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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang erat. Hukum dengan 

aturan-aturannya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengatur 

kehidupan manusia baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sedangkan masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya hukum. 

Tidak mungkin ada atau berkembang suatu hukum kalau masyarakatnya tidak 

ada, demikian juga kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak 

ada hukum. Hal tersebut, senada dengan apa yang dikatakan oleh Macus Tullius 

Cicer, dalam dua karyanya De Republica dan De Legibus pada awal kekaisaran 

Romawi: “ubi societas ibi ius”, yang artinya dimana ada masyarakat, disitu harus 

ada hukum.1  

Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan 

kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan 

kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan 

kewajiban setiap subyek hukum. Oleh karena itu, agar terdapat perlindungan, 

kepastian dan ketertiban, perlu adanya pengadministrasian hukum yang tepat dan 

tertib. Hal tersebut juga diperlukan untuk menghindari terjadinya hubungan 

                                                            
1 Valerine J.L. Kriekhoff, Metode Penelitian Hukum, 2009, Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas 
Indonesia, hal. 1. 



2 

hukum yang cacat dan dapat merugikan subyek hukum maupun masyarakat.2 Hal 

ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia.  

Ide negara hukum sebenarnya sudah muncul sejak zaman Plato, dengan 

mengemukakan bahwa sebuah negara harus berdasarkan peraturan yang dibuat 

oleh rakyat, ide tersebut terus dikembangkan oleh muridnya yang bernama 

Socrates dan kemudian dilanjutkan oleh cucu muridnya yang sangat terkenal yaitu 

Aristoteles (384-322 Sebelum Masehi) ide negara hukum mengalami penguatan 

kembali pada masa ahli fikir Perancis yang hidup antara tahun 1742-1804, yaitu 

Immanuel Kant yang mencetuskan konsep Rechtsstaat yang memandang negara 

sebagai instrumen perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan penguasa.3 

Frederik Julius Stahl memberikan empat unsur utama yang harus terdapat dalam 

Rechtsstaat yang meliputi: pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia, pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politica, 

penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang wetmatig bestuur dan 

adanya peradilan administrasi negara4. Senada dengan pendapat tersebut H.D. 

Van Wijk dan Konijnenbelt mengemukakan unsur Rechtsstaat sebagai berikut: 

pemerintahan menurut hukum wetmatig bestuur, hak-hak asasi, pembagian 

kekuasaan dan pengawasan oleh kekuasaan peradilan.5 Dalam kepustakaan hukum 

Indonesia terdapat beragam pengertian negara hukum yang diberikan oleh para 

                                                            
2 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di 
Masa Datang, 2008, Jakarta: Gramedia, hal.15. 
3 Mohammad Tahir Azhary, Negara Hukum, suatu studi tentang prinsip-pinsipnya dilihat dari 
segi hukum Islam, implementasinya pada periode Negara madina dan masa kini, 1992, Jakarta: 
Bulan Bintang, hal. 66. 
4 Ibid, hal. 66. 
5 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan 
pemerintah Negara, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 311. 
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ahli hukum. Mochtar Kusmaatmadja memberikan pengertian negara hukum 

sebagai negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum 

dan semua orang sama dihadapan hukum.6 Sementara H. Muchsin memberikan 

ciri-ciri khas dari suatu negara hukum yaitu: 

1) pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang 

mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 

dan kebudayaan; 

2) peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh 

suatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga; dan 

3) legalitas dalam segala bentuknya.7 

Philipus M. Hadjon, mendeskripsikan konsep negara hukum Pancasila 

yaitu: terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-

kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan 

merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak asasi manusia, tidaklah hanya 

menekan hak atau kewajiban tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan 

kewajiban.8 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia telah memberikan pengertian negara hukum sesuai yang tercantum 

dalam penjelasan Pasal 4 huruf a yang dirumuskan: “negara hukum adalah negara 

yang dalam segala aspek kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

                                                            
6 Mochtar Kusumaatmadja, Pemantap Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional dimasa kini 
dan masa yang akan datang, Makalah, Jakarta, 1995, hal. 1. 
7 H. Muchsin, Ikhtisar Hukum Indonesia, 2005, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, hal. 11. 
8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang prinsip-
prinsip dan penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan 
peradilan adminsitrasi, 2007, Jakarta: Peradaban, hal. 80. 
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temasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan 

demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab”.9 

Konsekuensi dari paham negara hukum yang dianut oleh Indonesia, maka 

seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus 

berdasarkan pada dan tidak boleh meyimpang pada norma-norma hukum yang 

berlaku di Indonesia, artinya hukum harus dijadikan panglima dalam setiap 

penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan 

negara, agar jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi seluruh 

rakyat Indonesia dengan berintikan kebenaran dan keadilan, dapat tercapai. 

Pengadministrasian hukum hanya dapat dilakukan terhadap instrumen hukum 

yang berbentuk dokumen. Dokumen yang dimaksud harus memiliki sifat autentik 

(akta autentik). Karena melalui akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan 

terpenuh, dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian 

hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. 

Perbedaan pokok antara akta autentik dengan akta dibawahtangan (atau 

lebih tepatnya surat bawah tangan) adalah cara pembuatan atau terjadinya akta 

tersebut. Akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu 

(seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pejabat Pencatatan Sipil), di tempat 

                                                            
9 Sebelum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,  
Lembaran Negara Republik Indonesia, 2008, Nomor: 139 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4899, disahkan tanggal 7 Oktober 2008 belum pernah ada pengertian resmi 
mengenai negara hukum, seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-
Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia yang ada hanyalah pengertian-pengertian atau 
konsep Negara hukum menurut para ahli hukum di Indonesia. 
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akta itu dibuat. Surat dibawahtangan, cara pembuatan atau terjadinya tidak 

dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh 

pihak yang berkepentingan saja. Akta autentik antara lain akta Notaris, putusan 

pengadilan (vonis), risalah atau berita acara sidang, risalah proses penyitaan, 

kutipan akta perkawinan, kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, dan 

sebagainya, sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian 

sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.10 

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu akta autentik adalah akta 

Notaris. Dalam melakukan perbuatan hukum dan transaksi ekonomi, sebagai 

contoh dalam penjualan kapal persiar, perikatan suatu jaminan, pendirian suatu 

usaha, corporate action, perjanjian perkawinan, lelang dan perbuatan hukum 

lainnya, masyarakat membutuhkan akta Notaris guna mendapatkan kepastian dan 

perlindungan hukum. Berikut beberapa contoh akta Notaris: 

1) dalam dunia usaha, antara lain akta pendirian perseroan terbatas (PT), 

akta risalah rapat umum pemegang saham, akta akuisisi, akta 

penggabungan, akta perjanjian kerjasama, akta perdamaian, akta 

perjanjian patungan, akta jual beli saham, akta pendirian 

Commanditaire Vennootschap (CV), akta pendirian koperasi dan lain 

sebagainya; 

2)  dalam bidang perbankan, antara lain akta perjanjian kredit, akta 

pengakuan hutang, akta fidusia, akta borgtocht dan lain sebagainya; 

                                                            
10 https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_otentik, diakses tanggal 31 Juli 2017. 
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3)  dalam lingkup sosial, antara lain akta pendirian yayasan, akta 

pendirian perkumpulan dan lain sebagainya; 

4)  dalam lingkup pribadi/keluarga, antara lain akta wasiat, akta hibah, 

akta perjanjian kawin, akta perjanjian pengikatan jual beli tanah dan 

bangunan, akta pernyataan, akta kuasa untuk menjual dan lain 

sebagainya. 

Kewenangan utama yang dimiliki Notaris sebagai pejabat umum adalah 

membuat akta autentik atau disebut akta Notaris, yang wajib dibuat dalam bahasa 

Indonesia.11 Ada dua jenis akta Notaris yang dikenal dalam praktik kenotariatan 

yaitu akta partij (akta para pihak) dan akta relaas (akta pejabat). Akta partij 

adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris dan harus ditandatangani oleh para 

pihak, saksi akta dan Notaris. Dari contoh di atas, yang termasuk contoh akta para 

pihak antara lain akta wasiat, akta hibah atas barang tidak bergerak, akta 

perjanjian kawin, akta perjanjian kerjasama. Akta relaas (akta pejabat) adalah 

akta yang dibuat oleh Notaris dan hanya perlu ditandatangani oleh Notaris yang 

bersangkutan. Dari contoh di atas, yang termasuk contoh akta relaas (akta 

pejabat) antara lain akta risalah rapat umum pemegang saham.  

 Selain membuat akta autentik, undang-undang juga memberikan beberapa 

kewenangan lainnya kepada Notaris, diantaranya: 

1)  mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau dikenal 

juga dengan istilah legalisasi. Dokumen yang dilegalisasi adalah surat 

                                                            
11 Pasal 15 ayat (1) juncto Pasal 43 UUJN. 
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bawah tangan, bukan akta yang penandatanganannya dilakukan di 

hadapan Notaris. Dalam praktik, segala surat bawah tangan dapat 

dilegalisasi, dengan ketentuan isi/hal yang termuat dalam surat bawah 

tangan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Contoh surat bawah tangan yang harus dilegalisasi adalah surat kuasa 

untuk menghadiri rapat umum pemegang saham Perseroan; 

2)  membukukan surat bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku 

khusus atau dikenal juga dengan istilah waarmerken atau dokumen 

yang diketahui oleh Notaris. Dokumen yang diwaarmerken adalah 

surat bawah tangan, bukan akta. Dalam praktik, segala surat bawah 

tangan dapat di waarmerken, dengan ketentuan isi/hal yang termuat 

dalam surat bawah tangan selaras dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Waarmerken berbeda dengan legalisasi, 

untuk dokumen yang diwaarmerken, Notaris hanya membukukan dan 

mendaftarkan surat bawah tangan yang diberikan (yang sudah 

ditandatangani oleh yang bersangkutan - penandatanganan surat 

bawah tangan tidak dilakukan di hadapan Notaris); 

3)  melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya atau 

dikenal dengan istilah fotokopi sesuai asli. Dalam praktik, segala 

dokumen dapat dibuatkan fotokopi sesuai asli oleh Notaris, dengan 

ketentuan asli dokumen yang tersebut diserahkan kepada Notaris 

untuk difotokopi. 
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 Surat bawah tangan atau dokumen yang dilegalisasi atau diwaarmerken atau 

difotokopi sesuai asli oleh Notaris tersebut, bukan merupakan akta autentik.  

Dari uraian di atas dapat dilihat, bahwa akta autentik dalam bentuk akta 

Notaris memiliki peran penting dalam perbuatan hukum dan transaksi ekonomi 

yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut semakin dibutuhkan dengan 

meningkatnya intensitas dan kompleksitas hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat pada era globalisasi ini. Selanjutnya, guna menjamin kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta Notaris dapat terlaksana dan 

terwujud, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945) maka pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4432 (UUJN 30/2004). UUJN 30/2004 tersebut, menggantikan 

satu-satunya payung hukum positif yang mengatur lembaga kenotariatan pada 

masa pemerintahan Belanda sampai dengan beberapa puluh tahun setelah 

Indonesia merdeka (karena asas konkordansi yang dianut oleh Indonesia) yaitu 

Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Dengan beberapa pertimbangan di bawah ini, 

diantaranya12: 

1) bahwa filosofi PJN bukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

karena isinya sebagian besar merupakan salinan dari undang-undang 

Notaris di Belanda; 

2) bahwa kemerdekaan Indonesia telah mengakibatkan relevansi 

                                                            
12 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Op.Cit., hal. 106-107. 
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kandungan material dan formal PJN menjadi kurang. Pada saat era 

kolonial, Belanda menerapkan sistem diskriminasi hukum, sementara 

Indonesia merdeka menerapkan semua warga negara dalam posisi 

yang sama di depan hukum; 

3) bahwa selama kurun waktu 100 tahun lebih, praktik Notaris telah 

berkembang jauh melebihi dimensi yang diatur dalam PJN; 

4) bahwa ada kebutuhan untuk menghimpun berbagai peraturan dan 

ketentuan mengenai Notaris sebagai pelaksanaan PJN yang berada di 

luar PJN; 

5) bahwa sudah saatnya Notaris mempunyai landasan kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum untuk menjalankan profesinya 

melayani kebutuhan hukum masyarakat. 

Selanjutnya, 10 tahun setelah UUJN 30/2004 diterbitkan, Pemerintah 

menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5491 (UUJN 2/2014), yang mengubah beberapa 

ketentuan, diantaranya: 

1) penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara 

lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta 

perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 bulan menjadi 

24 bulan; 

2) penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan dan alasan 
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pemberhentian sementara Notaris; 

3) pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan 

magang; 

4) penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada Pasal tertentu, 

antara lain, berupa pernyataan bahwa akta yang bersangkutan hanya 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, 

peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada 

Notaris; 

5) pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi akta, baik yang 

bersifat mutlak maupun bersifat relatif; 

6) pembentukan Majelis Kehormatan Notaris; 

7) penguatan dan penegasan organisasi Notaris; 

8) penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

resmi dalam pembuatan akta autentik; dan 

9) penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas. 

Selanjutnya UUJN 30/2004 dan UUJN 2/2014 bersama-sama disebut UUJN. 

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa PJN tetap berlaku setelah Indonesia 

merdeka berdasarkan asas konkordansi. Dengan asas konkordansi tersebut juga, 

Indonesia menganut sistem hukum Civil Law yang dibawa oleh Belanda. Selain 

itu, Belanda adalah negara yang telah membawa lembaga kenotariatan ke 

Indonesia. Liberalisasi telah menjadi bagian hidup manusia disegala penjuru 

dunia, tidak terkecuali di negara-negara yang menganut mahzab Notaris Latin. 

Desakan untuk melonggarkan regulasi dan menyerahkan regulasi pada mekanisme 
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pasar sangat kuat terasa. Belanda sebagai salah satu negara acuan praktik 

kenotariatan latin juga tidak terlepas dari pengaruh tersebut13. Di Eropa, Belanda 

merupakan negara pertama dan satu-satunya yang melakukan liberalisasi dibidang 

kenotariatan. Dalam pembahasan undang-undang tentang kenotariatan pada tahun 

1999 (Notariswet, 1999) yang dibuat oleh Kementerian Kehakiman setempat, 

telah mendapat penolakan keras dari organisasi Notaris di Belanda (Koninklijke 

Notariele Broederschap-KNB). Melalui Notariswet 1999, lembaga kenotariatan 

Belanda mulai menjalankan mekanisme pasar bebas.14 Batas minimun honorarium 

dihapus, wilayah kerja Notaris dibebaskan dan jumlah pengangkatan Notaris 

dilonggarkan15. Dengan dibebaskannya wilayah kerja Notaris dan dilonggarkan 

jumlah pengangkatan Notaris, maka Notaris (dalam bahasa Perancis disebut 

Notaire, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut Notar) dari berbagai negara 

Eropa yang menganut Notaris Latin berlomba masuk ke negara kincir angin 

tersebut dan terjadi penumpukan Notaris di wilayah tertentu seperti di Bandara 

Schiphol. Sebagai dampak dari dihapusnya batas minimum honorarium, 

selanjutnya akan mempengaruhi kemandirian seorang Notaris, karena Notaris 

akan bersaing untuk “menyenangkan” penerima jasa dan menyampingkan 

kewajibannya. Disisi lain, dengan dibukanya keran persaingan menyebabkan 

terjadinya persaingan honorarium antar Notaris dan menurunkan kualitas 

pelayanan jasa Notaris di Belanda. Hal-hal yang sangat dikhawatirkan oleh KNB 

                                                            
13 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Op.Cit., hal. 122. 
14 Sampai tahun 2017, Belanda merupakan negara pertama di benua Eropa yang melakukan 
liberalisasi lembaga kenotariatan. Saat ini, belum ada negara sistem hukum Civil Law lainnya di 
benua Eropa yang mengikuti jejak negara Belanda dalam melakukan liberalisasi lembaga 
kenotariatan.  
15 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Op.Cit., hal. 123. 
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pada saat pembentukan undang-undang (Notariswet 1999), pada akhirnya menjadi 

kenyataan. Sampai akhirnya pemerintah turun tangan dan sekarang sedang terjadi 

pengkajian kembali oleh komisi Hammerstein atas kebijakan berbahaya 

tersebut.16 Sebagai jaring pengaman, Belanda menerapkan beberapa kebijakan 

sehingga tidak ada pengangkatan Notaris sejak diundangkan tahun 1999 sampai 

dengan tahun 2003. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya: 

1) diperpanjangnya masa magang dari tiga tahun menjadi enam tahun; 

2) kandidat Notaris harus terlebih dahulu membuat rencana bisnis dan 

disetujui oleh komite yang ditunjuk oleh menteri; 

3) Notaris wajib memberi jasa hukum yang meliputi berbagai bidang 

dalam satu kantor tanpa pengecualian, atau dalam bahasa belanda 

disebut Ministerieplicht.17 

Meskipun telah dibuat beberapa kebijakan sebagai jaring pengaman, 

Notariswet 1999 telah menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya, 

diantaranya: 

1) secara umum telah menurunkan honorarium Notaris; 

2) rata-rata beban biaya meningkat; 

3) jumlah pengajuan komplain/tuntutan terhadap jabatan Notaris yang 

sudah didaftar pada supervisory chambers meningkat dua kali lebih 

banyak dalam tahun 1999 sampai dengan tahun 2003; 

4) tidak ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah calon 

Notaris sejak tahun 1999; 
                                                            
16 Ibid., hal. 96-97. 
17 Richard Nahuis dan Joëlle Noailly. Competition and quality in the Notary Profession,  CPB 
Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, No. 94, September 2005, hal. 23. 
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5) sampai terjadinya kebangkrutan Notaris di Belanda. 18 

Dalam literatur-literatur mengenai Notaris dari berbagai negara belum 

peneliti temukan perihal kebangkrutan, namun bila literatur tersebut mengenai 

Notaris Belanda maka dapat ditemukan kebangkrutan Notaris. 

Liberalisasi ini dengan waktu (meskipun tidak secara langsung) akan 

mencapai ambang batas (threshold) dan akan berakhir pada kemerosotan dari 

kualitas pembuatan akta Notaris itu sendiri. Hal ini telah terjadi di Quebec. 

Quebec adalah negara pertama di dunia dan telah lebih dulu melakukan 

liberalisasi dibidang kenotariatan seperti yang dilakukan oleh Belanda saat ini. 

Liberalisasi dibidang kenotariatan di Quebec telah mengakibatkan penurunan 

drastis honorarium Notaris dan bersamaan dengan itu, terjadi peningkatan 

tuntutan yang cukup signifikan terhadap jabatan Notaris. Dengan merosotnya 

honorarium yang diterima, dalam menjalankan jabatan, selanjutnya Notaris 

berusaha mengurangi beban biaya yang dikeluarkan termasuk 

mengabaikan/melangkahi prosedur-prosedur atau pengecekan-pengecekan atau 

tindakan-tindakan yang semestinya dilakukan.19  

Terkait masalah liberalisasi Notaris, Indonesia mendahului Belanda. 

Tepatnya pada tahun 1998, Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat 

Keputusan Nomor M.05-HT.03-10 TAHUN 1998 tentang Pengangkatan dan 

Perpindahan Wilayah Kerja Notaris, telah memberi peluang pengangkatan Notaris 

dalam jumlah yang besar. Dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Keputusan tersebut 

disebutkan bahwa permohonan pengangkatan dan perpindahan wilayah kerja 

                                                            
18 Ibid., hal. 24, 25. 
19 Ibid., hal. 20, 21. 
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Selanjutnya, bila dilihat dari pertimbangan dibuatnya keputusan tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

1) bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi dalam segala 

bidang, maka perlu meningkatkan pelayanan jasa hukum secara cepat, 

tepat dan biaya murah; 

2) bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dipandang perlu 

melakukan penambahan tenaga pelayanan jasa hukum dibidang 

Notaris diseluruh wilayah Republik Indonesia; 

3) bahwa jumlah permohonan pengangkatan dan perpindahan wilayah 

kerja Notaris dalam daftar tunggu telah cukup besar, sehingga perlu 

segera diselesaikan secara tuntas. 

Maka, apabila dilihat dari konsep tradisional dalam bidang kenotariatan (di 

Jerman), dimana perlu adanya aturan: 

1)  proses penyaringan calon Notaris (yang memperhatikan etika, moral 

dan perilaku serta motivasi mereka) dan aturan tentang pembatasan 

jumlah Notaris yang cukup ketat, maka pertimbangan huruf c di atas 

adalah kurang tepat; 

2) larangan melanggar batas minimum honorarium yang telah ditetapkan 

oleh organisasi, maka pertimbangan huruf a di atas, juga kurang tepat. 

Selanjutnya, bila memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia pada saat 

itu dimana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan kebutuhan akan jasa 

Notaris tidak signifikan, maka pertimbangan huruf b di atas, adalah juga tidak 

tepat. Perlu diketahui pula, dengan tejadinya penumpukan jumlah Notaris pada 
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kota-kota besar, hal ini menjadi kendala dalam penyebaran pelayanan jasa Notaris 

kepada masyarakat, yang membutuhkan jasanya untuk efisiensi biaya dan waktu.  

Disamping itu, peningkatan jumlah Notaris yang cukup besar pada suatu 

daerah tertentu, telah mengakibatkan terjadi “perang tarif” yang luar biasa. 

Ditambah ketidakjelasan batas minimun tarif akta Notaris, maka semakin 

mendukung menurunnya kualitas pelayanan jasa Notaris. Karena para Notaris 

bersaing untuk mendapatkan penerima jasa dengan cara menekan tarif serendah-

rendahnya dan mengabaikan beberapa/seluruh tatacara atau formalitas pembuatan 

akta yang penting dan seharusnya dilakukan demi kesempurnaan akta.  

Dalam sejarah lembaga kenotariatan di Indonesia, sebelum tahun 1998, 

sedang dilakukan pembenahan diri dan pembinaan bagi para Notaris yang 

melakukan pelanggaran. Namun, dengan peningkatan jumlah Notaris yang cukup 

besar pada tahun 1998 tersebut telah membawa lembaga kenotariatan semakin 

kehilangan jati dirinya / merosot. Dimana tidak sedikit para Notaris yang diangkat 

pada saat itu berorientasi pada materi semata, menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan materi serta menyampingkan tatacara pembuatan akta dan arti 

penting dari sebuah akta Notaris sebagai akta autentik. Hal tersebut masih terus 

berlanjut hingga saat ini dan jumlah mereka (para Notaris yang berorientasi pada 

materi semata) semakin bertambah, salah satunya dikarenakan apa yang dilakukan 

oleh para Notaris (yang berorentasi pada materi tersebut) pada akhirnya menjadi 

contoh / patokan / motivasi bagi para calon Notaris atau Notaris yang baru 

menjabat. Sehingga para Notaris yang masih memiliki semangat untuk 

menjalankan jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku / formalitas 



17 

pembuatan akta, semakin berkurang / tersingkir. 

Hal tersebut memang sangat disayangkan, mengingat latar belakang 

lahirnya akta autentik berupa akta Notaris (sebagaimana termuat dalam 

pertimbangan dibuatnya UUJN), yaitu: 

1) Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945, ingin memberikan jaminan kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya; dan  

2) untuk mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum 

dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai 

perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum, yang dibuat di 

hadapan pejabat yang berwenang (dalam hal ini Notaris). 

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia 

sebagai negara hukum adalah akta autentik (yang dalam hal ini akta yang dibuat 

oleh atau dibuat di hadapan Notaris = akta Notaris), untuk menjamin kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Jabatan Notaris 

(para Notaris), dalam hal ini dapat dikatakan hanya sebuah jabatan yang ditunjuk 

oleh negara untuk mewujudkan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum bagi masyarakat (sebagai sebuah negara hukum). Disamping itu, para 

Notaris harus memahami sepenuhnya hakikat kehadiran jabatannya dalam bidang 

hukum perdata di Indonesia yaitu karena Indonesia adalah negara dengan sistem 

hukum Civil Law yang mengakui akta autentik (dalam hal ini akta Notaris) dan 

bukan sebuah jabatan untuk memperkaya diri atau sebuah bentuk usaha yang 

bertujuan mencari keuntungan. Selanjutnya, para Notaris juga harus memahami 
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arti penting sebuah akta Notaris (akta autentik) yang dibuat oleh atau dibuat di 

hadapannya (sebagaimana telah disampaikan di atas) serta kembali 

memperhatikan dan melakukan tatacara atau formalitas pembuatan akta Notaris 

serta mematuhi perundang-undangan yang berlaku, agar akta Notaris yang dibuat 

dapat sungguh-sungguh dimengerti oleh para pihak yang membuatnya dan 

memiliki kualifikasi / sifat sebagai akta autentik. Namun demikian, pembenahan 

lembaga kenotariatan dan pembinaan terhadap para Notaris terus dilakukan 

hingga saat ini dalam segala aspek diantaranya pendidikan, pengawasan dan lain 

sebagainya. 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut dan memperhatikan kembali 

penjelasan UUJN 30/2004 yang menyebutkan bahwa akta autentik dalam hal ini 

akta Notaris memuat kebenaran formal dan apa yang termuat dalam akta Notaris 

sungguh-sungguh harus telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak. 

Maka, dirasa penting untuk melihat kembali tatacara atau formalitas pembuatan 

akta Notaris, agar tatacara atau formalitas dapat dijadikan acuan atau pedoman 

yang jelas dan tegas bagi para Notaris (termasuk Notaris baru), mengingat proses 

yang dilalui untuk menjadi Notaris saat ini terbilang singkat dan mudah 

(menyelesaikan Magister Kenotariatan, masa magang dua tahun di kantor Notaris 

mana saja (belum lagi apabila kantor Notaris yang menjadi tempat magangnya 

juga kurang berpengalaman atau tidak menjalankan jabatan sesuai aturan yang 

berlaku, sehingga tujuan dari pengalaman magang tersebut agar mengetahui dan 

memahami jabatan tersebut dalam praktiknya dilapangan, tidak tercapai)), yang 

selanjutnya dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
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Indonesia (Menteri). 

Oleh karenanya, tatacara atau formalitas pembuatan akta Notaris dirasa 

perlu mendapat perhatian khusus dan diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk 

pembenahan pada lembaga kenotariatan. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti 

akan melakukan penelitian terhadap tatacara atau formalitas pembuatan akta 

Notaris dalam UUJN, sebagai satu-satunya undang-undang dalam bidang 

kenotariatan. Selain itu, memperhatikan ketentuan dalam UUJN yang 

menyebutkan bahwa akta Notaris adalah akta autentik, maka peneliti juga akan 

melakukan penelitian mengenai tatacara atau formalitas pembuatan akta Notaris 

(akta autentik) dalam Pasal 1868 KUH Perdata (KUH Perdata) yang merupakan 

sumber autentisitas akta autentik. 

Selanjutnya, sebagaimana telah disampaikan di atas, Indonesia adalah 

negara dengan sistem hukum Civil Law dan akta autentik merupakan salah satu 

instrumen yang dikenal dalam sistem hukum Civil Law. Oleh karenanya, selain 

melakukan penelitian dalam UUJN dan KUH Perdata, peneliti juga akan 

melakukan penelitian mengenai formalitas/tatacara pembuatan akta Notaris (akta 

autentik) tersebut dalam sistem hukum Civil Law.  

Sistem hukum Civil Law sebagai salah satu sistem hukum terbesar di dunia, 

dianut oleh hampir dua per tiga negara di dunia. Berikut peta dunia yang 

menunjukkan negara-negara dengan sistem hukum Civil Law (lihat warna hitam). 
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Dalam kurun waktu tujuh tahun (antara tahun 2010 sampai dengan tahun 

2017), keanggotaan UINL bertambah dari 77 anggota (pada tahun 201024) 

menjadi 88 anggota (pada tahun 2017). Peningkatan 11 negara tersebut terdiri dari 

lima negara berasal dari benua Eropa (Serbia, Bosnia Herzegovince, Kosovo, 

Montenegro dan Ukraine), tiga negara berasal dari benua Afrika (Madagascar, 

Mauritanie, Tunisia) dan tiga negara berasal dari benua Asia (Korea, Vietnam dan 

Mongolia).25 

Dari 88 negara yang tergabung dalam UINL tersebut, dalam literatur-

literatur bidang kenotariatan internasional dapat dikatakan bahwa Perancis dan 

Jerman merupakan negara yang dapat dijadikan rujukan bertanya dalam bidang 

kenotariatan dunia saat ini. Dari sejarahnya, lembaga Notariat masuk ke Perancis 

pada abad ke 13. Pada abad ke-14 lembaga Notariat di Perancis pernah mengalami 

kemerosotan dan butuh dua abad untuk melewatinya. Setelah jangka waku tidak 

kurang dari lima abad, tepatnya pada tanggal 16 Maret 1803, Perancis 

mengundangkan undang-undang dibidang Notariat yaitu 25 Ventose an XI 

(Ventose). Untuk pertama kalinya berdasarkan undang-undang tersebut terjadilah 

pelembagaan Notariat yang dimulai di Perancis. Tujuan utama dari pelembagaan 

Notariat ialah untuk memberikan jaminan yang lebih baik lagi bagi kepentingan 

masyarakat, oleh karena tidak boleh dilupakan, bahwa Notariat mempunyai fungsi 

yang harus diabdikan bagi kepentingan masyarakat umum dan tidaklah 

dimaksudkan oleh undang-undang untuk memberikan kepada Notariat suatu 

                                                            
24 Pada tahun 2010, 77 negara bergabung dalam UINL. As per tanggal 21 Juni 2017, terdapat 88 
negara bergabung pada UINL. Baca lebih lanjut: Yudo Diharjo Lantanea, Notaris & Notary Public 
Tesis, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2008, hal. 8.  
25 www.uinl.org, diakses tanggal 7 Juli 2017. 
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kedudukan yang kuat bagi kepentingan Notariat itu sendiri, akan tetapi untuk 

kepentingan umum. Kalaupun kepada Notariat diberikan oleh undang-undang 

wewenang dan kepercayaan istimewa, semuanya tidak lain dimaksudkan agar 

Notaris dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan 

umum dan bukan untuk kepentingan sendiri.26 Secara historis, lembaga 

kenotariatan di negara Perancis telah mengalami masa pasang surut seperti pada 

masa atau era revolusi Perancis, masa kejayaan, masa kelesuan atau masa 

kemerosotan, masa reformasi, serta lainnya. Tidak heran apabila para Notaris 

anggota UINL berpendapat dan mengakui “kedewasaan” lembaga kenotariatan 

Perancis. Lembaga kenotariatan di negara Perancis telah mengambil beberapa 

tindakan yang tegas demi menyelamatkan lembaga kenotariatannya, sebagaimana 

berikut: 

“The modalities for the creation, transfer and deletion of Notary 
offices, other laws support this desire to reform and modernize the 
notariat in all its aspects. They concern: 
(1) the authentic instrument (Decree of 26 November 1971); 
(2) accounting (implementation of the Notarial Accounting Plan in 

1988) and the Notarial tariff (Decrees of 8 March 1978 and 11 
March 1986); 

(3) extension of the area of competence of Notaries: it became 
departmental in 1979 and national in 1986; 

(4) the appointment Decrees No. 71-942 of 26 November 1971 and 
Decrees No. 86-728 of 29 April 1986 on the status of Notaries 
revise the procedure for appointment to offices and a committee 
responsible for giving its opinion and issuing opinions 
Recommendations on the location of Notaries offices is hereby 
established. The mission of this commission is two fold. Firstly, it 
issues opinions on the projects of location that are - on a case by 
case basis - presented by the professionals. On the other hand, it 
is responsible, in the context of a prospective evaluation, to make 
general recommendations on Notarial implantation on a regional 
scale; 

                                                            
26 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet-3, 1983, Jakarta: Erlangga, hal. 12. 
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(5) the training of Notaries (decree no 73-609 of 5 July 1973): to be a 
latin Notary, you must hold the diploma of aptitude for the 
functions of Notary and the certificate of completion of the 
internship or of the higher diploma of Notary and having 
undergone management training for a Notary office, ethics and 
Notarial discipline.”27 

 
atau dalam bahasa Indonesia, dapat peneliti terjemahkan sebagai berikut: 

 
Modalitas untuk penciptaan, pemindahan dan penghapusan kantor 
Notaris, undang-undang lain mendukung keinginan untuk 
mereformasi dan memodernisasi Notariat dalam semua aspeknya. 
Mereka peduli: 
(1) akta autentik (Keputusan 26 November 1971); 
(2) akuntansi (implementasi rencana akunting Notaris pada tahun 

1988) dan tarif Notaris (Keputusan 8 Maret 1978 dan 11 Maret 
1986); 

(3) perpanjangan wilayah kompetensi Notaris: menjadi departemen 
pada tahun 1979 dan nasional pada tahun 1986; 

(4) Keputusan Penunjukan Nomor 71-942 tanggal 26 November 
1971 dan Keputusan Nomor 86-728 tanggal 29 April 1986 
tentang status Notaris merevisi prosedur pengangkatan jabatan 
dan komite yang bertanggung jawab untuk memberikan pendapat 
dan penerbitannya. Pendapat rekomendasi lokasi kantor Notaris 
dengan ini didirikan. Misi komisi ini dua kali lipat. Pertama, ini 
menyangkut opini mengenai proyek lokasi - berdasarkan kasus 
per kasus - dipresentasikan oleh para profesional. Di sisi lain, 
bertanggung jawab, dalam konteks evaluasi prospektif, untuk 
membuat rekomendasi umum mengenai implantasi Notaris pada 
skala regional; 

(5) pelatihan Notaris (keputusan Nomor 73-609 pada tanggal 5 Juli 
1973): menjadi Notaris Latin, seseorang harus memegang ijazah 
bakat untuk fungsi Notaris dan sertifikat penyelesaian magang 
atau dari ijazah Notaris yang lebih tinggi dan telah menjalani 
pelatihan manajemen untuk jabatan Notaris, etika dan disiplin 
Notaris). 

 

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa hal pertama yang dilakukan 

Perancis dalam menyelamatkan lembaga Notariat pada masa kemerosotan adalah 

membuat aturan yang jelas mengenai akta autentik dan bukan mengenai pejabat 

                                                            
27 http://archivesnotaires.tarn.fr/index.php?id=5192, diakses tanggal 28 Mei 2017. 
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pembuat akta autentiknya. 

Disamping itu, Jerman merupakan salah satu negara di Eropa Barat yang 

menganut sistem hukum Civil Law dan masih menerapkan konsep tradisional 

dalam bidang kenotariatan. Konsep tradisional tersebut dapat dilihat dari beberapa 

hal diantaranya: 

1) pada pendidikan calon Notaris yaitu memiliki pendidikan yang sama 

dengan calon hakim, calon pengacara dan calon jaksa yaitu berada di 

bawah suatu institusi pendidikan yang sama, sehingga semua calon 

tersebut memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas terhadap 

masing-masing bidang hukum; 

2) pada peminat calon Nurnotar (jabatan (tunggal) Notaris) (bukan 

Anwaltsnotar/pengacara-notaris), dimana sebagian besar adalah 

mereka yang berasal dari peringkat lima persen teratas dalam 

pendidikan tersebut; 

3) pada proses penyaringan calon Notaris diperhatikan juga etika, moral 

dan perilaku serta motivasi mereka; 

4) pada masa magang calon Notaris, yang cukup panjang guna mendapat 

pengalaman yang cukup; 

5) pada aturan tentang pembatasan jumlah Notaris, yang cukup ketat 

(strict numerus clausus); 

6) pada aturan tentang penempatan Notaris, dimana penempatan Notaris 

dimulai dari wilayah pinggiran dengan pergerakan ekonomi yang 

rendah. Selanjutnya, bila memenuhi syarat, dapat mengajukan 
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perpindahan wilayah kerja ke daerah lain dengan pergerakan ekonomi 

yang lebih tinggi; 

7) pada aturan tentang honorarium, yang mengatur larangan melanggar 

batas minimum honorarium yang telah ditetapkan oleh organisasi; 

8) pada aturan pendapatan bagi Notaris (khusus Nurnotar (jabatan 

(tunggal) Notaris)), adanya jaminan pendapatan yang setaraf dengan 

penghasilan yang diperoleh oleh Hakim pengadilan negeri setempat, 

dalam hal penghasilan Notaris tersebut berada di bawah penghasilan 

Hakim tersebut. Jaminan ini diatur oleh Pengurus berdasarkan subsidi 

silang yang diperoleh dari iuran anggota Notaris se-wilayah; 

9) pada batas kewajaran dalam pembuatan akta, dalam hal didapati 

adanya jumlah yang melebihi batas kewajaran, maka Notaris tersebut 

dipandang sebagai “patut dicurigai”; 

10) pada perkembangan ilmu pengetahuan bagi Notaris, dimana para 

Notaris wajib untuk mengikuti pendidikan formil/non formil guna 

meningkatkan kualitas pelayanan Notaris kepada masyarakat; 

11) pada sistem pengawasan, dimana dilakukan pengawasan terhadap 

pelayanan jasa Notaris terkait pembuatan akta Notaris sebagai arsip 

negara dan terhadap keuangan masing-masing kantor Notaris, yang 

pada akhirnya bertujuan untuk menentukan iuran keanggotaan dan 

asuransi. 

Oleh karenanya, dalam melakukan penelitian mengenai formalitas/tatacara 

pembuatan akta Notaris (akta autentik) dalam sistem hukum Civil Law, peneliti 
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akan melakukan perbandingan terhadap peraturan perundang-undangan dalam 

bidang kenotariatan yang berlaku di Perancis dan Jerman. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

formalitas/tatacara pembuatan akta Notaris (akta autentik), khususnya untuk jenis 

akta para pihak, mengingat dalam akta para pihak, para pihak ikut 

menandatangani akta Notaris. Penandatanganan dapat diartikan sebagai 

persetujuan atas apa yang termuat dalam akta. Sebelum persetujuan diberikan, 

para pihak dalam hal ini adalah masyarakat perlu untuk mengetahui, memahami 

dan menyadari dengan jelas apa yang akan disetujui oleh mereka. Oleh karenanya, 

penting untuk mengetahui dan melakukan tatacara atau formalitas pembuatan akta 

Notaris jenis akta para pihak. Penelitian akan dilakukan terhadap perundang-

undangan di Indonesia dan beberapa negara-negara yang juga menganut sistem 

hukum Civil Law, dengan judul penelitian: AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA 

AUTENTIK - DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW (Kajian Terhadap 

Formalitas Pembuatan Akta Para Pihak). 

Dari penelusuran yang peneliti lakukan, terdapat sekurang-kurangnya 17 

topik disertasi, tesis dan skripsi yang mengangkat permasalahan sehubungan 

dengan akta Notaris dan Notaris (13 Universitas Indonesia - UI, dua Universitas 

Gadjah Mada - UGM, satu Universitas Internasional Batam – UIB, satu European 

University Institute, Florence, Italia), namun belum ditemukan, disertasi, tesis dan 

skripsi yang membahas masalah tatacara atau formalitas pembuatan akta para 

pihak. Tulisan-tulisan tersebut antara lain:  

1)  Lilianna Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam penegakan hukum 
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pidana, Disertasi, UGM, 1994; 

2)  Urska Petrovic, Fee Restrain in the Legal Profession, Disertasi, EUI, 

2009; 

3)  Veraningsih Abdul Hamid, Tinjauan Yuridis Eksistensi Profesi 

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Institusi Hukum, 

Tesis, GM, 2010; 

4)  Catherine Augustine, Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang 

Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Bekasi Nomor 113/PDT.G/2008/PN.BKS), Tesis, UI, 2011; 

5)  Santy Gozali, Notaris Merangkap Jabatan sebagai Arbiter Ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tesis, UI, 2011; 

6)  Dyah Indrastuti, Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta 

Perubahan Anggaran Dasar Parta Politik X (Studi Kasus Terhadap 

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1129/Pdt.G/2008/PN Jakarta 

Selatan), Tesis, UI, 2010; 

7)  Yudo Diharjo Lantanea, Notaris dan Notary Public, Tesis, UI, 2010; 

8)  Yudo Diharjo Lantanea, A Mistaken Identity of the Role of a “Notary” 

in Indonesia to a “Corporate Secretary” In UK by UK based clientele 

in Notary office of Maria Anastasia Halim, SH (Comparative Law). 

Skripsi, UIB, 2008; 
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9)  Dian Lindajanti, Peranan Notaris dalam Pencatatan Saham Perseroan 

Terbuka di Bursa Efek Luar Negeri (Studi Kasus PT X TBK), Tesis, 

UI, 2010; 

10)  E.A. Muftiha, Otentisitas Akta Serta Tanggung Jawab Notaris yang 

Melakukan Kelalaian dalam Menjalankan Jabatan (Studi Kasus 

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris: 03/B/Mj.PPN/2007), Tesis, 

UI, 2010; 

11)  B. S. Kusuma Negara, Peran Notaris dalam Pelaksanaan Pembelian 

Kembali Saham pada Kondisi Pasar Normal dan Kondisi Pasar 

Berpotensi Krisis, Tesis, UI, 2010; 

12)  Chandra Ernaldo Palenewen, Perbuatan Melawan Hukum Notaris 

dalam Akta Pengikatan Jual-Beli (APJB) dengan Blanko Kosong 

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 

211 K/Pdt/2006), Tesis, UI, 2010; 

13)  E. Paramitha Sapardan, Peranan Notaris dalam Penyelenggaraan 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas 

(Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 

524/PDT.P/PN.JKT.bar.perseroan), Tesis, UI, 2009; 

14)  Claudia Ratnawati Simanjuntak, Peran Notaris dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham untuk Jual Beli Saham Perseroan (Studi Kasus pada 

PT BIB berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 

608/PDT/2008/PT.DKI), Tesis, UI, 2010; 
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15)  Yanti Jacline Jennifer Tobing, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris 

dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus: MPP 

Nomor: 10/B/Mj.PPN/2009 jo. Putusan MPW Nomor: 131/MPW-

JABAR/2008), Tesis, UI, 2010; 

16)  Mohammad Syarif Umar, Peranan Notaris dalam Membuat Alat 

Pembuktian sebagai Ahli Waris dalam Bentuk Akta Otentik – Dalam 

Wujud Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Sebagai Amanat 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Tesis, UI, 2010; 

17)  Feby Adli Yanti, Analisa Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Notaris 

yang Melakukan Pelanggaran terhadap Tugas dan Jabatan (Studi 

Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 

14/B/Mi.PPN/2009), Tesis, UI, 2010. 

 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti merumuskan 

dalam tiga permasalahan berikut ini. 

1) Bagaimana pengaturan tatacara pembuatan akta Notaris sebagai akta 

autentik menurut UUJN? 

2) Bagaimana implementasi peraturan mengenai tatacara pembuatan akta 

Notaris sebagai akta autentik? 

3) Bagaimana sebaiknya konsep peraturan mengenai tatacara pembuatan 

akta Notaris sebagai akta autentik dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Dengan mempertimbangkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1) untuk menganalisa peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait 

tatacara pembuatan akta Notaris sebagai akta autentik; 

2) untuk menganalisa implementasi peraturan mengenai tatacara 

pembuatan akta Notaris sebagai akta autentik dan menganalisa 

pengaturan mengenai akta autentik pada beberapa negara dengan 

sistem hukum Civil Law; 

3) untuk merumuskan konsep peraturan mengenai tatacara pembuatan 

akta Notaris sebagai akta autentik dalam perundang-undangan di 

Indonesia. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberi tambahan 

informasi dan bahan pustaka bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di 

bidang kenotariatan di Indonesia (terkait akta Notaris sebagai akta autentik, pada 

umumnya dan terkait tatacara atau formalitas pembuatan akta Notaris, pada 

khususnya). 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan 

pemikiran konseptual: 
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1) bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan sehubungan 

dengan akta Notaris, pada umumnya dan tatacara atau formalitas 

pembuatan akta Notaris, pada khususnya; 

2) bagi para praktisi hukum khususnya para Notaris agar dapat memiliki 

pedoman yang jelas mengenai tatacara atau formalitas pembuatan akta 

Notaris; dan 

3) bagi masyarakat luas, agar dapat mengetahui dan memahami hal-hal 

yang dapat mereka lakukan/hak-hak mereka sebagai penerima jasa 

dalam pembuatan akta Notaris. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini akan disusun sebagai disertasi dengan sistematika 

penulisan yang terbagi dalam lima bab dimana masing-masing bab terdiri atas 

beberapa sub bab, sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, terdiri dari lima sub bab yang berisikan ulasan singkat 

dan komprehensif mengenai latar belakang dari penelitian dan mengantarkan 

ilustrasi tentang arti penting permasalahan hukum yang akan diteliti. 

Permasalahan tersebut dituangkan dalam rumusan masalah yang menjadi fokus 

penelitian. Selain itu, dalam bab ini akan dibahas pula tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari dua sub bab yaitu menjelaskan 

landasan teoritis, yang membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian dan landasan konseptual, yang membahas tentang terminologi dan 
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pokok-pokok konsepsi norma dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar penelitian. 

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari lima sub bab yang menerangkan 

uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data penelitian. 

Selain itu, dijelaskan pula teknik pengumpulan data dan analisa data, sehingga 

memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan kaidah-kaidah 

penelitian yang benar dan berdasar. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, terdiri dari tiga sub bab, masing-

masing menjadi dasar diskusi untuk mengembangkan berbagai aspek yang terkait 

dengan rumusan masalah. Ketiga permasalahan itu dibahas dalam sub bab tentang 

analisis terhadap pengaturan tatacara perbuatan akta Notaris sebagai akta autentik 

menurut UUJN, sub bab tentang implementasi peraturan tatacara pembuatan akta 

Notaris, yang di dalamnya juga akan dilakukan analisa terhadap peraturan 

perundang-undangan di beberapa negara dengan sistem hukum Civil Law yaitu 

Perancis dan Jerman mengenai akta Notaris serta sub bab tentang konsep 

pengaturan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai tatacara 

pembuatan akta Notaris kedepannya, agar: 

1) akta Notaris sebagai akta autentik dapat memenuhi kebutuhan akan 

kepastian, perlindungan dan ketertiban hukum dalam masyarakat; 

2) Notaris sebagai pembuat pembuat akta autentik memilik pedoman 

yang jelas terkait tatacara pembuatan akta Notaris; 

3) Majelis Pengawas Notaris memiliki pedoman yang jelas dalam 

pemberian sanksi kepada Notaris terkait tatacara pembuatan akta 
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Notaris; serta 

4) salah satu tujuan dibuatnya akta Notaris sebagai alat bukti yang 

sempurna dapat terwujud. 

Bab V Kesimpulan dan Saran, terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan, 

yang berisi uraian singkat tentang penelitian dan hasil penelitian serta saran, yang 

berisi saran dari peneliti sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan. 

  




