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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia 

merupakan Negara yang berdasar atas hukum, bukan atas kekuasaan. Pada 

masa saat ini telah banyak terjadi perubahan pada Republik ini. Perubahan 

tersebut banyak terjadi dari berbagai aspek kehidupan dan kenegaraan. Hal 

tersebut memiliki penafsiran yaitu pada perubahan ke arah yang lebih baik 

atau kepada suatu penurunan dari kualitas hidup dan bernegara. 

 Implementasi dari Indonesia sebagai Negara hukum diwujudkan dari 

adanya aparatur hukum yang wewujudkan penegakan hukum, Hakim sebagai 

aparatur hukum memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya. 

Dalam hal ini Hakim bersikap pasif hanya meneliti perkara yang dimajukan 

kepadanya dan mengadili perkaranya. 

 Menurut Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement 

(selanjutnya disebut “HIR”), Hakim memiliki kewajiban untuk mengadili 

seluruh gugatan dan dilarang menetapkan keputusan yang tidak diminta atau 

mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut (ultra petitum partium). 

Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap 

segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan mengadili 

sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Dalam menjalankan 
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tugas pokoknya tersebut Hakim selalu melakukan tindakan kontatir, kualifisir 

dan konstituir.
1) 

 Mengkonstatir berarti Hakim menentukan benar tidaknya peristiwa 

yang dimajukan kepadanya dalam hal ini Hakim harus benar-benar merasa 

pasti tentang konstateringnya. Oleh karena itu Hakim harus menggunakan 

alat-alat yang diperlukan untuk membenarkan anggapanya mengenai 

peristiwa yang bersangkutan, dalam mengkonstair hakum memerlukan alat-

alat bukti. Menurut Pasal 164 HIR ada lima alat bukti yaitu surat atau bukti 

tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, maka alat bukti yang 

paling penting adalah alat bukti tertulis terutama alat bukti tertulis yang 

autentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenangan untuk 

itu, diantar akta autentik yang sering diajukan kepada hakum sebagai alat 

bukti dalam perkara perdata adalah akta Notaris. 

 Sebagai akta autentik, akta Notaris memiliki kedudukan yang lebih 

dibandingkan dengan akta dibawah tangan. Akta Notaris sebagai  akta 

autentik memiliki kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil, 

yaitu akta itu telah membuktikan bahwa para pihak telah menjelaskan apa 

yang tertulis di dalam akta dan kekuatan pembuktian materiil yaitu akta 

tersebut membuktikan bahwa peristiwa yang tercantum di dalam akta benar-

benar terjadi. 

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki 

guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang 

bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang diangkat oleh 

                                                           
1) 

 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti 

Bandung, 1993, hlm. 33.  
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negara melalui menteri yang berwenang mempunyai peranan penting yang 

dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah 

dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh atau di 

hadapannya, mengingat akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki 

nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa 

dalam kehidupan masyarakat.
2) 

Pengaturan mengenai Jabatan Notaris 

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disebut “UUJN”).  

Menurut UUJN, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang 

untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau 

yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan 

dalam akta autentik, serta kewenangan-kewenangan lainnya yang ditentukan 

dalam Undang-Undang.
3)

 

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di 

hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. 

Suatu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk 

dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN disebut sebagai akta Notaris. 

                                                           
2)

 Cicilia Firly Ramadhani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Notaris Membuat 

Akta Pertanahan Dalam Teori dan Praktek”, Skripsi, Disampaikan pada sidang skripsi, (Jakarta: 

FH Unika Atmajaya, 2008), hlm. 11. 
3)

 Indonesia, 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), Pasal 15. 
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Akta autentik mempunyai fungsi formil, artinya bahwa suatu perbuatan 

hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Salah satu 

contoh perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai 

syarat formil adalah perjanjian utang piutang. Selain itu, fungsi lain dari akta 

autentik adalah sebagai alat pembuktian. Suatu akta autentik merupakan alat 

pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta 

sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam 

akta tersebut.
4) 

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna 

karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum. Hal ini dikarenakan 

pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara 

untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga 

legalitasnya dapat dipastikan. Artinya, akta autentik merupakan bukti yang 

mengikat, yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta 

tersebut harus diakui oleh Hakim serta dianggap sebagai benar selama 

kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.
5)

 

Dalam mengadakan suatu perjanjian dengan pihak lain, banyak dari 

masyarakat indonesia yang mulai menggunakan jasa dari profesi Notaris 

untuk melegalisasi hubungan hukum tersebut ke dalam suatu akta Notaris. 

Peranan akta Notaris dalam hubungan perjanjian sangat besar manfaatnya. 

Hubungan perjanjian yang dituangkan ke dalam akta Notaris mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak terbantahkan. Selain bagi para 

pihak yang bersangkutan, akta yang dilegalisasi oleh Notaris juga mempunyai 

daya pembuktian terhadap pihak ketiga, yang tidak dipunyai oleh akta yang 

                                                           
 

5) 
Bung Pokrol, “Sahnya Perjanjian yang Tanpa Dibubuhi Materai”, 

www.hukumonline.com, 20 November 2016, hlm. 1. 
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dibuat oleh para pihak sendiri tanpa Notaris.
6)

 Hal ini sangat penting terutama 

mengenai hubungan perjanjian utang piutang atau kredit. Alasan inilah yang 

mendorong masyarakat untuk membuat akta Notaris mengenai perjanjian 

mereka. 

Dalam membuat akta autentik, Notaris tentu berpedoman pada ketentuan 

mengenai bentuk dan tata cara pembuatan akta Notaris sebagaimana diatur 

dalam UUJN. Syarat-syarat ini harus dipenuhi agar akta Notaris tersebut 

mempunyai kekuatan autentisitas dan dapat dijadikan sebagai alat 

pembuktian yang sempurna. Setidaknya, suatu akta autentik harus memenuhi 

syarat formil, syarat materil, dan syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalan 

UUJN.
7)

 

Notaris bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya. Untuk itu, 

Notaris dituntut untuk selalu teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tugas 

jabatannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN dan Pasal 3 Kode 

Etik Jabatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut ”INI”). 

Apabila seorang Notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam membuat 

akta, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadapnya. 

Suatu akta Notaris yang mengandung cacat hukum dapat menimbulkan 

sengketa dikemudian hari. Salah satunya adalah pembatalan akta oleh Hakim. 

Pembatalan akta Notarisoleh Hakimdapat disebabkan karena kesalahan atau 

kelalaian Notaris baik karena ketidakhati-hatian, karena data dokumen 

pendukungnya secara materil salah atau telah cacat secara hukum, ataupun 

                                                           
6)

 Try Indriadi, “Kekuatan Hukum Pengikatan Perjanjian Kredit dengan Akta di Bawah 

Tangan”, www.hukumonline.com, 24 November 2016, hal. 1. 
7) 

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan ke-4.(Yogyakarta: 

Liberty,1993), hal.121. 

http://www.hukumonline.com/
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karena adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh para pihak yang 

menghadap Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”).  

Dalam kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan 

301/PDT.G/2012/PN.JKT.PST, antara Penggugat yaitu Ibu Jenny (istri ketiga 

dari almarhum Bapak Iewan Harto) dengan Tergugat Ibu Lina (anak kedua 

dari istri pertama almarhum Bapak Iewan Harto) telah terjadi suatu hubungan 

utang piutang yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa 

Menjual Nomor 15 (lima belas) tertanggal 13-11-2006 (tiga belas November 

dua ribu enam) yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I selaku Notaris, Sigit 

Siswanto, yang mempunyai tempat kedudukan di Depok, dengan wilayah 

jabatan di Jawa Barat. Akta pengakuan utang ini dibuat berdasarkan 

keterangan dari Tergugat akan adanya utang pajak kepada Negara dari 

almarhum Iewan Harto selaku suami Penggugat yang juga merupakan ayah 

kandung dari Tergugat yang ditagih melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jakarta Menteng Satu sebesar Rp.2.617.926.564,- (dua milyar enam ratus 

tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh 

empat rupiah), dimana utang pajak tersebut akan dibayar lebih dahulu 

seluruhnya menggunakan uang Tergugat dan kemudian para ahli waris 

lainnya, termasuk Penggugat, akan melunasi utang pajak tersebut dengan 

mencicil selama 24 (dua puluh empat) bulan kepada Tergugat. Dalam Akta 

Pengakuan Hutang Dan Kuasa Menjual Nomor 15 (lima belas) tertanggal 13-

11-2006 (tiga belas November dua ribu enam) tersebut Penggugat 

menjaminkan salah satu harta warisan yang diperolehnya yaitu Sertipikat Hak 
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Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) Nomor 158/XXIII-

XXIV/A/Senen.  

Pada tahun 2012, Penggugat mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 301/PDT.G/2012/PN.JKT.PST 

perihal Pembatalan Akta Pengakuan Hutang Dan Kuasa Menjual Nomor 15 

berkaitan dengan ditemukannya fakta bahwa akta Notaris itu ternyata 

mengandung cacat material, karenaisi perjanjian dalam akta tersebut 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya 

bertentangan dengan ketentuan hukum yang terkandung di dalam 

KUHPerdata. 

Meninjau pada kasus tersebut, apabila akta Notaris yang merupakan 

salah satu bentuk dari akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang 

mengikat dan sempurna tersebut mengandung cacat secara materialdan telah 

dinyatakan batal oleh Pengadilan, maka patut dipertanyakan bagaimana 

kewenangan Pengadilan dalam membatalkan suatu akta yang dibuat oleh 

Notaris dan bagaimanaakibat hukum bagi Notaris yang aktanya dibatalkan 

oleh Pengadilan.  

Berdasarkan uraian kasus diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih yang berjudul “Analisis Terhadap Kewenangan 

Pengadilan Dalam Membatalkan Suatu Akta Notaris (Studi Kasus 

Putusan Nomor 301/PDT.G/2012/PN.JKT.PST)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak 

diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan dalam membatalkan suatu akta 

Notaris? 

2. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang aktanya dibatalkan oleh 

Pengadilan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan dalam membatalkan suatu 

akta Notaris; 

2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Notaris yang aktanya dibatalkan 

oleh Pengadilan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, 

diharapkan dengan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat atau 

kegunaan baik secara teoretis maupun praktis di bidang hukum, yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 

Bagi masyarakat luas, khususnya bagi Notaris dan para praktisi di 

bidang hukum, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan 

untuk menambah wawasan mengenai bagaimana kewenangan Pengadilan  
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dalam membatalkan suatu akta Notaris, bagaimana kekuatan hukum dari 

suatu akta Notaris yang mengandung kekeliruan pada prosedur 

pembuatan maupun isi dari akta tersebut apabila terjadi suatu kesalahan 

pada akta, baik yang disebabkan oleh Notaris sendiri maupun oleh salah 

satu pihak dalam akta, yang merugikan pihak lainnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan serta memperluas 

wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan 

Pengadilan, profesi Notaris, akta Notaris, hukum perjanjian utang 

piutang, serta mengenai kekuatan pembuktian; 

b. Bagi kalangan akademis, untuk memperluas wawasan mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan kewenangan Hakim, akta Notaris serta 

hukum perjanjian khususnya utang piutang serta dapat menjadi 

bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya. 

c. Bagi masyarakat, untuk menambah wawasan masyarakat luas 

mengenai kewenangan Pengadilan, akta Notaris dan hukum 

perjanjian, khususnya hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh 

para pihak dalam mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam 

akta Notaris. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungkan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu 

konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan 
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suatu abstraksi dari gejala tersebut. Konsep merupakan kumpulan dari arti-

arti yang berkaitan dengan istilah, sehingga konsep sangat penting bagi cara 

pemikiran dan komunikasi di dalam penelitian.
8)

 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah-istilah yang digunakan 

oleh penulis yang menjadi unsur-unsur dalam penelitian, baik yang menjadi 

pokok maupun yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas. Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah 

serta tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai, maka kerangka 

konseptual ini disusun dalam beberapa tahapan yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini, yaitu: 

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata merupakan suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

atau lebih. Sedangkan menurut R.Subekti, suatu perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang 

itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
9) 

Pengertian utang dalam penelitian ini adalah kewajiban yang dinyatakan 

atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung 

maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang  timbul karena perjanjian 

atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak 

dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari 

harta kekayaan debitur.
10) 

Yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang 

                                                           
8)

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 

1986) hal. 132.  
9)

 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-1. (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 1. 
10)

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), Pasal 1 ayat (6).  
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mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat 

ditagih di muka pengadilan.
11)

 Sedangkan debitur adalah orang yang 

mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya 

dapat ditagih di muka pengadilan.
12) 

Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk 

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
13)

 Jaminan utang 

dapat terdiri dari: 

“1.  Jaminan utang umum, adalah jaminan utang yang timbul dari 

undang-undang, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 

KUH Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan dari 

debitur dijadikan jaminan atas perikatannya dengan kreditur; 

2. Jaminan utang khusus, adalah jaminan utang yang timbul dari 

perjanjian.”
14)

 

Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan 

adanya peristiwa atau suatu hal, dan oleh karena itu suatu akta harus selalu 

ditandatangani.
15)

Surat-surat akta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akta 

autentik dan akta bawah tangan. 

                                                           
11)

Ibid., Pasal 1 ayat (2). 
12)

Ibid., Pasal 1 ayat (3). 
13)

Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. 

(Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 49.   
14)

 Anonim, “Jaminan Hutang”, www.legalakses.com, 25 November 2016, hal. 1.  
15)

 Damang, “Akta Autentik dan Akta Di Bawah Tangan”, www.negarahukum.com, 25 

November 2016, hlm.1.   
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Autentik, menurut Kamus Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai 

dapat dipercaya, asli/tulen, atau sah. Sedangkan kata autentisitas mengandung 

arti kebenaran atau keaslian.
16)

 

Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan atau oleh seorang 

pejabat umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk itu dan 

pembuatannya harus dalam bentuk yang juga ditentukan oleh Undang-

Undang dan dilakukan di dalam daerah jabatan pejabat umum 

tersebut.Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik adalah suatu akta 

yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau 

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan tempat akta itu 

dibuat. Hal ini berarti bahwa pembuatan akta autentik harus berdasarkan 

hukum, yaitu peraturan perundang-undangan.
17)

 Dari definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat unsur esensialia dari akta autentik, yaitu: 

1. harus dibuat dihadapan atau oleh seorang pejabat umum yang diberi 

wewenang oleh Undang-Undang dalam pembuatan akta tersebut; 

2. harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang; 

3. harus dibuat di dalam Daerah Jabatan Pejabat Umum yang berwenang. 

Pejabat umum yang berwenang tersebut diangkat oleh negara dan diberi 

kewenangan khusus berdasarkan undang-undang, misalnya antara lain 

Notaris, Hakim, panitera, juru sita, dan pegawai pencatat sipil. 

                                                           
16)

Anonim, “Autentisitas”, www.badanbahasa.kemdikbud.go.id, 25 November 2016, 

hlm.1. 
17)

 Anonim, “Akta Autentik dan Akta Di Bawah Tangan”, www.legalakses.com, 25 

November 2016, hlm.1.   
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Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
18) 

 

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan 

Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

Jabatan Notaris.
19)

 Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh 

Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai 

SALINAN yang sama bunyinya”.
20)

 

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan 

dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam 

persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian. Pembuktian 

adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan 

dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan Hakim 

yang memeriksa perkara.
21) 

  Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

                                                           
18)

Indonesia, 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), Pasal 1 

ayat (1). 
19) 

Indonesia, 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), Pasal 1 

ayat (7).  
20)

Ibid., Pasal 1 ayat (9). 
21)

Abdullah Tri Wahyudi, “Alat Bukti Dalam Perkara Perdata”, www.pa-cirebon.go.id, 25 

November 2016, hlm. 1.   
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peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada 

dalam lingkungan peradilan tersebut.
22) 

 

F. Sistematika Penulisan 

Tesis ini disusun sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab dan setiap bab 

tersebut diuraikan kembali dalam sub bab yaitu sebagian uraian yang lebih 

kecil dari tesis ini. Semua bagian-bagian dari tesis ini merupakan satu 

kesatuan yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terbagi menjadi enam sub bab, yaitu latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka 

konseptual dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang uraian perjanjian yang terdiri dari 

pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian 

dan akta autentik dan akta di bawah tangan. Mengenai Notaris 

yang terdiri dari pengertian notaris, tugas dan kewenangan Notaris, 

kewajiban dan larangan Notaris, syarat pengangkatan Notaris dan 

akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dan kekuatan 

                                                           
22) 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5078), Pasal 1 ayat (5).
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pembuktiannya. Mengenai perseroan terbatas yang terdiri dari 

perseroan terbatas sebagai badan hukum dan organ perseroan 

terbatas. Mengenai kekuasaan kehakiman yang terdiri dari 

pengertian Hakim, pengertian Kekuasaan kehakiman dan 

penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ketiga ini penulis akan menuangkan metode penelitian 

yang digunakan dalam penulisan tesis ini yang meliputi jenis 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, 

teknik analisis data dan metode pendekatan. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang argumentasi atas premis-premis yang 

digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian 

berdasarkan data atau sumber-sumber hukum yang berhasil 

dikumpulkan penulis. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari tesis ini, dan 

disusun kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi 

pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. 

Di samping itu juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-

saran yang bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan bagi 
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Hakim dan Notaris. Saran-saran ini merupakan usulan dan 

rekomendasi dari hasil kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




