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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal 

sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk 

mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara 

masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang  sangat 

terkenal dalam  ilmu hukum  yaitu  : ubi so cietes ibi ius (dimana ada masyarakat 

di sana ada hukum).
1
 

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari hukum. Hukum berfungsi sebagai 

pelindung kepentingan masyarakat tanpa hukum maka akan terjadi kekacauan. 

Hukum diperlukan agar kehidupan dapat berjalan dengan tertib oleh karena itu 

hukum harus dilaksanakan agar kepentingan setiap orang dapat terlindungi. 

Indonesia sebagai negara berkembang sangat memerlukan pranata hukum yang 

dapat mendukung proses pembangunan. Proses pembangunan menyebabkan 

meningkatnya perkembangan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan hukum. 

Hubungan hukum harus mendapat perlindungan dan kepastian melalui kegiatan 

pengadministrasian hukum yang tepat dan tertib. 

Landasan filosofis dibentuknya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014  

tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris selanjutnya disebut UUJN adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, 

dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik 

                                                           
1
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mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di 

hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.
2
 Jabatan Notaris diadakan atau 

kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu 

dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat 

otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Jabatan Notaris 

merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.
3
 

Kehadiran notaris adalah untuk  melakukan  tugas-tugas Negara dan akta 

yang dibuatnya adalah dokumen negara.
4
 Notaris memberikan pelayanan hukum  

kepada   masyarakat  demi  tercapainya  kepastian  hukum  sebagai  pejabat  

pembuat  akta otentik  dalam  hal  keperdataan. Kedudukan  seorang  Notaris  di 

dalam masyarakat menjadi jabatan kepercayaan  masyarakat. Notaris sampai 

sekarang  dianggap  sebagai  tempat  seorang memperoleh nasihat mengenai 

legalitas hukum suatu dokumen dan lainnya. 

 Dalam UUJN, disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 1;  

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”
5
 

Untuk membuat suatu akta otentik seorang notaris harus mengikuti aturan-

aturan yang telah diatur dalam Undang-undang. UUJN yang merupakan dasar 

hukum Jabatan Notaris, dengan menentukan langkah demi langkah yang harus 

                                                           
2
 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Lembaran negara Republik Indonesia 

Nomor 117 serta Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4432, Menimbang 

(b). 
3
 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 15. 

4
.Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT), (Yogyakarta : Andi Offset, 

2015), hal. 25. 
5
.Op.Cit., UUJN Pasal 1 ayat (1).  
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dilakukan seorang Notaris apabila ia membuat suatu akta otentik. Langkah-

langkah itu (antara lain mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, 

kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, 

dan lain-lain) memang khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin 

bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang 

dikehendaki para pihak.
6
 

 Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta 

yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 

Definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata: “ Suatu 

akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang  berkuasa untuk 

itu ditempat dimana akta dibuatnya. ” 

Akta otentik akan membuktikan hak dan kewajiban dari masing-masing 

pihak yang terkait dengan pembuatan akta tersebut. Akta otentik menjamin 

adanya kepastian hukum, dengan harapan apabila terjadi sengketa di antara para 

pihak yang tidak dapat dihindari lagi, maka dalam proses penyelesaian sengketa 

dari para pihak tersebut keberadaan akta otentik merupakan alat bukti yang terkuat 

dan terpenuh. 

Tugas utama Notaris adalah membuat akta-akta autentik atas permintaan 

masyarakat.
7
 Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi 

tanggungjawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang 

sebenar-benarnya dalam pembuatan akte namun yang terdapat dalam isi akta 

adalah dari keinginan para pihak. 

                                                           
6
 Tan Thong Kie (b), Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta : Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 2000), hal. 261. 
7
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 Pasal 15 (1) UUJN : 

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

Undang-undang.” 

 

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan 

mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu : 
8
  

1.    sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah  mengadakan 

perjanjian tertentu;  

2.    sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian  

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;  

3.   sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali   

jika  ditentukan  sebaliknya  para pihak telah mengadakan perjanjian dan 

bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.  

Berdasarkan hal tersebut apabila terjadi sengketa di mana salah satu pihak 

mengajukan akta otentik sebagai bukti di pengadilan, maka pengadilan harus 

menghormati dan mengakui isi akta otentik, kecuali jika pihak yang menyangkal 

dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal 

tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak. Dalam akta otentik tidak 

memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan agar mempunyai kekuatan  

pembuktian yang sempurna. 
9
 

  

                                                           
8
 Salim HS, Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 

2006), hal. 43. 
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  Akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu:
10

  

1.   Kekuatan pembuktian formil  

Membuktikan 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 ditentukan dalam pembuatan akta.  

2.   Kekuatan pembuktian materiil  

Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang 

tersebut dalam akta telah terjadi.  

3.   Kekuatan mengikat  

Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal 

tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap dan menerangkan 

apa yang ditulis dalam akta tersebut.  

 Apabila ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata tidak dipenuhi maka akta 

tersebut hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sepanjang akta 

tersebut ditandatangani oleh para pihak.  

Pasal 1869 KUHPerdata : 

 

 “Suatu akta, yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai 

dimaksud diatas, atau karena suatu cacat di dalam bentuknya, tidak dapat 

diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan 

sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditanda tangani oleh para pihak.”  

 

 Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat 

dengan maksud untuk ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan 

bukti dari suatu perbuatan hukum. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan 

                                                                                                                                                               
9
  Ibid., hal. 43. 

10
 Habieb Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, 

(Bandung : Rafika Aditama, 2008), hlm. 72. 
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bukti yang sempurna seperti akta otentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta 

tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan. Dalam akta otentik tidak 

memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan agar mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna.  

 Dari uraian sebelumnya Pasal 15 (1) UUJN jelas disebutkan bahwa akta 

Notaris merupakan akta otentik yang tentunya memiliki kekuatan pembuktian 

yang sempurna, namun dalam kenyataannya akta Notaris dapat juga dibatalkan di 

pengadilan. Ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian yaitu yang 

pertama, pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta 

kepada hakim supaya perjanjian itu dibatalkan. Cara kedua, menunggu sampai ia 

digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut. Ada tiga hal yang 

harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian, yaitu :  

1.   Perjanjian harus bersifat timbal balik  

2.   Pembatalan harus dilakukan dimuka hakim  

3.   Harus ada wanprestasi, yang maksudnya syarat batal dicantumkan dalam 

persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya (Pasal 1266 KUHPerdata).   

  Gugatan yang  timbul dikemudian hari atau ada pihak yang menyangkal isi 

perjanjian yang telah dibuat, diharapkan bisa diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan, namun apabila tidak mencapai kesepakatan demi keadilan dapat 

mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksudkan adalah pengajuan 

perkara atau gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. 

  Notaris sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-aktanya harus 

menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan kecuali 
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dapat dibuktikan ketidakbenarannya, artinya Notaris memberikan kepada pihak-

pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. 

Permasalahan timbul secara langsung akibat kelalaian Notaris, juga bisa 

timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain. Apabila 

penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian Notaris memenuhi ketentuan 

Undang-undang, berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang dapat menjadi 

alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian kepada Notaris, 

dalam hal penyebab permasalahan bukan timbul dari kesalahan Notaris, 

melainkan timbul karena ketidakjujuran klien terkait kebenaran syarat 

administrasi sebagai dasar pembuatan akta, berakibat akta tersebut batal demi 

hukum. 

Notaris harus siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak 

yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun hukum pidana, yang 

diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya. Dalam menjalankan tugas 

jabatannya, peranan Notaris tidak dapat dipungkiri lagi, karena saat ini cukup 

banyak perkara-perkara pidana yang terjadi dikarenakan perilaku Notaris yang 

tidak professional dan memihak salah satu pihak pada akta-akta yang dibuatnya. 

Akibat dari semua ini ada beberapa Notaris yang telah ditetapkan sebagai 

tersangka, terdakwa dan dipidana. 

Salah satu contoh pelanggaran terhadap Jabatan Notaris oleh Notaris yaitu 

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 477/Pdt/2014/PT. Bdg bahwa 

perbuatan yang dilakukan oleh Notaris Dudi Salahudin, SE.SH.M.Kn telah 
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melanggar Pasal 16 ayat 1 (huruf i) dan Pasal 16 Ayat 8 UU Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Pasal 16 ayat 1 (huruf i) dan Pasal 16 ayat 9 UU 

No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan                                                                                                                                        

Notaris dan dalam hal ini Dudi Salahudin tidak membacakan Akta Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Nomor 12 dan menunda-nunda sampai 3 (tiga) tahun lebih 

tidak memberikan salinan akta kepada M. Harry Subiyanto dan Jenni Kurniati 

sehingga M. Harry Subiyanto dan Jenni Kurniati mengalami kerugian Materil dan 

Imateriil yang termasuk dalam Perbuatan Melanggar Hukum pasal 1365 

KUHPerdata. 

Adapun permasalahannya, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim 

Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Cibadak yang pada pokoknya menyatakan 

menurut hukum bahwa M. Harry Subiyanto dan Jenni Kurniati adalah ahli waris 

yang sah dari Sunardi karena sebelumnya telah dibuktikan oleh M. Harry 

Subiyanto dan Jenni Kurniati yang bertindak selaku ahli waris almarhum Sunardi, 

berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 14 Juni 2010 dan Surat 

Keterangan yang dipergunakan untuk pengurusan tanah di Sukabumi yang 

dikeluarkan Kepala Desa Bendowulung, Kecamatan Sunankulon, Kabupaten 

Blitar, Provinsi Jawa Timur, Nomor : 29/409.043.023/IV/2013 tertanggal  13 Mei 

2013, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 adalah 

Pengikatan Perjanjian Jual Beli atas tanah milik M. Harry Subiyanto dan Jenni 

Kurniati di hadapan Notaris Dudi Salahudin yang tidak pernah membacakan Akta 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut di hadapan M. Harry Subiyanto 

dan Jenni Kurniati, sehingga tidak diketahui isi aktanya, Selanjutnya salinan akta 

juga tidak pernah diberikan kepada M. Harry Subiyanto dan Jenni Kurniati selama 
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3 (tiga) tahun lebih, Bahkan M. Harry Subiyanto dan Jenni Kurniati telah 

beberapa kali memaksa untuk mendapatkan salinan Akta Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB) Nomor 12 Tahun 2010 kepada Notaris Dudi Salahudin tetapi 

tetap tidak diberikan, dan setelah M. Harry Subiyanto dan Jenni Kurniati 

menerima dan membacanya secara seksama ternyata banyak kejanggalan dan 

kekurangan yang menampakkan ketidaksesuaian dengan keinginan M. Harry 

Subiyanto dan Jenni Kurniati sebagai pihak penjual tanah. Dalam putusan ini juga 

terdapat kejanggalan dan kekurangan di dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli (PPJB) Nomor: 12 Tahun 2010 Tanggal 25 Juni 2010 yaitu tidak 

dicantumkan mengenai keseluruhan luas tanah seluas 9.813 M2 (sembilan ribu 

delapan ratus tiga belas meter persegi) sesuai keinginan M. Harry Subiyanto dan 

Jenni Kurniati sebagai pihak penjual, Bahkan Notaris Dudi Salahudin hanya 

mencantumkan sebagian tanah yang dijual seluas 5.800 M2 (lima ribu delapan 

ratus meter persegi). Padahal M. Harry Subiyanto dan Jenni Kurniati sebagai 

Penjual ingin mencantumkan dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah 

seluas 9.813 M2 (sembilan ribu delapan ratus tiga belas meter persegi), apabila 

sebelumnya diketahui oleh M. Harry Subiyanto dan Jenni Kurniati, maka tidak 

akan menjual tanahnya kepada PT. Sinar Timur Industrindo. 

Seorang Notaris tetap seorang manusia biasa yang tidak luput dari 

kesalahan. Atas dasar tersebut dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap 

Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum. Perlindungan 

Hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris  diatur dalam Pasal 66 ayat (1) 

UUJN :  

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau 

hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :  
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a)  mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan 

pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;  

b)  memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam 

penyimpanan Notaris.   

 

Berdasarkan pasal tersebut, apabila ada Notaris yang diduga terlibat 

masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, maka 

penyidik, penuntut umum, maupun hakim ketika memanggil Notaris tersebut, 

harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris 

(selanjutnya disebut MKN).  

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam    

Pasal 1 disebutkan bahwa:  “Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang 

mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban 

memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses 

peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk 

hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang 

berada dalam penyimpanan Notaris.”
11

 

 Berlakunya Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut, tidak menutup kemungkinan 

di dalam praktek kenotariatan masih disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu melibatkan Notarisnya 

ataupun tidak. Apabila Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris 

disalahgunakan, bukan tidak mungkin akan menghambat proses peradilan untuk 

mengungkap kejahatan, apalagi terdapat beberapa jenis kejahatan terkait dengan 

Akta Notaris, diantaranya sebagai berikut :  

                                                           
11

 Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, 

Pasal 1 ayat (1). 
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1.  membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain 

memakai surat palsu;  

2.  sengaja memakai surat palsu;  

3.  melakukan pemalsuan surat, atas: akta-akta otentik, surat hutang, sertifikat 

utang, tanda bukti deviden, suatu kredit atau surat dagang;  

4.  menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;  

5. melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan 

kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 55 KUHP juncto 

Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 

266 KUHP);  

6.  membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya 

(Pasal 56 KUHP juncto Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 

264 KUHP atau Pasal 266 KUHP);  

7. pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau 

kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 418 KUHP);  

8.  pejabat menerima hadiah atau janji, untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 419 KUHP).
12

 

 Dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris, MKN harus 

melihat dengan cermat apakah Notaris yang dilaporkan tersebut terbukti dengan 

sengaja atau tidak telah melakukan pelanggaran dalam proses pembuatan akta 

otentik. Apabila Notaris tersebut terbukti telah melakukan suatu bentuk tindak 

pidana, seperti melakukan pemalsuan surat atau menyuruh melakukan dan/atau 

turut serta dalam melakukan kejahatan dalam proses pembuatan akta otentik, 

                                                           
12

 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013, hal. 14-15, 

poin 17.h. 
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maka dalam hal ini MKN sebagai lembaga perlindungan hukum tidak perlu 

memberikan suatu bentuk perlindungan hukum apapun kepada Notaris seperti itu, 

karena selain mencoreng nama baik institusi Notaris juga akan berdampak 

sosiologis dalam masyarakat, bahwa Notaris sebagai lembaga kepercayaan akan 

kehilangan kepercayaan publik. Dalam hal ini sebagai implementasi dari Pasal 66 

ayat (1) UUJN, maka MKN dapat memberikan persetujuan kepada penyidik, 

penuntut umum atau hakim untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam 

pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam 

penyimpanan Notaris. Hal ini dilakukan untuk menjaga keluhuran dan martabat 

dari jabatan Notaris itu sendiri, agar perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris 

ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang 

melibatkan Notaris. 

Notaris  sebagai  pejabat  umum  perlu  perlindungan hukum dalam 

menjalankan tugas sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara 

untuk membuat akta otentik. Penelitian  ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana perlindungan hukum bagi notaris terhadap keputusan Majelis 

Kehormatan Notaris yang telah menyetujui diperiksanya Akta Notaris dalam 

proses peradilan. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah dalam penelitian sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris terhadap keputusan 

Majelis Kehormatan Notaris yang telah menyetujui diperiksanya akta 

Notaris dalam proses peradilan? 

2. Bagaimana implementasi atas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris 

berdasarkan pasal 66 UUJN beserta peraturan pelaksananya ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan dengan penulisan hukum ini penulis dapat memberikan 

masukan secara teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya 

dibidang hukum ilmu kenotariatan mengenai bagaimanakah perlindungan 

hukum bagi notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris yang 

telah menyetujui diperiksanya akta Notaris dalam proses peradilan.  

2. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi atas 

kewenangan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan pasal 66 UUJN 

beserta peraturan pelaksananya yaitu Permenkumham Nomor 7 Tahun 

2017 mengenai Majelis Kehormatan Notaris. 

 

Manfaat yang diharapkan atau diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Teoritis /Akademis 

Diharapkan dengan penulisan hukum ini Penulis dapat memberikan 

masukan secara teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya 

dibidang hukum ilmu kenotariatan mengenai Perlindungan Hukum Bagi 
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Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris yang telah 

menyetujui diperiksanya akta Notaris dalam proses peradilan. 

2.   Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi para praktisi Notaris dalam menjalankan  

profesinya dan sumbangan pemikiran untuk perkembangan hukum di 

Indonesia 

4.1  Sistematika Penulisan 

Penulis membagi penelitian ke dalam 4 (empat) bab, yang mana setiap bab 

terdiri dari sebagai berikut: 

Bab I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan mengenai latar belakang 

pemilihan judul, pokok permasalahan, tujuan penelitian. 

 

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan mengenai Notaris selaku 

pejabat umum yang dalam hal ini akan membahas mengenai 

wewenang, tanggung jawab dan perbuatan Notaris dalam membuat 

Akta; Tugas dan Wewenang Notaris, Tugas dan Wewenang 

Majelis Kehormatan Notaris, Perlindungan hukum dan upaya 

hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris di dalam peradilan.  

 

Bab III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan secara singkat mengenai obyek 

penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, cara 
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penarikan kesimpulan, pengumpulan data yang berhubungan 

dengan obyek penelitian ini. 

 

Bab IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisa pokok 

permasalahan yang dihubungkan dengan teori dan deskripsi obyek 

yaitu mengenai suatu perlindungan hukum terhadap Notaris dan 

apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris, dan 

bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris. 

 

Bab V   PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini, 

yang merupakan bab penutup dan uraian kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang 

terkait dengan pembahasan dalam tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 




