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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam hidup bermasyarakat, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya interaksi antar sesama 

manusia dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut hukum memiliki peran penting, yaitu sebagai suatu 

aturan agar masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan tentram. Untuk mewujudkan 

rasa aman dan tentram kita harus menjalankan dan menaati hukum yang ada. 

Hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang 

bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif 

karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan 

atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan 

pada kaedah-kaedah.1 

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang 

                                                
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal 38 
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bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang 

dibuat di hadapan atau oleh notaris.2 

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa 

hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi 

tercapainya kepastian hukum.  Perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian 

hukum notaris, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya 

disebut UUJN). 

Untuk dapat diangkat menjadi notaris harus memenuhi syarat yang diatur dalam 

Pasal 3 UUJN, yaitu: 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa 

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun 

d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter dan psikiater 

e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan 

f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan 

Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut 

pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi 

Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.  

                                                
2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5491 
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g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak 

sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk 

dirangkap dengan jabatan notaris dan � 

h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

 

Sebagai pejabat umum, notaris berwenang untuk membuat akta otentik sejauh 

pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya, 

mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan. Selain akta otentik yang dibuat 

oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk 

memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat 

secara keseluruhan. 3  

Disamping memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, notaris memiliki 

kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yaitu: 

a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 

                                                
3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4432 
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b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian 

dari protokol notaris 

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta 

d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta 

akta  

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, 

kecuali ada alasan untuk menolaknya 

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji 

jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain 

g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat 

tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat 

dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan 

mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul 

setiap buku  

h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya 

surat berharga  

i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan akta setiap bulan;  

j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil 

yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 

(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya 
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k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir 

bulan  

l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik 

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan 

tempat kedudukan yang bersangkutan  

m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 

(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta 

wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, 

saksi, dan notaris dan  

n. Menerima magang calon notaris. 

 

Fungsi suatu akta notaris mempunyai peran penting, baik akta sebagai alat bukti 

maupun akta sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum.4 Sejalan dengan fungsi 

tersebut, kamus hukum mengartikan akta otentik sebagai surat yang sejak semula 

dibuat secara resmi sebagai pembuktian jika suatu saat terjadi persengketaann 

dikemudian hari (akta yang dibuat dihadapan notaris dengan para saksi).5 

Ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), yang menjelaskan bahwa akta otentik, 

yaitu 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 

                                                
4 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, 2013), hal. 172 
5 M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016), hal. 8 
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mana akta dibuatnya. Akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan mempunyai 

peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, misalnya 

dalam kegiatan di bidang perbankan, pertanahan dan lain-lain.  

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang 

diberitahukan para pihak kepada notaris.6  Akta notaris sebagaimana diuraikan UUJN 

mempunyai sifat otentik, sehingga tidak perlu diragukan lagi kesempurnaan 

(keabsahannya) karena proses pembuatan maupun kewenangan pejabatnya telah sesuai 

dengan yang dimaksud pada pasal 1870 KUHPer.7 

Pasal 1870 KUHPer berbunyi: 

 
Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun 
bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik 
memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di  
dalamnya. 

 

Akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat yang bersifat sempurna. Dalam 

menilai sebuah akta notaris harus didasarkan pada tiga nilai pembuktian, yaitu:8 

a. Lahiriah (uitwendige bewijskracht) 

Kemampuan lahiriah ajta notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk 

membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (acta publica probant sese ipsa). 

Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan 

                                                
6 Ibid 
7 A.A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, cetakan 
kedua, edisi revisi, (Malang: Selaras, 2013), hal. 47 
8 Habib Adjie, Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan), (Bandung: 
PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 125-127 
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hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut 

berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang 

membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.� 

b. Formal (formele bewijskracht) 

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta 

tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-

pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. 

c. Materil (materiele bewijskracht) 

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam 

akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta 

atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian 

sebaliknya. 

 

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta 

otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. jika dapat dibuktikan dalam suatu 

perrsidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta 

yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang 

mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan.9 

                                                
9 Ibid 
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Dalam proses pembuatan akta otentik, prosedur yang harus dijalankan oleh notaris 

salah satunya adalah meminta kelengkapan data atau dokumen baik asli maupun 

fotokopi yang harus dilengkapi oleh penghadap. Prosedur yang harus dijalankan, 

tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan para pihak dan notaris sendiri. Notaris 

bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, oleh karena itu notaris harus berhati-hati 

agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya untuk membuat akta. 

Meskipun sudah berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan akta, 

terjadinya suatu sengketa terkadang tidak dapat dihindari. Setiap orang yang menjabat 

sebagai notaris pastinya tidak ingin terlibat dalam suatu sengketa, apalagi yang menjadi 

objek sengketanya adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris. Pencantuman nama 

notaris dan tanda tangan notaris tersebut oleh pihak tertentu yang bergelut dalam 

penegakan hukum sering ditafsirkan bahwa notaris sebagai pihak dalam akta. 

Karenanya, ketika isi akta dipermasalahkan oleh mereka yang namanya tersebut dalam 

akta atau oleh pihak lainnya, notaris sering sekali ditempatkan sebagai tergugat atau 

turut tergugat, atau juga sebagai saksi, atau bahkan tersangka atau terdakwa.10 

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para 

pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang 

turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yang masing-

masing diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(selanjutnya disebut KUHP).  

 

                                                
10 Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2014), hal. 29 
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Pasal 55 KUHP berbunyi: 

 
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 
turut serta melakukan perbuatan 

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain seupaya 
melakukan perbuatan. 

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

 

Pasal 56 KUHP berbunyi: 

 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan 
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan 

untuk melakukan kejahatan. 
 

Dalam wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok pada tahun 2014 

tercatat ada 221 (dua ratus dua puluh satu) orang notaris yang menjadi saksi dan 5 

(lima) orang notaris yang ditetapkan menjadi tersangka berkaitan dengan Pasal 263, 

Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP mengenai pemalsuan surat, berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.  

Pasal 263 KUHP berbunyi: 

 
(1) Barangsiapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 

menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat 
membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang 
sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
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memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau 
pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena 
memalsukan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam 
tahun. 

(2) Dipidana dengan pidana penjara semacam itu juga, barangsiapa dengan 
sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat 
itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan 
kerugian. 

 

Pasal 264 KUHP berbunyi: 

 
(1) Yang bersalah karena memalsukan surat dipidana dengan pidana oenjara 

selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan terhadap: 
1. Surat pembukti resmi (akta otentik) 
2. Surat utang atau surat tanda utang dari suatu negara atau sebagainya 

atau dari suatu lembaga umum 
3. Sero atau surat utang atau surat tanda sero atau surat tanda utang dari 

suatu perhimpunan, yayasan, perseroan atau maskapai 
4. Talon atau surat untung sero (dividen) atau surat bunga uang, dai salah 

satu surat yang diterangkan pada ke2 dan ke3, atau tentang surat 
pembukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat itu 

5. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan. 
(2) Dipidana dengan pidana itu juga barangsiapa dengan sengaja memakai surat 

palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah 
surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika hal memakai surat itu dapat 
mendatangkan kerugian. 

 
 
Pasal 266 KUHP berbunyi: 
 

 
(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam surat 

pembukti resmi (akta) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh 
akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
akta itu, seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika hal 
memakai akta itu dapat mendatangkan kerugian, dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
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(2) Dipidana dengan pidana itu juga barangsiapa dengan sengaja memakai akta 
itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akta itu 
dapat mendatangkan kerugian. 

 
 

Secara normatif, peran notaris merupakan media untuk lahirnya suatu akta otentik 

notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum 

yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta notaris, hanya mengikat 

pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka 

notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, 

karena notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut.11 

Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan 

dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban 

bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh 

penghadap dihadapan notaris tersebut.12  

Salah satu akibat dari tidak adanya kewajiban pemeriksaan dokumen 

mengakibatkan banyak notaris dipanggil untuk menjadi saksi maupun tersangka dalam 

kasus pemalsuan dokumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam karya tulis ini, 

penulis mengangkat suatu judul yang akan dibahas dalam tesis ini, yaitu “Kewajiban 

Notaris dalam Melakukan Pemeriksaan Keaslian Dokumen dari Penghadap”. 

 

 

                                                
11 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, 
(Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 121 
12 Putusan Mahkamah Agung nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 
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1.2 Rumusan Masalah 

Setelah menguraikan latar belakang permasalahan di atas, selanjutnya dapat 

dirumuskan dua rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana kewajiban notaris dalam melakukan pemeriksaan keaslian dokumen 

yang diserahkan oleh penghadap dalam proses pembuatan akta? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris apabila penghadap menggunakan 

dokumen palsu dalam akta notaris? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban notaris dalam 

pemeriksaan dokumen yang diserahkan penghadap dalam proses pembuatan akta dan 

menganalisa perlindungan hukum terhadap notaris apabila penghadap menyerahkan 

dokumen palsu untuk membuat akta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di 

Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi 

hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan. Selain itu, diharapkan pula dapat 

menjadi masukan atau pengetahuan tentang kewajiban notaris dalam pemeriksaan 

dokumen yang diserahkan penghadap dalam proses pembuatan akta dan 

perlindungan hukum terhadap notaris apabila penghadap menyerahkan dokumen 
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palsu untuk membuat akta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di 

Indonesia. 

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat 

memberikan masukan baru dalam bidang Kenotariatan. Manfaat teoritis ini, 

terutama berkenaan dengan norma pengaturan mengenai kewajiban notaris dalam 

pemeriksaan dokumen yang diserahkan penghadap dalam proses pembuatan akta 

dan perlindungan hukum terhadap notaris apabila penghadap menyerahkan 

dokumen palsu untuk membuat akta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di 

Indonesia. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program 

Pascasarjana khususnya Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan ditemukan 

tesis yang serupa yaitu tesis dengan judul Perlindungan Terhadap Notaris Terkait 

Dokumen Palsu dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

yang disusun oleh Tanty Avia Setyowati. 

Tesis ini berbeda dengan tesis tersebut di atas. Tesis tersebut lebih terfokus 

mengenai perlindungan hukum terhadap notaris terkait adanya pemalsuan dokumen di 

dalam akta SKMHT dan akibat hukumnya, sedangkan tesis ini lebih membahas 

mengenai kewajiban pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan perlindungan 

notaris yang kerap dijadikan sebagai saksi maupun tersangka dalam kasus pemalsuan 

dokumen.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut, walaupun terdapat penelitian sebelumnya yang 

serupa, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas 

keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu, kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. 

Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga 

dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara 

ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya membangun. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penulisan tesis ini disusun secara sistematik yang terdiri dari 5 

(lima) bab, yaitu: 

 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Materi penulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab 

selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari 

tesis ini, yang disusun secara sistematis dalam latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam tinjauan pustaka ini penulis membaginya menjadi 2 (dua) sub-

bab yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan 

teori diuraikan secara garis besar mengenai kewenangan dan 

kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya. selanjutnya dalam 
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landasan konseptual diuraikan pengertian mengenai hal-hal terkait 

dokumen palsu agar tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan 

dalam penulisan tesis. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas mengenai 

jenis penelitian yang digunakan, cara atau prosedur untuk 

memperoleh bahan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan diakhiri 

dengan hambatan yang ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta 

bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut. 

Singkatnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan 

topik yang dipilih dalam karya tulis ini. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

Di dalam bab ini disajikan oleh penulis pembahasan yang berdasarkan 

pada rumusan masalah dengan menyandarkan pada landasan teoritis 

dan landasan konseptual serta dengan menggunakan pendekatan 

sebagai instrumen analisis guna menjawab permasalahan dan 

merupakan tujuan pembahasan penelitian ini. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang terdapat dalam Bab I secara singkat dengan mengambil 

intisari dari penjelasan yang telah dipaparkan secara rinci dalam Bab 

IV. Selain itu bab ini juga terdiri dari saran dari penulis mengenai 

topik yang dibahas dalam karya tulis ini. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




