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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. 

Pendapat dari seorang filsuf, ahli hukum, Marcus Tullius Cicero yang 

menyebutkan “Ubi Societas Ibi Ius” yang berarti di mana ada 

masyarakat, di situ harus ada hukum.
1
 

Ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di 

suatu negara/ masyarakat tertentu pada saat tertentu.
2
 Dengan demikian 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum positif adalah hukum 

yang berlaku di Indonesia pada waktu ini, hukum yang nyata berlaku (ius 

constitutum) di Indonesia, bukan hukum masa depan yang dicita-citakan 

(ius constituendum), bukan pula hukum kodrati/ alami (ius natural/ 

natural law) yang bersifat universal.
3
 

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
4
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1 Pudja Pramana Kusuma Adi, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). 
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 G. Radbruch, Rechtphilosophie, (Stuttgart: Koehler Verlag, 1950), hlm, 209. 

3 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, (Bandung: PT. Alumni, 

2009), hlm. 1.  

4
 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 

angka 3. 
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Negara hukum adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahannya 

berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan 

(machstaat). Negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat bertindak 

sewenang-wenang.
5
 

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang 

keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda 

tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat 

seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada 

cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachble).
6
 

Kedudukan seorang Notaris dalam masyarakat memegang peranan 

yang cukup penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

pembuatan akta autentik. Masyarakat membutuhkan seseorang dengan 

jabatan terhormat yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam 

pembuatan akta autentik, dapat memberikan kepastian hukum, dan dapat 

memberikan keyakinan atas pembuatan alat bukti tulisan. Sehingga, 

selain bertanggung jawab terhadap diri sendiri, seorang Notaris wajib 

hukumnya untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam 

memberikan pelayanan hukum. Alat bukti tulisan yang dimaksud adalah 

akta autentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-
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 Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5, (Bandung: 

Grafiti Budi Utami, 2009), hlm. 16. 

6
 Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta : 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 162.  
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Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPer”).
7
 Sebagai 

kelanjutan dari Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

tersebut adalah dibuatnya suatu Undang-Undang untuk menunjuk para 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik dan 

oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang yang 

dimaksud tersebut.
8
  

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang–undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris (UUJN), disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum 

yang berwenang  untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dalam undang – undang ini.
9
 Kedudukan Notaris sebagai 

pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh 

negara melalui undang – undang kepada orang yang dipercayainya. 

Karena jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan di lembaga eksekutif, 

legislatif maupun yudikatif. Keberadaan lembaga Notaris dikehendaki 

oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu 

masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. 

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan 
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7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. 

Soebekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1866 juncto 1868. 

8 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. Ke-3, (Jakarta: Erlangga,1992), 

hlm. 33. 

9Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, 

Tambahan Nomor 5491, Pasal 1 angka 1.  
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bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang 

telah ditentukan oleh undang–undang dan dibuat oleh atau di hadapan 

pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta tersebut dibuat.
10

 

Dalam praktiknya, Notaris dapat saja melakukan malapraktik dalam 

menjalankan jabatannya, seperti pelanggaran-pelanggaran yang 

ditemukan pada kasus-kasus di pengadilan (judicial case) dan kasus-

kasus yang diselesaikan oleh Majelis Pengawas Notaris (non judicial 

case).  Akta autentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang 

dipermasalahkan oleh salah satu pihak karena dianggap  merugikan  

kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tandatangan 

maupun kehadiran di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta 

autentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Perbuatan Notaris yang 

diduga telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik 

dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur di dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dimungkinkan dengan 

begitu banyaknya jenis akta autentik yang dapat dibuat oleh Notaris dan 

atas dasar tersebut dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap 

Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum.
11

 Atas 

tindakan malapraktik yang dilakukan oleh Notaris tersebut pada akhirnya 

merugikan kepentingan masyarakat dan mengurangi rasa kepercayaan 

masyarakat terhadap jabatan Notaris. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu 
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10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], op. cit., Pasal 1868. 

11
 Sjaifurachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, 

(Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 11. 
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adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat atas 

pembuatan akta autentik oleh Notaris. Selain dari itu, Notaris pun perlu 

mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan 

jabatannya, maka hukum hadir memberikan pengaturan untuk keadilan, 

kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum baik bagi 

masyarakat maupun Notaris sendiri.  

Bahwa aturan mengenai jabatan Notaris belum dapat mengatasi 

malapraktik yang dilakukan oleh Notaris sepenuhnya, sehingga perlu 

untuk memahami penyebab-penyebab dapat terjadinya kasus-kasus 

malapraktik Notaris tersebut, dan bagaimana pengaturan hukum yang 

ideal yang sebaiknya diterapkan sehingga dapat mengurangi terjadinya 

pelanggaran jabatan oleh para Notaris. 

 

1.1.1    Indonesia Sebagai Negara Hukum 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 

1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.
12

 Negara 

hukum adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahannya 

berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan 

(machstaat). Negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat bertindak 

sewenang-wenang.
13

 Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat 

memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. 
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 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, op. cit., Pasal 1 ayat (3).  

13 Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia … op. cit., hlm. 16. 
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Pengertian globalisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia mengandung arti 

berada dalam situasi perubahan dari segala aspek kehidupan seperti 

ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum 

dan sebagainya.
14

 Globalisasi berasal dari kata “globe” yang bermakna 

“dunia” dan “sasi” yang menggambarkan proses perkembangan sesuatu 

kearah terjadinya sesuatu yang bersifat global atau mengarah ke arah 

terciptanya atau terjadinya sesuatu yang bersifat mendunia, proses atau 

perkembangan atas sesuatu objek atau fenomena kehidupan yang semula 

bersifat lokal atau regional dengan kata itu digambarkan sudah mencapai 

sesuatu yang sifatnya global.
15

    

Pengadministrasian hukum sebagai salah satu upaya terciptanya 

ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan 

berintikan kebenaran dan keadilan. 

Pengadministrasian hukum dilakukan dalam bentuk dokumen, 

yaitu dokumen autentik. Notaris hadir sebagai profesi yang terhormat 

karena tugas dan jabatannya adalah untuk melayani kepentingan 

masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik 

tersebut adalah akta yang harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 
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14 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Penerbit Balai 

Pustaka,1982), hlm. 156.  

15 Ida Susanti, Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum 

Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 

hlm 2. 
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Undang-undang/ di hadapan pejabat umum yang bersenang untuk itu di 

tempat akta itu dibuat.
16

 

  Pengaturan mengenai jabatan Notaris semula dimuat dalam 

Staatsblaad Tahun 1860 Nomor 3, kemudian diganti dengan Undang-

undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004
17

 tentang Jabatan Notaris 

dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
18

 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa Notaris 

adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan 

kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
19

 

  Kewenangan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UUJN 

adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

ketetapan 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 salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan 

akta tersebut tidak ditugaskan/ dikecualikan kepada pejabat/ orang lain 

yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris juga berwenang 
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 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), op. cit, Pasal 1868.  

17 Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran 

Negara Nomor 117, Tambahan Nomor 4432. 

18 Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, op. cit.  

19 Ibid, Pasal 1 angka 1. 
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mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi) 

dan melakukan waarmerking, yaitu membukukan surat-surat di bawah 

tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli 

surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana 

ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Notaris juga 

berwenang melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya, serta memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta, selain itu Notaris juga dapat membuat akta yang 

berhubungan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.
20

 

  Akta Notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata 

cara yang ditetapkan oleh UUJN. Selain memenuhi syarat yang telah 

ditentukan oleh undang-undang, seorang Notaris dalam menjalankan 

tugasnya wajib menjalankan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional, 

dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam 

awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah 

ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat 

pembuatan akta.
21

 

  Akta autentik pada hakikatnya membuat kebenaran formal sesuai 

dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris 

mempunyai kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam akta Notaris 
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20 Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), 

hlm. 13. 

21 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, op. cit., hlm. 166. 
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sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak, 

yaitu dengan cara membacakannya sehingga isi dari akta Notaris menjadi 

jelas.
22

 Dengan demikian jelas bahwa perbuatan hukum yang tertuang 

dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum dari Notaris, 

melainkan akta tersebut memuat perbuatan hukum dari pihak-pihak yang 

meminta/ menghendaki secara mufakat perbuatan hukum tersebut untuk 

dituangkan dalam suatu akta autentik.
23

 

  Notaris membuat konsep/ draft akta, yang kemudian dibacakan dulu 

kepada para penghadap dan para saksi Notaris yang membuat akta 

tersebut, dan pada akhirnya ditandatangani oleh para penghadap, para 

saksi, dan Notaris, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN.
24

 

Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi 

dari akta tersebut, sebab isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak. 

Pembacaan akta ini juga dilakukan agar semua pihak tidak merasa 

dirugikan apabila terdapat keterangan akta yang memberatkan/ merugikan 

terhadap pihak yang lain. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian 

akta, maka surat harus ditandatangani.
25
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 Sjaifurrachman, Op. Cit., Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, 

hlm. 11.  

23
 GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, op. cit., hlm. 39.  

24 Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, op. cit., Pasal 16 ayat (1) huruf i. 

25
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty), 

1999, hlm. 142.  
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  Pentingnya peranan Notaris yang diberikan oleh Negara, di mana 

Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggung jawab terhadap akta 

yang dibuatnya. Karenanya seorang Notaris, haruslah tunduk pada 

peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang Jabatan Notaris, Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, dan peraturan terkait 

lainnya. Seorang Notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta 

melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut 

kebenaran sesuai dengan Sumpah Jabatan Notaris. Seorang Notaris dalam 

memberikan pelayanan, harus memperhatikan cita-cita luhur profesi 

sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.
26

 

  Bahwa jabatan Notaris dikategorikan sebagai jabatan “Noblesse 

Oblige” yaitu jabatan yang terhormat dan mulia. 

Sesuai dengan sumpah/ janji Jabatan Notaris yang wajib 

diucapkan sebelum menjalankan jabatannya, di hadapan pejabat yang 

ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut: 

  “Saya bersumpah/berjanji:  

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

�������������������������������������������������������������
26

 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 

hlm. 60.  
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Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta 

peraturan perundang-undangan lainnya.  

 

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, 

seksama, mandiri, dan tidak berpihak.  

 

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan 

menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, 

kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.  

      

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang 

diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.  

 

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, 

tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu 

kepada siapa pun."
27

 

  Sumpah/ janji yang diucapkan tersebut di atas selanjutnya diatur 

dalam kewajiban Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 

(1) a UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang 

menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban 

�������������������������������������������������������������
27Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, op. cit., Pasal 4. 
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bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
28

 

    Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia memberi ijin kepada Notaris untuk menjalankan jabatannya 

sebagai Notaris agar Notaris memberikan pelayanan dalam pembuatan 

akta autentik kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan agar 

masyarakat terjamin dan terlindungi bahwa akta autentik yang 

dibuatnya sempurna sehingga kepentingan masyarakat terlindungi dan 

terjamin. 

  Bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya 

dalam membuat akta autentik, pada praktiknya sering ditemukan 

malapraktik dalam pembuatan akta Notaris yang pada akhirnya dapat 

merugikan kepentingan masyarakat. Adapun malapraktik yang 

dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik ini disebabkan 

oleh berbagai macam faktor, termasuk namun tidak terbatas dari 

godaan materi, persaingan yang tidak sehat di antara para Notaris, 

ketidakpahaman Notaris mengenai aturan dan hukum yang berlaku, 

keberpihakan Notaris terhadap salah satu penghadap, ataupun 

kelalaian dari Notaris sendiri.  

Berbagai kasus-kasus malapraktik yang dilakukan oleh Notaris ini 

mengikis kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris, yang 

pada akhirnya merugikan jabatan Notaris itu sendiri. Dalam 

�������������������������������������������������������������
28Ibid, Pasal 6 ayat (1) huruf a.  
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menangani kasus-kasus malapraktik Notaris, Undang-undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-undang Nomor 

2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksana lainnya 

hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam mengatasi kasus-

kasus malapraktik Notaris tersebut. 

 

1.1.2      Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan 

Negara Kesejahteraan atau dikenal juga dengan welfare state/ 

social service state adalah Negara yang memiliki tujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan umum. Teori Negara Kesejahteraan 

memandang Negara sebagai alat untuk dapat tercapainya tujuan 

bersama, yaitu kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyatnya. Atas pandangan tersebut, maka konsep Welfare 

State/ Social Service State ini muncul. Fungsi Negara adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan umum warganya.
29

 

Usaha untuk mencapai tujuan sebagai welfare state memerlukan 

campur tangan pemerintah dalam kegiatan para warga negaranya yang 

semakin bertambah tiap tahunnya. Negara melalui perundang-

undangan, ataupun tidak melalui perundang-undangan mengatur 

�������������������������������������������������������������
29

 Bewa Rawagino, Hukum Tata Negara¸ (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Padjajaran), hlm. 8.  
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kehidupan warga negaranya dengan cara yang luas dan tidak ada satu 

kegiatan manusia bertindak di luar wewenang Negara untuk 

mencampurinya.
30

 

Indonesia sebagai Negara hukum, turut pula menganut prinsip 

Negara Kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-

undang Dasar 1945, bahwa Negara Hukum yang dimaksud selain 

dalam arti formal (“Negara polisi/ Negara penjaga malam”), juga 

berarti Negara Hukum dalam arti luas/ arti material, yang mencakup 

pengertian bahwa Negara bukan saja melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, namun juga 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Sehingga secara singkatnya, Negara Hukum Indonesia 

berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 adalah suatu Negara Hukum 

Kesejahteraan.
31

 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia antara lain 

menyatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

�������������������������������������������������������������
30 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Pembangunan Nasional, 

Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 

(Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 8.  
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 JCT Simorangkir, Hukum dan Konstitusi Indonesia, (Jakarta: PT Gunung Agung, 

1986), hlm. 188-189 penjelasan.  
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ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia.
32

 

   Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan adalah Negara yang 

menuju keadilan dan kemakmuran bersama dalam konteks masyarakat 

yang adil dan makmur dengan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum 

warganya. Hal tersebut termasuk dalam konteks pembuatan akta 

Notaris yang baik dan benar yang perlu dihindarkan dari adanya 

tindakan menyimpang/ malapraktik yang dilakukan oleh Notaris. 

 

1.1.3. Peranan Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat 

Melalui Penataan Regulasi 

    Negara menunjukkan peranannya dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat melalui penataan regulasi sebagaimana 

diatur dalam Preambule/ Pembukaan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: 

�������������������������������������������������������������
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 Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pembukaan UUD 1945.  
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  “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa 

dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, 

karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.  

  Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 

sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa 

mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan 

Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur.  

  Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 

didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan 

yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 

kemerdekaannya.  

  Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, 

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang 

Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia 

dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
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Permusyawatan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
33

 

   Dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

menjadi jiwa bangsa Indonesia untuk merumuskan peraturan-

peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksana lain di 

bawahnya.  

   Jabatan Notaris yang merupakan pejabat pembuat akta 

autentik sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana jabatan Notaris sebagai 

jabatan yang diharapkan dapat membantu masyarakat  dalam 

pembuatan akta autentik yang di mana pada akhirnya, Notaris 

memiliki peran sebagai wakil Negara untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. 

 

1.1.4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris 

    Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 

2004 juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

�������������������������������������������������������������
33  Ibid., Pembukaan UUD 1945. 
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atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan terhadap 

jabatan Notaris telah diberlakukan dengan baik terhadap masyarakat, 

terutama mereka yang membutuhkan kepastian hukum terhadap 

kebutuhan mereka membuat akta autentik.  

    Di sisi lain, terdapat ketidakharmonisan di antara peraturan 

perundang-undangan tersebut di atas dengan penerapannya oleh para 

Notaris, di mana pada praktik di masyarakat, dapat ditemukan pada 

beberapa kasus, Notaris tidak menjalankan jabatannya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. 

    Konsekuensi terhadap pelanggaran tersebut adalah Notaris 

bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, dan terhadap 

Notaris dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan pelanggaran 

yang telah dilakukannya. Terhadap akta Notaris dapat dibatalkan atau 

menjadi batal demi hukum jika melanggar sifat objektif dalam 

pembuatan suatu akta Notaris. 

    Notaris bukanlah pihak yang berada dalam akta, kewenangan 

Notaris hanya sebatas kebenaran formal yang disampaikan oleh para 

penghadap kepada Notaris, serta alat-alat bukti berupa dokumen-

dokumen yang diserahkan kepada Notaris, sehingga beban 

pembuktian dapat langsung dilihat di dalam akta Notaris yang 

bersangkutan. 
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    Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta autentik, dan 

autentisitas akta itu bertahan terus sampai sesudah Notaris yang 

membuatnya meninggal dunia. Tanda tangan Notaris pada akta tetap 

mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan 

keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. 

Apabila Notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat 

dari jabatan, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai 

akta autentik, tetapi akta-akta itu harus telah dibuat sebelum 

pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.
34

 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka 

ada beberapa rumusan masalah yang timbul dan akan dibahas dalam 

penelitian ini, antara lain: 

1.2.1  Bagaimana pengaturan mengenai Jabatan Notaris dalam menjalankan 

tugas dan kewenangannya menurut Undang-undang Jabatan Notaris 

dan peraturan pelaksanaannya? 

1.2.2     Bagaimana praktik pelaksanaan peraturan Jabatan Notaris menurut 

Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya? 

1.2.3 Bagaimana seharusnya pengaturan yang ideal bagi Jabatan Notaris 

yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan 

bagi masyarakat pengguna jasanya? 

�������������������������������������������������������������
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1.3 Tujuan Penelitian 

     Sehubungan dengan penelitian ini, maka Penulis  menguraikan tujuannya 

sebagai berikut: 

1. Menganalisa peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait 

dengan jabatan Notaris dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya membuat akta autentik. 

2. Menganalisa implementasi peraturan mengenai jabatan Notaris 

dalam pembuatan akta autentik untuk menghindarkan malapraktik 

Notaris. 

3. Merumuskan konsep peraturan mengenai tata cara Notaris dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perundang-undangan 

di Indonesia. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Ilmu hukum memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek praktis dan aspek 

teoritis.
35

 Atas hal tersebut, berdasarkan faktor kegunaan, maka hasil 

penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis, maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi bidang akademisi, diharapkan hasil penelitian secara teoritis 

dapat memberikan tambahan informasi dan bahan pustaka bagi 

�������������������������������������������������������������

  35  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 25. 



���

�

pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan di 

Indonesia. 

b. Bagi badan legislatif, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

masukan bagi Pemerintah dan Organisasi (dalam hal ini Ikatan 

Notaris Indonesia), dalam menyusun dan menyempurnakan peraturan 

perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris yang ada, agar dapat 

dihindarinya malapraktik Notaris dalam praktik di masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan 

masukan pemikiran konseptual. 

i. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat 

membantu untuk merumuskan aturan sehubungan dengan jabatan 

Notaris pada umumnya dan tata cara/ formalitas Notaris dalam 

menjalankan jabatannya pada khususnya. 

ii. Bagi Notaris, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memiliki 

pedoman yang jelas dalam menjalankan jabatannya. 

iii. Bagi masyarakat, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat 

memberikan masukan dalam memperoleh kepastian hukum dan 

perlindungan hukum, agar dapat terhindar dari adanya malapraktik 

Notaris dalam pembuatan akta Notaris. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penulisan penelitian Disertasi ini 

dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari Bab I mengenai 

Pendahuluan, Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, Bab III mengenai 

Metode Penelitian Hukum, Bab IV mengenai Pembahasan dan Analisa, 

Bab V mengenai Penutup. 

Dalam Bab I mengenai Pendahuluan Disertasi ini, akan diuraikan 

mengenai: 

a. Latar belakang masalah 

Dalam latar belakang masalah penulisan Disertasi ini akan membahas 

Indonesia sebagai Negara Hukum, Indonesia sebagai Negara 

Kesejahteraan, dan bagaimana peranan Negara mewujudkan 

kesejahteraan melalui penataan regulasi, dan secara khususnya 

bagaimana Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris dapat membantu mewujudkan peranan Indonesia 

menghadirkan hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya 

di bidang kenotariatan. 

b. Rumusan masalah 

Disertasi ini memiliki 3 (tiga) rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai Jabatan Notaris dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya menurut Undang-

undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya? 
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2. Bagaimana praktik pelaksanaan peraturan Jabatan Notaris 

menurut Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan 

pelaksanaannya? 

3. Bagaimana pengaturan yang ideal bagi Jabatan Notaris yang 

dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan 

bagi masyarakat pengguna jasanya? 

c. Tujuan penelitian  

d. Manfaat penulisan  

e. Sistematika penulisan. 

Dalam Bab II Disertasi mengenai Tinjauan Pustaka yang 

mencakup mengenai landasan teori dan landasan konseptual. 

Dalam landasan teori Bab II Disertasi ini, diuraikan mengenai 

kerangka teori, termasuk teori efektivitas penegakan hukum, teori 3 (tiga) 

nilai dasar hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori 

kemanfaatan.  

Teori Efektivitas Penegakan Hukum terdiri dari: 

a. Subtansi hukum 

b. Struktur hukum 

c. Budaya hukum 

Teori 3 (tiga) Nilai Dasar Hukum terdiri dari: 

a. Aspek Kepastian Hukum 

b. Aspek Keadilan 

c. Aspek Kemanfaatan 
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Selain 2 (dua) teori tersebut di atas, akan dibahas pula mengenai 

Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan (menurut Plato, Aristoteles, dan 

John Rawls), dan Teori Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham.  

Landasan Konseptual sendiri akan membahas mengenai 

penatalaksanaan, mengenai definisi-definisi yang ada mengenai bidang 

kenotariatan. 

Dalam Bab III Disertasi diuraikan mengenai Metode Penelitian 

Hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, mulai dari 

pengertian metode penelitian hukum dan metode penelitian hukum apa 

yang diterapkan. 

Selain itu dalam Bab III juga dijelaskan mengenai jenis dan sifat 

penelitian, objek penelitian, jenis data penelitian, metode pengumpulan 

data penelitian, metode penyajian data, dan metode analisis data. 

Dalam Bab IV Penulisan Disertasi ini berisi mengenai 

pembahasan dan analisa mengenai hal-hal sebagai berikut: 

a. Pengaturan Mengenai Jabatan Notaris dalam Menjalankan Tugasnya 

b. Latar Belakang Munculnya Lembaga Notariat 

Latar belakang munculnya lembaga Notariat ini akan dibagi menjadi 

sejarah munculnya lembaga Notariat di dunia, dan sejarah munculnya 

lembaga Notariat di Indonesia. 

c. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris  

Dalam tinjauan umum mengenai jabatan Notaris, akan diuraikan 

mengenai pengertian jabatan Notaris, tugas dan kewenangan Notaris, 

kewajiban dan larangan bagi Notaris. 
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d. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Jabatan Notaris Dan 

Peraturan Pelaksana Lainnya di Bidang Kenotariatan 

Peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris ini ditinjau 

dari sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, beserta peraturan pelaksana 

terkait di bawahnya. 

e. Kelemahan-kelemahan Terkait Dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris 

Kelemahan-kelemahan terkait dengan pelaksanaan Jabatan Notaris ini 

mencakup kelemahan dalam bidang struktur, bidang substansi, dan 

bidang budaya terkait pelaksanaan Jabatan Notaris, beserta analisa 

terhadap sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. 

f. Pelaksanaan Pengaturan Mengenai Pengawasan Terhadap 

Pelaksanaan Jabatan Notaris 

Dalam membahas pelaksanaan pengaturan mengenai pengawasan 

terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris, akan diuraikan mengenai hal-

hal sebagai berikut: 

1. Majelis Pengawas Notaris  

Pembahasan mengenai Majelis Pengawas Notaris meliputi 

mengenai jenis, pengangkatan, unsur, dan kewenangan Majelis 

Pengawas Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris, 

kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dan kewenangan 

Majelis Pengawas Pusat Notaris. 

2. Majelis Kehormatan Notaris 
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3. Perbedaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan 

Notaris 

4. Potret Pelaksanaan Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan 

Pelanggaran  

5. Analisis Kelemahan/ Tidak Efektivitas Penegakan Hukum 

Analisis kelemahan/ tidak efektivitasnya penegakan hukum ini 

meliputi tinjauan dari aspek regulasi, aspek penegak hukum, dan 

aspek budaya hukum. 

g. Pengaturan yang ideal mengenai Jabatan Notaris 

Pengaturan yang ideal mengenai Jabatan Notaris meliputi: 

1. Pokok-pokok Kebijakan dalam Pengaturan  

2. Notaris-Notaris yang Bermasalah yang perlu Direview 

3. Analisa Perbaikan Pengaturannya  

4. Pemikiran untuk Memperbaiki Kinerja Notaris 

Pemikiran untuk memperbaiki kinerja Notaris diusulkan melalui 

penyempurnaan undang-undang, penguatan lembaga pengawasan, 

dan penguatan budaya hukum.  

  Dalam Bab V penelitian Disertasi ini diuraikan bagian 

Penutup terdiri dari kesimpulan mengenai keseluruhan penelitian 

Disertasi mengenai segala hal yang melatarbelakangi banyak 

terjadinya malapraktik Notaris dalam pelaksanaan tugas dan 

kewenangannya yang dapat ditemui di masyarakat, dan bab V 

penelitian Disertasi ini juga memberikan saran/ rekomendasi/ usulan 

mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh dalam membantu 
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mencegah dan mengurangi terjadinya malapraktik Notaris dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


