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AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DILUAR WILAYAH 

JABATAN NOTARIS 

  

LALU NUZUL INDRAWAN 

NIM : D1A 113 151  

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika 

notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya dan untuk mengetahui peran majelis 

pengawas daerah jika notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah normatif. Metode pendeketan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Perundang-Undangan (Statue 

Aproach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Akibat hukum jika akta 

notaris yang dibuat diluar wilayah jabatannya  yaitu akta tersebut tidak menjadi akta 

otentik dan tidak memiliki kekuatan hukum serta menjadi akta dibawah tangan. 

Sedangkan peran majelis pengawas daerah yaitu majelis pengawas daerah tidak 

mempunyai kewenagan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun Majelis 

Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari notaris 

lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adannya dugaan pelanggaran 

pelaksanaan jabatan Notaris. 

Kata Kunci : Larangan Notaris, Wilayah Jabatan Notaris, Akibat Hukum. 

THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE NOTARIAL DEED MADE OUTSIDE 

THE TERRITORY OF THE NOTARY POSITION 

Abstract 

This research aims to know and understand the legal consequences if the 

notary makes a deed outside the territory of his position and to know the role of 

Assembly Supervisor Area if the notary makes a deed outside the territory of his 

position. Type of research is normative with statue and conceptual approach  method. 

Legal consequences if the notarial deed which was made outside the area of his 

position that the deed not be authentic and do not have the force of law and be a 

certificate under the hand. While the role of the council of regional advisors, namely 

the assembly of the supervisory area do not have the authority to impose any 

sanctions. Although the Assembly of the Supervisory Region has the authority to 

receive the report of the notary of the other and hold a hearing to examine the 

adannya alleged violations of the implementation of the Notary position.  

Keywords : Prohibition Of A Notary Public, Territory Of Notary Public, Legal 

Consequences. 



I. PENDAHULUAN 

Hukum merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat manusia sehingga dalam masyrakat selalu ada sistem hukum¸ ada 

masyrakat ada norma hukum. Hukum berupa menjaga dan mengatur 

keseimbangan antara kepentingan atau  hasrat  justru untuk menegakkan 

keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama, oleh karena itu 

secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya.  

Akta Notaris sudah pasti akta otentik, tapi akta otentik bisa juga akta 

Notaris, Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), risalah lelang dan akta 

catatan sipil.1 

Selanjutnya, didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris menyebut bahwa: 

 “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.  

 

Menjadi seorang Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum 

kepada masyrakat yang memang menggunakan jasa seorang notaris.  

Akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna 

tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang 

dibuat sendri oleh piahk-pihak yang berkepentinagan tanpa bantuan pejabat 

                                                             
1 Adjie, Habib, Kebatalan dan Pembuatan Akta, Rafika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 8.  

 



umum. Sedangkan akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat 

dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.2 

Selanjutnya, Notaris hanya berkedudukan disatu tempat dikota atau 

kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provensi 

dari tempat kedudukannya. Dalam larangan jabatan notaris Berdasarkan Pasal 17 

huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : 

“Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya”.  

Misalnya, seorang notaris memiliki wilayah kerja di Nusa Tenggara 

Barat dan berkedudukan di Lombok Barat, tidak dapat membuka peraktik atau 

membuat akta otentik di wilyah Bali (batas wilayah  yuridis adalah provinsi). 

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat 

maksudnya setiap notaris ditentukan wilayah jabatanya sesuai tempat 

kedudukanya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada 

didalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat diluar wilayah jabatnya hanya 

berkedudukan seperti akta dibawah tangan.3 

Berdasarkan urain pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah akibat hukum akta notaris yang 

dibuat di luar wilayah jabatannya 2) Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas 

                                                             
2 Andi A.A.Prajitno, Apa dan SiapaNotaris di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 

2010, hlm. 51. 
3 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 3, Erlangga, Jakarta, 2007, 

hlm. 49-50. 



Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan akta Notaris 

diluar wilayah jabatan Notaris.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah 

akibat hukum akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatannya dan bagaimana 

kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan 

terhadap pembuatan akta Notaris diluar wilayah jabatan Notaris.  

Manfaat penelitian adalah adapun manfaat teoritis penelitian ini dapat 

berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu 

hukum perdata mengenai akta yang dibuat diluar wilayah jabatan. Dan manfaat 

praktis adalah diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah 

pemahaman dan pengetahuan para pihak antara notaris, dalam pembuatan akta 

notaris diluar wilayah jabatan dan menambah bahan informasi bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan refrensi. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif , ialah suatu 

analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode dekduktif 

sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.4 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep, kaidah dan 

norma-norma hukum yang ada dengan  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  

yang  ada  maupun  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

                                                             
4 Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 9, Ed. 

Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.174. 



Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach) dan metode pendekatan konseptual (Concptual 

Approach). 

Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu 1) Bahan hukum primer yaitu 

bahan hukum yang bersumber dari undang-undang yaitu : Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 2) Bahan hukum sekunder 3) 

bahan hukum tersier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PEMBAHASAN  

A. Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan 

Notaris  

 

Akta Notaris sudah pasti akta otentik, tapi akta otentik bisa juga akta 

Notaris, Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), risalah lelang dan akta 

catatan sipil Selanjutnya, didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang  Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUJN menyebut 

bahwa:5 

“Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. 

 

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan hukum sempurna, 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan Notaris dapat mempertanggung jawabkan 

atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya dalam pelaksanaan tugas dan 

jabatan Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya, 

melainkan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik 

sebagai mana dicantumkan dalam undang-undang. Notaris tidak bertanggung 

jawab atas kelalaian isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hanya 

bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang di isyaratakan oleh 

undang-undang 

                                                             
5 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 2 Tahun 

2014, LN Nomor 3, TLN Nomor 5491, Psl 1 angka 1 



Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum berhubungan 

dengan kebeneran materil dibedakan menjadi 4 (empat) poin yaitu:6 

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil 

terhadap akta yang dibuatnya. 

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil 

dalam kata yang dibuatnya. 

3. Tanggung jawab Notaris berdasrkan peraturan jabatan Notaris 

terhadap kebeneran materil dalam akta yang dibuatnya. 

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya 

berdasrkan kode etik Notaris. 

 

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung 

jawab, artinnya:7 

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. 

Artinya akta yang dibuat memenuhi kehendak hukum dan permintaan 

pihak berkepentingan karena jabatannya. 

2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, akta yang dibuatnya 

itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang 

berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ngada. Notaris 

menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan 

prosedur akta yang dibuatnya itu. 

3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu 

mempunyai kekuatan bukti sempurna. 

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab atas 

perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat akta. 

 

Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris diikuti kebenaran materil 

dapat dibagi menjadi 3 (tiga) poin : 

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil 

dari akta yang dibuatnnya. 

2. Tanggung jawan Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris 

terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. 

                                                             
6 Abdul Ghofur Ansori, Filsafat Hukum, Gadjah Mada Universitas, Yogyakarta, 2009, 

hlm. 34-36. 

 
7 Abdul Khadir Mohammad, Hukum Perdata Indonesia,Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2005, hlm. 49.  

 



3. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan 

berdasrkan kode etik Notaris. 

Akibat Hukum terhadap pembuatan akta otentik yang tidak memenuhi 

kewajiban Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris maka Notaris mendapatkan sanksi yaitu : 8 

1. Sanksi Perdata  

Sanksi ini berupa pergantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan 

akibat yang harus diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika 

akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta dibawah tangan atau akta akan menjadi batal demi 

hukum. Akta yang  batal demi hukum maka akta tersebut dianggap 

tidak pernah ada dan sesuatu yang tidak pernah dibuat maka tidak 

dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, 

ganti rugi. 

2. Sanksi Administratif  

Sanksi ini berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberentian 

sementara, pemberentian dengan hormat dan pemberentian tidak 

hormat. Dalam menegakkan sanksi administratif pada Notaris yang 

menjadi instrumen pengawas adalah majelis pengawas.  

 

Akta Notaris batal atau batal demi hukum mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang 

sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adannya tindakan hukum tertentu 

dari yang bersangkutan atau berkepentingan. 

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh 

undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. 

Selanjutnya, Notaris hanya berkedudukan disatu tempat dikota atau 

kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provensi 

                                                             
8 Habib Adjie, Op.Cit., hlm.123-124 



dari tempat kedudukannya. Dalam larangan jabatan notaris Berdasarkan pasal 17 

huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :9 

“ Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabtannya”.  

Misalnya, seorang notaris memiliki wilayah kerja di Nusa Tenggara Barat 

dan berkedudukan di Lombok Barat, tidak dapat membuka peraktik atau membuat 

akta otentik di wilyah Bali (batas wilayah  yuridis adalah provinsi). 

Akibat hukum akta Notaris yang dibuat diluar wilayah jabatannya adalah 

akta tersebut tidak otentik dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan dan batal 

demi hukum dan akta tersebut menajdi akta dibawah tangan. Dan untuk Notaris 

sendiri jika ketahuan melakukan pelanggaran dalam peraturan perundang-

undangan tentang jabatan Notaris akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, 

teguran tertulis, yang selanjutnya akan dijatahui sanksi administratif. Sanksi bisa 

berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat bahkan jika 

kesalahan memang benar-benar sudah fatal dan terbukti melanggar aturan serta 

undang-undang yang berlaku maka bisa diberikan sanksi berupa pemberhentian 

secara tidak hormat. 

B. Peran Majelis Pengawas Daerah Jika Notaris Membuat Akta Diluar 

Wilayah Jabatannya 

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu 

diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama tetap menjaga keluhuran 

                                                             
9 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 2 Tahun 

2014, LN Nomor 3, TLN Nomor 5491, Psl 17 huruf (a). 

 



harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikaan kesaksian dan 

berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, merahasiakan akta 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan ketiga, menjaga minuta atau 

surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam 

penyimpanan Notaris.10 

Menurut UUJN pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 66-67, 

dengan demikian sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 UUJN ditindak 

lanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 5 

Peratauran Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang 

bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh 

Majelis Pengawas terhadap Notaris.11 

Tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun 

kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya 

sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, 

senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum 

tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan 

hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.  

                                                             
10 Disarikan dari Majalah Renvoi edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, 

hlm. 63. 

  11Widiatmoko, Himpunan Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, 2007, hlm. 20. 



Dalam pembentukan Majelis Pengawas untuk menyelamatkan kepentingan 

masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung 

jawab dan menjaga citra dan kewajiban lembaga Notariat serta melindungi nama 

baik kelompok profesi Notaris dari penilaian yang generaliris. 

Selain hal tersebut menurut penulis dengan adannya Majelis Pengawas 

maka mempunyai dampak positif yaitu akan membentuk suatu “Peradilan Profesi 

Notaris” yang dijalankan oleh Majelis Pengawas di setiap tingkatan secara 

berjenjang selain yang sudah ada pada organisasi profesi notaris sendiri. 

Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan 

oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas, sedangkan 

perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya 

diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya 

adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri 

oleh karena adannya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku  

dan tindakannya baik dalam menjalankan mapun diluar jabatannya selalu dalam 

koridor hukum.  

1) Majelis Pengawas  

Majelis pengawas adalah salah satu badan yang bertugas melakukan 

pengawasan terhadap kinerja Notaris, yang mana hal tersebut bertujuan agar 

Notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan sehingga 

tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kliennya sendiri 

ataupun merusak nama baik dari Notaris tersebut telah diatur secara lengkap di 



dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. salah satu dasar hukum 

yang mengatur tentang pengawsan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan 

jabatanya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris menyatakan bahawa :  

“Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas 

adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”  

 

Majelis Pengawas dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan 

putusan yang ditujukan kepada Notaris, baik putusan menjatuhkan sanksi 

administratif ataupun putusan mengusulkan untuk memberikan sanksi-sanksi 

tertentu dari MPW kepada MPP atauapun MPP kepada menteri. 

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan 

pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

yang dalam pelaksanaanya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. 

Menteri sebagai kepala Depertemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai 

tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah 

di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

Kewenangan pengawasan terhadap Notarisn ada pemerintah, sehingga 

berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut 

ada 2 (dua) cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu Atribusi 

dan Delegasi. Mandat juga ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh  

wewenang, namun apabila dikaitkan dengan gugutan ke pangadilan tata usaha 



negara, mandat tidak ditempatkan secara tersendiri karena penerimaan mandat 

tidak bisa menjadi tergugat dipengadilan tata usaha negara.12 

Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada 

dalam konstruksi hukum privat. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat 

umum untuk membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas yang terdiri 

dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas 

Pusat dengan tujuan agar Peraturan Jabatan Noataris dan Kode Etik Notaris dapat 

dilaksanakan dengan baik dan Notaris dalam menjalankan tugasnya selalu 

memperhatikan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang demi terjaminnya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang 

membuat perjanjian. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris sangat 

beralasan karena Notaris merupakan pejabat yang memberikan jasanya kepada 

masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Jumlah anggota Majelis Pengawas Notaris di tiap tingkat tersebut masing-

masing berjumlah sembilan orang yang terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur 

pemerintah, unsur akademisi/ahli dan unsur organisasi notaris. Didalam 

pelaksanaan, agar dapat dicapai keputusan yang obyektif, majelis pengawas 

terdiri dari 3 unsur, yaitu Akademisi 3 orang, Notaris 3 orang dan pemerintah 3 

orang. Hal ini tujuannya adalah agar pada saat ada laporan masyarakat terhadap 

                                                             
12Sujatmo, Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

2006, hlm. 50. 



akta Notaris, majelis bisa memutus dengan obyektif. Beda jika mejelisnya Cuma 

Notaris. Jika yang memeriksa Cuma Notaris dan yang diperiksa Notaris, 

kemungkinan tidak obyektif. 

Selanjutnya, majelis pengawas Notaris terdiri dari 3 Majelis pengawas yaitu 

Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, 

ketiga Majelis pengawas tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda.  

Adapun kewenagan majelis pangawas sebagai berikut : 

1. Majelis Pengawas Daerah  

Majelis Pengawas Daerah adalah salah satu badan yang bertugas 

melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris di tingkat kabupaten/kota, yang 

mana hal tersebut bertujuan agar Notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa 

yang telah ia kerjakan sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan 

kerugian bagi kliennya sendiri ataupun dapat merusak nama baik dari Notaris 

yang bersangkutan.  

Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan khusus yang 

tidak dipunyai oleh MPW dan MPP, yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 

66 UUJN, bahwa MPD berwenang untuk memeriksa Notaris sehubung dengan 

permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi 

minuta atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan 

Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnnya atau dalam protokol Notaris 

yang berada dalam penyimpanan Notaris. 

 



2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 

Majelis pengawas wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota 

provinsi, Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai kewenangan untuk 

mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan 

pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijatuhi sanksi. 

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP) 

Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. 

bahwa peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakuan pengawasan 

terhadap pembuatan akta Notaris diluar wilayah jabatan Notaris adalah tidak 

mempunyai kewenagan untuk menjatahukan sanksi apapun. Meskipun Majelis 

Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari Notaris 

lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adannya dugaan 

pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk 

menjathukan sanksi apapun. Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk 

melaporkan hasil sidang dan pemeriksaanya kepada Majelis Pengawas Wilayah 

dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, 

Mejelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris (INI). 

 

 

 

 



 

III. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Akibat hukum akta notaris yang dibuat diluar wilayahnya yaitu akta tersebut 

tidak menjadi akta otentik dan Notaris yang melakukan pembuatan akta diluar 

wilayah jabatannya akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran 

tertulis, yang selanjutnya dijatuhi sanksi administratif.  

2. Peran Majelis Pengawas Daerah jika Notaris melakukan pembuatan akta 

diluar wilayah jabatannya yaitu Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai 

kewenagan untuk menjatahukan sanksi apapun dan hanya  berwenang untuk 

melaporkan hasil sidang dan pemeriksaanya kepada Majelis Pengawas 

Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan.  

B. Saran  

1. Untuk Notaris agar mempedomani Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 

Tahun 2014 dan peraturan lainnya dalam menjalankan jabatan, harus tetap 

menolak pembuatan akta diluar wilayah jabatannya dan untuk masyarakat 

pengguna jasa Notaris agar menghadap atau menggunkan jasa Notaris sesuai 

domisilinya.  

2. Untuk Majelis Pengawas Daerah agar meneggakan aturan atau supremasi 

hukum secara maksimal terkait aturan pengawasan Notaris agar tidak terjadi 

pelanggaran. 
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