
1	
	

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pasal dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut jelas dinyatakan bahwa 

Indonesia merupakan Negara Hukum (Rechtsstaat) yang menjunjung tinggi 

prinsip-prinsip hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk 

pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan 

rakyat. Hal ini menunjukkan perpaduan integral secara komunis antara paham 

kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan 

dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan negara 

kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau 

bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada 

pertiwi ini.1 

Selain itu, UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) memberikan perlindungan hukum bagi 

rakyat, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum 

bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip 

hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.2 

																																																													
1 Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung: 
Alumni, 1992, hlm. 1. 
2 Philipus M. Hadjon dalam Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 
Ed.Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2. 
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Negara hukum menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus 

tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada 

kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum 

dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” 

untuk melindungi kepentingan rakyat.3 Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata 

hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi 

mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur 

pedomannya satu, yaitu Undang-Undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka 

orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. 

Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya yang 

menyatakan “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan 

pada pengaturan (hukum) yang baik yang di sebut dengan istilah nomoi. Kemudian 

ide tentang negara hukum populer pada Abad ke-17 sebagai akibat dari situasi 

politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, 

paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada 

akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah 

diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. 

Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur 

material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. 4 

Ketika Plato mengintroduksi konsep nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang 

dibuat di usia tuanya, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Plato 

																																																													
3	Azhari, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsurunsurnya, UI Press, 
Jakarta 1995, hlm. 39. 
4 Titik Triwulan tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 61. 
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mengemukakan lima bentuk pemerintahan negara. Kelima bentuk itu menurut Plato 

harus sesuai dengan sifat-sifat tertentu manusia, yaitu sebagai berikut: 

1) Aristrokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum 

cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan, 

2) Timokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang 

yang ingin mencapai kemashuran dan kehormatan,  

3) Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan 

hartawan,  

4) Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata,  

5) Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tirani 

(sewenang – wenang) sehingga jauh dari cita – cita keadilan.5 

Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh 

muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya "Politica".6 Sejak dahulu 

kala orang telah mencari arti negara hukum, dan Aristoteles adalah salah satu yang 

mengemukakannya. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan 

dengan arti dari pada perumusannya yang masih terikat kepada “Polis”. 

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis 

yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak 

seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk 

banyak (vlakte staat). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan 

musyawarah (ecclesia), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan 

penyelenggaraan negara.7 Aristoteles membedakan bentuk pemerintahan 

																																																													
5 Ibid, hlm. 63 
6 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara ,Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006,	
7 Moh. Kusnardi, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Sinar Bakti, 1987, hlm. 153 
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berdasarkan dua kriteria pokok, yaitu jumlah orang memegang pucuk pemerintahan 

dan kualitas pemerintahannya. Berdasarkan dua kriteria tersebut, perbedaan bentuk 

pemerintahan adalah sebagai berikut: 

1) Monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh satu orang demi 

kepentigan umum, sifat pemerintahan ini baik dan ideal.  

2) Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh saru orang demi 

kepentingan pribadi, bentuk pemerintahan ini buruk dan kemerosotan.  

3) Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok 

cendikiawan demi kepentingan kelompoknya. Bentuk pemerintahan ini 

merupakan pemerosotan dan buruk.  

4) Politea, yaitu bentuk pemerintahan yang dianggap oleh seluruh rakyat 

demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal.  

5) Demokrasi, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu 

demi kepentingan sebagina orang. Bentuk pemerintahan ini kurang baik 

dan merupakan pemerosotan.8 

Ide negara hukum menurut Aristoteles, nampaknya sangat erat dengan 

“keadilan”, bahkan negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan 

telah tercapai. Artinya bahwa, konsepsi pemikiran tersebut mengarah pada bentuk 

negara hukum dalam arti ethis dan sempit. Dikarenakan tujuan negara hanya 

semata-mata untuk mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal terbut 

dinamakan teori ethis, sebab menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus 

																																																													
8 Ibid, Hlm 155	
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ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak 

adil.9 

Pada dasarnya konsep negara hukum tidak dapat terpisahkan dari pilarnya 

sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan 

bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain 

apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap 

pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu 

disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena 

kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan. 

Konsep negara hukum berdasarkan dari wilayah tradisi hukumnya dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum rechtsstaat dan 

konsepsi negara hukum the rule of law yang telah mendapat dorongan dari pada 

renaissance dan reformasi keduanya merupakan Abad XIX dan di pengaruhi paham 

liberalisme dan indivisualisme. Bagi konsepsi negara hukum rechtsstaat penegakan 

hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan 

pahamegisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada 

“kepastian hukum”. Bagi konsepsi negara hukum the rule of law, penegakan hukum 

bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan 

keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang 

ditulis. Dalam Undang-Undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih 

diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa 

keadilan hukum. 

																																																													
9	L.J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnja 
Paramita, 1983,  hlm. 24.	
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Ada dua tokoh yang mengambangkan unsur negara hukum yaitu Friedrick 

Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-Unsur negara hukum rechtsstaat ada 4 

(Friedrick Julius Stahl) yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap 

hukum antara lain: 

1) Hak-hak asasi manusia; 

2) Pemisahan/Pembagian kekuasaan; 

3) Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang telah ada; 

4) Adanya peradilan administasi yang berdiri sendiri.10 

Unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan 

ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara 

hukum the rule of law yaitu: 

1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, 

sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum. 

2) Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun 

dalam kualifikasi pejabat negara. 

3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-

keputusan pengadilan.11 

Hukum dalam suatu negara berfungsi sebagai sarana pembaharuan 

masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara 

terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan 

																																																													
10 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, 
Buana Ilmu, 2007, hlm. 311. 
11 Ibid.		
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secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum 

mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.12 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara 

Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum adalah menjamin 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berdasarkan kebenaran dan 

keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum 

dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, 

atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu bedasarkan 

ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terjaminnya 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat sangat 

tergantung pada lembaga-lembaga hukum yang ada.13 

Merupakan hal yang manusiawi bahwa semenjak dilahirkan di dunia, 

seseorang telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur dan selalu 

berkembang di dalam pergaulan masyarakat. Namun, apa yang dianggap teratur 

oleh seseorang belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang senatiasa hidup 

bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi 

pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda 

mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan 

pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu 

pandangan untuk menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.14 

																																																													
12 LilianaTedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Pnegakan Hukum Pidana, Yogyakarta: Bigraf 
Publishing, 1994, hlm 4. 
13 Ibid, hlm. 5-6. 
14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 
Perkasa, Jakarta, 2012, hlm. 1. 
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Seseorang di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-

pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-

pandangan tersebut senatiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, 

misalnya ada pada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan 

nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai 

kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Pasangan-pasangan nilai ini 

perlu diserasikan.15 Pengkonkritan dari pasangan-pasangan ini dapat kita lihat 

dalam kaidah hukum yang ada di negara kita. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum adalah sekumpulan peraturan-

peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan 

tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan 

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Adapun isi kaidah hukum ditujukan pada 

sikap lahir manusia. Kaidah hukum mengutamakan perbuatan lahiriah yaitu 

perbuatan yang tampak. Pada hakikatnya, kaidah hukum terdapat di dalam batin, 

bukan pada pikiran, dan yang paling utama, secara lahiriah tidak melanggar kaidah 

hukum. Orang tidak akan dihukum atau diberi sanksi hukum hanya karena apa yang 

dipikirkan atau apa yang terbersit dibatinnya. Artinya, tidak seorang pun dapat 

dihukum karena sesuatu yang dipikirkan atau terbersit dalam batinnya 

(cogitationispoenam nemo patitut).16 

Hukum pada hakikatnya tidak memerhatikan sikap batin manusia, Paul 

Scholten dalam bukunya “Algemeen Deel” menyatakan bahwa, hukum itu suatu 

petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan apa yang tidak, jadi hukum itu bersifat 

																																																													
15	Ibid, hlm. 6 
16	Wawan	Muhwan	Hariri,	Pengantar	Ilmu	Hukum,	Pustaka	Setia,	Bandung,	2012,	hlm.	32	
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suatu perintah.17 Artinya hukum tidak memberi pedoman tentang tingkah laku batin 

manusia, tetapi perilaku lahiriahnya. Akan tetapi, adakalanya setelah terjadi 

perbuatan lahir yang relevan bagi hukum, kemudian hukum mencampuri batin 

manusia, misalnya ada atau tidak adanya kesengajaan, perencanaan, itikad baik atau 

buruk, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan kaidah hukum berasal dari luar diri 

manusia. Kaidah hukum ini berasal dari kekuasaan eksternal diri manusia yang 

dipaksakan supaya ditaati dan dilaksanakan.  

Untuk terwujudnya suatu harapan agar tercapainya keteraturan antar sesama 

manusia di dalam hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara 

mereka, sangat dibutuhkan kehadiran Notaris dengan maksud untuk membantu dan 

melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis, yang bersifat otentik 

mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, 

mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani 

masyarakat. Oleh karena itu, notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak 

membutuhkannya.18 

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris. Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut berperan aktif dalam 

mendukung proses penegakan hukum di dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Berkenaan dengan keberadaan Notaris di Indonesia tergambar di dalam 

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: 

																																																													
17		E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta. 1983. h. 55 
18	Habib	Adjie,	Sanksi	Perdata	dan	Administratif	Terhadap	Notaris	Sebagai	Pejabat	Publik,	
Refika	Aditama,	Bandung,	2013,	hlm.	32.	
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“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuknya ditentukan 

Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai 

umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya” 

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam 

pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan 

demi tercapainya kepastian hukum. Peranan notaris dalam pembangunan hukum 

dewasa ini sudah sangat kompleks dan luas. Peran notaris dalam kehidupan 

masyarakat menjadi sangat penting ketika ada klien yang menghendaki dibuatkan 

akta notaris untuk membuat suatu perjanjian untuk mengatur tentang hak dan 

kewajiban serta sanksi terhadap para pihak apabila terjadi wanprestasi. Hak dan 

kewajiban serta sanksi yang telah diperjanjikan tersebut untuk dapat dipertahankan 

oleh para pihak secara hukum, sangatlah tergantung pada bukti yang ada (yang 

dimiliki oleh para pihak).19 

Indonesia merupakan negara yang menganut asas konkordansi, yang mana 

peraturan mengenai kenotariatan pertama di Indonesia diatur dalam Reglementop 

het Notarisambt in Nederlands Indie atau disebut juga Peraturan Jabatan Notaris di 

Indonesia, Stbl.1860 No.3 untuk selanjutnya disebut PJN. PJN dibuat dengan 

mengacu kepada perundang-undangan Belanda, yang otomatis tidak keseluruhan 

dari aturan ini cocok untuk diberlakukan di Indonesia, bedasarkan budaya dan 

kebutuhan masyarakat masing-masing. Sejak tanggal 6 Oktober 2004, secara 

yuridis telah dikukuhkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

																																																													
19	Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, Bandung, Grafitri, 2003, hlm.69-70. 
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2004 Nomor 117, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4423) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 selanjutnya 

disebut UUJNP. Hal ini sesuai dengan penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa: 

“Kelahiran Undang-Undang Jabatan Notaris didasarkan atas beberapa 

pertimbangan antara lain bahwa peraturan Jabatan Notaris (PJN) tahun 1860 

sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta perkembangan 

masyarakat, serta dibutuhkannya unifikasi Undang-Undang Jabatan Notaris 

dari berbagai peraturan dan ketentuan mengenai Notaris sebagai pelaksana 

Peraturan Jabatan Notaris (PJN), sehingga Notaris dan atas pertimbangan 

bahwa Pejabat Umum yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum 

kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi 

tercapainya kepastian hukum.”20 

Tujuan dari UUJN tersebut adalah agar Notaris mampu membuat akta otentik 

sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh dalam peristiwa dan hubungan hukum 

perdata yang dikehendaki oleh masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, 

kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Melalui 

akta otentik yang menjamin kepastian hukum, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat apabila terjadi 

sangketa, karena akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh. 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

harus betul-betul profesional dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan 

																																																													
20	Haruan Kamil, Ketua Badan Penasehat PP-INI 2003-2006 Menyingkapi Undang-Undang N0.30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Buku Pedoman (Blur Print) Ikatan Notaris Indonesia, 2006, 
hlm.10. 
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perlindungan hukum yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, sehingga 

dapat menjamin suatu kepastian tentang hak dan kewajiban para pihak serta bagi 

masyarakat secara keseluruhan. Hal ini semata-mata tidak lepas dari kebutuhan 

masyarakat yang menghendaki alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik 

mengenai peristiwa dan hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi, 

yang harus dijalankan oleh Notaris bedasarkan pengabdian yang ditugaskan oleh 

kekuasaan umum (openbaar gezak).21 

Selain itu Notaris juga harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Kode 

Etik Notaris, yang dalam melaksanakan tugasnya Notaris itu diwajibkan: (1) 

senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas Negara serta bertindak sesuai dengan 

makna sumpah jabatannya, dan (2) mengutamakan pengabdiannya kepada 

kepentingan masyarakat dan Negara.22 Oleh karena itu UUJN menentukan, bahwa 

yang berhak membuat Akta Notaris adalah seorang Notaris yang pengangkatannya 

telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 2 jo Pasal 3 

UUJN. Pasal 2 UUJN menentukan, seorang Notaris diangkat oleh Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia, semata-mata bertujuan agar kepentingan masyarakat 

dalam melakukan hubungan hukum, yang peristiwa hukumnya perlu dibuatkan 

Akta Notaris, dapat dilayani dengan baik.23 

Akta otentik yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris, tidak terlepas dari 

ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 

																																																													
21	Ibid, hlm.111. 
22 Komar Andasasmita, Notaris I, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm.159. 
23 Dalam Pasal 1 butir 7 UUJNP, dijelaskan Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh 
atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. 
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“Suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang 

ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” 

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh dihadapan Notaris menurut 

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Hal tersebut tertuang 

dalam Pasal 1 butir 7 UUJNP. Dalam kaitan ini, Akta Notaris merupakan akta 

otentik yang memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih 

spesifik dibandingkan dengan Akta dibawah tangan walaupun bedasarkan 

ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata menyebutkan bahwa akta di bawah tangan 

memiliki kekuatan pembuktian yang sama jika para pihak tidak menyangkalnya. 

Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik yang 

dibuat oleh Notaris, baru dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila telah 

memenuhi ketentuan mengenai sistematika pembuatannya yang diatur dalam 

UUJNP. Pada Pasal 38 Ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa setiap akta Notaris terdiri 

atas: awal akta atau kepala akta; badan akta; dan akhir atau penutup akta. Pada Ayat 

(2) pasal yang sama menyatakan bahwa awal akta atau kepala akta memuat: judul 

akta; nomor akta; jam; hari; tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan 

tempat kedudukan Notaris. Pada ayat (3) pasal yang sama menyatakan bahwa badan 

akta memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka 

wakili: keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi akta yang 

merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepntingan; dan nama 

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

tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 
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Akta otentik memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena dipercaya 

sebagai alat bukti yang sempurna. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 200624, dalam 

Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang dimaksud dengan Pejabat 

Umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik negara, khususnya 

di bidang hukum perdata. Bahwa untuk membuat akta otentik, seseorang harus 

mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat Umum”. 

Kehadiran institusi Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh 

pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar para Notaris 

ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengaman kepentingan 

masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri 

Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Hal 

tersebut juga dilakukan agar meminimalisir adanya Notaris palsu di daerah-daerah. 

Selain itu, tujuan pengawasan Notaris adalah untuk memenuhi persyaratan-

persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam 

perundang- undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan masyarakat 

umum, sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar 

segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris 

dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar 

																																																													
24 Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Tentang Syarat dan Tata Cara 
Pengangkatan dan Pemindahan, dan Pemberentihan Notaris, No.M.01-HT.03.01 Tahun 2006 
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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 dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

Pengawasan Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 

dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini oleh hakim, namun setelah 

keberadaan Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap di bawah Mahkamah Agung 

maka pengawasan dan pembinaan Notaris beralih ke Departemen Hukum dan 

HAM Republik Indonesia. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM 

mempunyai tugas yang dalam pelaksanaanya Menteri membentuk Majelis 

Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM 

mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan 

pemerintah di bidang Hukum dan HAM. 

Majelis Pengawas Notaris dibagi secara berjenjang tergantung dengan tugas 

dan wewenang masing-masing, yaitu terdiri atas:  

1) Majelis Pengawas Daerah (MPD), dibentuk dan berkedudukan di 

Kabupaten/Kota.  

2) Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dibentuk dan berkedudukan di 

Ibukota Provinsi.  



16	
	

3) Majelis Pengawas Pusat (MPP), dibentuk dan berkedudukan di Ibukota 

Negara.25 

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di 

Kabupaten/Kota (Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Ketentuan 

Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah 

(MPW) terdiri atas:  

1) Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah. 

2) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris 

Indonesia.  

3) Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau 

perguruan tinggi setempat.  

Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang dibentuk Menteri Hukum dan 

HAM, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 

Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris 

yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan Jabatan 

Notaris. Pengawasan Notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur yaitu 

pihak ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur Notaris itu 

sendiri. Tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di tiap kota atau kabupaten 

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum secara 

langsung bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Selebihnya kewenangan dan 

																																																													

25 Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  
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tugas tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

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

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, khususnya dalam Pasal 15 dan 16: 

“Pasal 15 menyatakan: 

(1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala 

atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih 

dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang 

bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan 

dilakukan. 

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan 

jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan 

melakukan pemeriksaan. 

(3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang 

bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol 

Notaris. 

Selanjutnya, ketentuan Pasal 16 mengatur bahwa : 

(1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang 

terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang 

dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) 

orang sekretaris. 

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk 

memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau 
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hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan 

derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan 

Notaris. 

(3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya. 

Di dalam Bab VII UUJN tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan 

Notaris Pasal 66, Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang dalam memberikan 

persetujuan atau penolakan untuk proses peradilan yang diminta oleh Penyidik 

Penuntut Umum dan Hakim. Hal ini dikarenakan banyaknya Notaris yang dijadikan 

saksi, turut saksi, tergugat bahkan terdakwa atas akta yang dibuat dan berada di 

dalam penyimpanan Notaris tersebut. Notaris memperoleh perlindungan hukum 

penuh dari Pasal 66 Ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004, dimana pengambilan 

dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan Notaris tidak bisa dilakukan 

secara sewenang-wenang oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam 

suatu proses pemeriksaan untuk kepentingan hukum.26 

Keberadaan MPN dianggap tidak mencerminkan persamaan di hadapan 

hukum (equality before the law). Kant Kamal, seorang Direktur Perusahaan Swasta 

yang merasa dirugikan karena kasus hukumnya di SP3 atau diberhentikan. Adapun 

alasan SP3 karena tidak mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Kant 

Kamal, yang pada saat itu diwakili oleh kuasa hukumnya, Tomson Situmeang 

merasa Hak Konstitusionalnya dirugikan. Mahkamah Konstitusi (MK) 

memutuskan Perkara No. 49/PUU-X/2013 terkait uji materil terhadap Pasal 66 Ayat 

																																																													
26	Ellise T Sulastini dan Wahyu Aditya, Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta yang 
Berindikasi Pidana, Bandung : Refik Aditama, 2010, hlm. 7. 
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(1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Putusan MK No. 49/PUU-

X/2013 tersebut akhirnya membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis 

Pengawas Daerah”. 

Hal ini menimbulkan keresahan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, 

sehingga UUJN diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang 

merupakan perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Amandemen menghadirkan kembali prinsip perlindungan bagi jabatan Notaris 

dengan disebut Majelis Kehormatan Notaris. Lebih lanjut, pada Pasal 66A 

Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa dalam 

melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. 

Masih dalam Pasal yang sama dinyatakan komposisi Majelis Kehormatan Notaris 

berjumlah tujuh orang, terdiri atas unsur:  

1). Notaris sebanyak tiga orang,  

2). Pemerintah sebanyak dua orang,  

3). Ahli atau akademisi sebanyak dua orang. 

Menurut Pasal 67 UUJN, pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dan 

dalam melaksanakan pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas 

Notaris yang terdiri dari atas tiga orang dari pemerintah, tiga orang dari organisasi 

notaris, dan tiga orang dari akademisi yang kesemuannya berjumlah sembilan 

orang. Setelah dibaca Pasal 66A dan 67 Perubahan UUJN tampak jelas perbedaan 

kedua majelis itu. Majelis Kehormatan Notaris berwenang melakukan 

“Pembinaan”, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan 
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“Pengawasan” namun, ada sedikit kerancuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014. 

Didalam Pasal 1 UUJNP tidak terdapat definisi kewenangan dari Majelis 

Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dinyatakan dalam Pasal 66 dan 

Pasal 66A yang merupakan pasal sisipan pada UUJNP. Majelis Kehormatan Notaris 

menggantikan sebagian kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris. Dalam Pasal 

1 angka 6 dikatakan bahwa Majelis MPN adalah suatu badan yang mempunyai 

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap Notaris.  

Penulis melihat ada kekurangcermatan dalam mengubah Undang-Undang 

Jabatan Notaris yang berakibat pada ketidaksinkronan antara Pasal 1 angka 6, Pasal 

66A dan Pasal 67. Dalam Pasal 66A dijelaskan bahwa kewenangan pembinaan itu 

ada pada Majelis Kehormatan Notaris (MKN), bukan berada pada MPN, sedangkan 

menurut Pasal 1 angka 6 kewenangan pembinaan berada pada MPN. Dengan 

demikian MKN merupakan bagian dari MPN. 

Bedasarkan hal-hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam 

bentuk tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pejabat 

Umum Dalam Proses Penyidikan Bedasarkan Undang-Undang Jabatan 

Notaris (UUJN)” 
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1.2. Perumusan Permasalahan 

Bedasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan terhadap Jabatan 

Notaris sebagai Pejabat Umum berdasarkan Undang-Undang 

terhadap Jabatan Notaris? 

1.2.2. Bagaimana peranan dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris 

dalam sistem hukum di Indonesia? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1. Mendiskripsikan peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam 

memberikan perlindungan terhadap Notaris dalam memberikan 

persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik, penuntut 

umum dan hakim untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan 

pemanggilan Notaris. 

1.3.2. Menganalis peranan dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris 

dalam system hukum di indonesia bedasarkan eksistensi. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1. Manfaat teoritis 
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Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan kepustakaan dan 

memberikan perspektif yang luas khusunya bagi Notaris terkait 

dengan tanggung jawab profesi serta perlindungan terhadap 

notaris. 

1.4.2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat 

bagi Notaris dan memahami eksistensi Pasal 66A UUJN sebagai 

bagian dari kelembagaan notariat dalam hal melakukan pembinaan 

terhadap Jabatan Notaris dan mengetahui dampak yang terjadi 

terhadap Jabatan Notaris. 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian dalam tulisan Tesis ini disusun menjadi lima bab agar 

memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan 

antara bagian-bagian dalam penulisan ini. Sisematika penulisan tesis adalah 

sebagai berikut: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

  Pendahuluan pada bab pertama ini berisikan mengenai latar 

belakang, permasalahan pokok, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan metode penelitian yang dipergunakan serta 

sistematika dalam penulisan tesis ini. 
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 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan lebih lanjut mengenai landasan teori 

dan landasan koseptual. 

 BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini, akan menjelaskan mengenai metode yang 

menjadi landasan penulisan, jenis penelitian hingga cara 

perolehan bahan hukum. 

 BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan menguraikan mengenai analisis atas 

permasalahan penelitian, dan dibuat melalui 2 (dua) sub bab 

yang menerangkan masing-masing permasalahan, sehingga 

penelitian ini dapat menjawab permasalahan yang berusaha 

untuk ditemukan melalui penelitian ini. 

 BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Di dalam bab V ini merupakan penutup yang memuat 

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini, yang 

kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait 

dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang 

dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian. 

 

 

 


