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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Notaris adalah profesi yang unik dimana undang-undang memberikan 

wewenang kepada notaris untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara. Hal ini 

tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1 

menyebutkan bahwa: 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini 

atau berdasarkan undang-undang lainnya.” 

Notaris tidak sama dengan pegawai negeri, karena diatur dan tunduk pada 

peraturan perundang-undangan yang berbeda. Notaris mempunyai karakteristik 

yang bersifat mandiri (autonomous), tidak memihak siapapun (impartial), tidak 

bergantung pada siapapun (independent), maka dalam menjalankan tugas 

jabatannya notaris tidak dapat dicampuri oleh pihak lain termasuk oleh pihak yang 

mengangkatnya.
1
 Hal inilah yang menjadikan profesi ini menjadi unik dan 

berbeda. 

Karakteristik kejujuran, kemandirian, ketidak berpihakan dan bertanggung 

jawab merupakan ciri-ciri essensial dari seorang Notaris dalam menjalankan 

jabatannya, sebagaimana sumpah/ janji jabatan notaris Pasal 4 Undang-undang 

                                                           
1
 Habieb Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 16 
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nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan“bahwa saya akan menjalankan jabatan 

saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak” 

dan Kode Etik Notaris butir 4, yang berbunyi:  

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib 

bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan 

peraturan perundangan-undangan dan sumpah jabatan notaris”. 

Atas dasar sifat kemandirian dan ketidak berpihakannya seorang Notaris, 

maka sangat sulit bagi Notaris untuk dapat bekerja bersama-sama dalam suatu 

persekutuan dengan teman seprofesinya.  

Latar belakang suatu persekutuan perdata adalah adanya suatu 

perkumpulan. Menurut HMN Purwosutjipto, suatu perkumpulan terjadi dari 

beberapa peristiwa atau perbuatan, diantaranya:
2
 

- Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap 

sesuatu; 

- Beberapa orang tersebut hendak mendirikan perkumpulan; 

- Memiliki tujuan tertentu; 

- Untuk melaksanakan tujuan bersama dengan cara mengadakan kerjasama. 

Menurut KUH Perdata yang dimaksud dengan persekutuan perdata (maatschap), 

Pasal 1618: “Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau 

lebih  mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan 

maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.” Persekutuan berarti 

bersatunya orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu 

wadah. Unsur-unsur dalam pasal 1618 KUH Perdata: 

                                                           
2
 HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid II, Bentuk-Bentuk 

Perusahaan, (Jakarta: Djambatan,2007), hal. 8-10 
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1. Unsur perjanjian; 

2. Unsur pemasukan (inbreng); 

3. Unsur pembagian laba 

Chidir Ali, mengatakan dalam bukunya, ada 2 (dua) unsur pada pasal 1618 

KUHPerdata ini, yaitu:
3
 

1. Unsur pemasukan (inbreng)  

Setiap sekutu mempunyai kewajiban untuk memasukkan sesuatu kedalam 

persekutuan baik berupa barang, modal (uang) maupun keahlian. 

2. Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama 

Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama ini dalam persekutuan 

perdata dilakukan didalam suatu perusahaan. Menjalankan perusahaan di 

artikan sebagai perbuatan yang bertujuan mencari laba dan dilakukan secara 

terus menerus, terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu 

Menurut Prof. Subekti,
4
 Persekutuan (Maatschap) adalah suatu perjanjian 

di mana beberapa orang bermufakat untuk bekerjasama bersama dalam lapangan 

ekonomi, dengan tujuan membagi keuntungan yang akan diperoleh. 

Sebelum adanya ketentuan Pasal 20 UUJN No. 2 Tahun 2014, Notaris 

tunduk kepada Pasal 12 Staatblad Nomor 1860 Nomor 3 mengenai Peraturan 

Jabatan Notaris: “atas ancaman kehilangan jabatan, para Notaris tidak 

diperkenankan mengadakan persekutuan untuk menjalankan jabatan mereka.” 

Diperbolehkannya persekutuan perdata bagi Notaris ini pertama kali  

diatur dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 20 ayat (1), 

sebagai berikut: 

                                                           
3
 Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung:Alumni, 1987), hal. 137 
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“Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan                     

perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidak berpihakan dalam 

menjalankan jabatannya.” 

Ketentuan Pasal 20 tersebut di atas, membuka peluang bagi para Notaris untuk 

berserikat dalam melaksanakan jabatannya. 

Yang lalu dirubah dengan UUJN No. 2 Tahun 2014,sehingga bunyi Pasal 

20 ayat (1) menjadi sebagai berikut: 

“Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan 

tetap memperhatikan kemandirian dan ketidak berpihakan dalam menjalankan 

jabatannya.” 

Ada dua hal yang berubah setelah keluarnya UUJN No. 2 tahun 2014, 

yaitu bergantinya istilah “Perserikatan Perdata” menjadi “Persekutuan Perdata”; 

dan dihapusnya Pasal 20 ayat (3) UUJN No. 30 Tahun 2004 tentang adanya 

ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris 

dalam bentuk perserikatan perdata diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan 

Menteri mana yang seharusnya merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 

tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan 

Perdata.  

Setelah dihapusnya Pasal 20 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2004, maka 

persekutuan perdata Notaris semakin tidak mempunyai pegangan. Penggantian 

istilah dari perserikatan perdata menjadi persekutuan perdata dan dihapusnya 

Permen Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tanpa adanya 

peraturan Menteri pengganti ataupun peraturan lain yang setara dengannya 
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membawa keragu-raguan bagi kalangan Notaris untuk bergabung dalam suatu 

persekutuan perdata.  

Undang-undang tidak membedakan kedua istilah perserikatan maupun 

persekutuan. Baik perserikatan maupun persekutuan yang dibentuk oleh 

sekelompok orang atas dasar perjanjian, kehendak, kepentingan dan tujuan yang 

belum diatur oleh persekutuan perdata secara khusus seperti halnya Firma (Fa) 

dan Persekutuan Komanditer (CV), dibuat berdasarkan hukum perdata umum, 

yaitu KUHPerdata. Pasal 20 ayat (2) UUJN No. 2 Tahun 2014 menyebutkan 

bahwa: 

“Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 

para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Oleh karena itu persekutuan perdata bagi Notaris juga harus tunduk pada 

persekutuan yang diatur dalam KUHPer, Buku III, tentang Perikatan, khususnya 

Pasal 1618 – 1652. 

Pasal 20 UUJN No. 2 Tahun 2014 mengakomodir hak-hak seorang Notaris 

sebagai individu, karena pada hakikatnya manusia sebagai individu mempunyai 

kebebasan asasi, baik dalam hal hidup maupun kehidupannya.
5
 Hak asasi tersebut 

dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan 

yang berlaku, dalam hal ini UUD 1945 yang mana seorang Notaris juga dilindungi 

hak-haknya untuk memilih dan memiliki kebebasan berserikat dan 

berkumpulsebagaimana tersebut dalam Pasal 28E ayat (3):“Setiap orang berhak 

atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” 

                                                           
5
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Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak dasar seseorang. 

Notaris yang bergabung dalam suatu persekutuan perdata Notaris bukanlah suatu 

permasalahan jika mengedepankan hak asasi manusia. Namun masalah dapat 

timbul apabila dalam menjalankan suatu persekutuan perdata Notaris, melalui 

suatu usaha bersama berdampak kepada penyimpangan terhadap nilai-nilai 

kemandirian, ketidakberpihakan, kerahasiaan, termasuk adanya pembagian 

keuntungan seperti halnya menjalankan perusahaan.  

Peraturan yang terkesan tidak jelas mengenai batas-batas hak dan 

kewajiban serta tanggungjawab Notaris dalam suatu persekutuan jika 

disandingkan dengan prinsip-prinsip dasar, kewajiban, sumpah/ janji jabatan 

seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya yang sulit untuk berkesesuaian 

menjadi pertimbangan yang paling penting bagi seorang Notaris untuk 

memutuskan bergabung dalam suatu persekutuan perdata. Hal ini juga 

membuktikan bahwa pada dasarnya Notaris adalah jabatan individu yang  

mandiri.  

Jika diperhatikan sampai dengan saat ini hampir tidak ada persekutuan 

perdata Notaris yang menyatakan diri secara terang-terangan. Dikarenakan ciri 

khususnya yang seharusnya dapat dilihat langsung dengan adanya beberapa papan 

nama Notaris dalam satu kantor ataupun penyebutan satu orang nama Notaris 

dengan tambahan kata “Rekan” dibelakangnya. Padahal bentuk persekutuan 

perdata sedemikian telah diperbolehkan oleh undang-undang. 
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Menurut Dr. Herliene Budiono SH., ia mengemukakan beberapa alasan 

positif  mendirikan persekutuan perdata, beliau lebih sering memakai istilah 

asosiasi, diantaranya:
6
 

- Berkumpulnya orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu sehingga 

dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; 

- Memberikan jaminan akan kelancaran kantor notaris sehingga 

meningkatkan mutu atas jasa Notaris; 

- Perluasan paket pelayanan sehingga akan lebih baik pelayanannya kepada 

masyarakat; 

- Menghemat biaya karena mengurangi beban kantor. 

Namun ia juga berpendapat
7
 “Bahwa kehadiran asosiasi notaris di Indonesia 

adalah suatu dilema, di satu pihak ia ingin meningkatkan kualitas pelayanan 

notaris yang lebih baik, namun di segi lain kita belum siap dengan disiplin, nilai 

moral dan etika profesi yang tinggi, dikhawatirkan jangan-jangan asosiasi notaris 

berubah menjadi perusahaan akta notaris.”  

Disaat yang sama beliau mendukung namun juga meragukan apakah persekutuan 

para notaris dapat mempertahankan kemandirian dan ketidak berpihakan. 

Persekutuan perdata menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tidak berkesesuaian 

dengan KUHPerdata. Dikarenakan persekutuan perdata menurut 

KUHPerdatamempunyai tujuan sebagaimana halnya suatu badan usaha yang 

berbadan hukum yang bertindak keluar secara terus menerus dan mencari laba. 

Sementara, yang dimaksud dalam Pasal 20 UUJN No. 2 Tahun 2014 adalah 

                                                           
6
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2013), hal. 290 
7
 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenatoriatan, (Bandung: Citra 
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berkumpulnya orang-orang dengan profesi yang sama dalam suatu kantor bersama 

dalam bentuk persekutuan perdata, yang tujuannya tidak mencari keuntungan 

tetapi untuk kemanfaatan bersama. Keuntungan yang timbul adalah atas dasar 

honorarium yang telah di tentukan dalam UUJN. Selain itu, ada kewajiban Notaris 

untuk menjaga kerahasiaan atas akta-akta yang dibuatnya dikhawatirkan tidak 

dapat dilakukan, dikarenakan para sekutu Notaris lainnya dapat mengetahui 

identitas dan isi dari akta tersebut. Hal ini juga dinilai rentan terhadap pelanggaran 

sumpah/ janji jabatan dan Kode Etik Notaris.  

Persekutuan perdata bagi Notaris juga tidak dapat dibentuk dalam 

persekutuan perdata khusus seperti halnya Firma atau Perseroan Komanditer 

sebagaimana diatur dalam KUHD, Buku III, dikarenakan adanya tanggung jawab 

renteng, sementara atas akta-akta otentik yang dibuat oleh Notaris, menjadi 

tanggung jawab Notaris yang membuat dan menandatanganinya. Oleh karena itu 

perlu dibuat adanya suatu penjelasan tentang tata cara menjalankan persekutuan 

perdata Notaris secara sistematis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip nilai yang 

dijunjung oleh seorang Notaris. 

Dalam praktek dan perkembangannya saat ini, suatu persekutuan tidak 

hanya untuk tujuan komersil, namun banyak dipakai untuk kegiatan non-profit 

suatu profesi, misalnya persekutuan diantara para lawyer dan akuntan yang biasa 

dikenal sebagai associated atau partner (rekan) atau compagnon (Co).
8
 Bahkan 

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) saat ini merupakan salah satu bentuk dari 

persekutuan perdata yang mewadahi profesi notaris untuk berkumpul dengan 

tujuan meningkatkan kualitas profesi Notaris. 

                                                           
8
 Rudhy Prasetya, Maatschaap, Firma, dan Perseroan Komanditer, (Bandung:Citra Aditya Bhakti, 
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Tidak dipungkiri bahwa lulusan kenotariatan dari tahun ke tahun semakin 

banyak, oleh karena itu saat ini banyak ditemui kantor Notaris dengan lokasi yang 

berdekatan satu sama lain dalam satu wilayah. Adanya persekutuan perdata ini 

diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, 

mengingat semakin berkembangnya permasalahan hukum di masyarakat, 

sehingga bergabungnya Notaris dalam suatu persekutuan perdatadapat 

meningkatkan pengetahuan dan keahlian teman sekutu, serta dapat memberikan 

nilai atau manfaat lebih bagi masyarakat. 

Suatu peraturan perundang-undangan sudah selayaknya menjadi tolak ukur 

bagi masyarakat yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bukan 

menimbulkan permasalahan hukum baru, oleh karena itu seharusnya ada 

penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara menjalankan persekutuan perdata 

secara profesional bagi Notaris sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan kajian dan penelitan hukum yang selanjutnya dituangkan dalam tesis 

ini yang berjudul: “TANGGUNG JAWAB DAN EFEKTIFITAS 

PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS DI INDONESIA”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Penulis bermaksud untuk membahas dan meneliti permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimanakah manfaat dan efektifitas pelaksanaan suatu persekutuan 

perdata bagi Notaris? 
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2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam suatu persekutuan perdata 

setelah dihapuskannya ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 30 

Tahun 2004? 

3. Bagaimana pelaksanaan pembagian keuntungan dalam persekutuan perdata 

Notaris yang tunduk kepada KUH Perdata secara umum? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian 

hukum normatif ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi manfaat apa saja yang bisa didapat 

oleh seorang Notaris yang bergabung dalam suatu persekutuan perdata dalam 

menjalankan profesinya dan efektifitas pelaksanaan Pasal 20 UUJN No. 2 

Tahun 2014. 

2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana tanggung jawab Notaris 

dalam suatu persekutuan perdata setelah dihapusnya ketentuan Pasal 20 ayat 

(3) UUJN No. 30 Tahun 2004. 

3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kemungkinan adanya pembagian 

keuntungan sebagaimana tujuan persekutuan perdata yang diatur dalam KUH 

Perdata. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
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Diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

dalam mengefektifitaskan pelaksanaan dari Pasal 20 UUJN No. 2 Tahun 

2014 secara lebih jelas dan terarah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi: 

1. Notaris, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

pandangan dan pemahaman secara menyeluruh akan tata cara 

pelaksanaan persekutuan perdata Notaris sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 UUJN No. 2 Tahun 2014. 

2. Kalangan Akademis, diharapkan dengan hasil penelitian ini, dapat 

menghasilkan ide untuk membuat dan meneliti lebih lanjut suatu 

konsep kemandirian, ketidakberpihakan dan menjaga kerahasiaan 

bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya secara bersama-sama 

dalam suatu persekutuan perdata secara praktikal. 

3. Masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

kepada masyarakat mengenai tata cara Notaris menjalankan 

jabatannya dalam suatu persekutuan perdata, dan kontribusi lebih 

apa yang didapatkan masyarakat dengan memakai jasa Notaris yang 

bergabung dalam suatu persekutuan perdata. 

4. Pembentuk perundang-undangan dan organisasi Ikatan Notaris 

Indonesia (I.N.I.), diharapkan memberikan aturan main yang jelas 

agar persekutuan perdata bagi Notaris dapat sejalan dengan prinsip-

prinsip dasar tata cara kenotariatan, sehingga tidak menimbulkan 

keragu-raguan dan ketidak pastian hukum. 
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5. Penulis sendiri, dalam rangka membekali penulis dengan 

pengetahuan yang cukup mengenai tata cara menjalankan prinsip-

prinsip kemandirian, ketidakberpihakan dan menjaga 

kerahasiaandalam suatu persekutuan perdata Notaris dengan rekan 

seprofesinya tanpa  melanggar Kode Etik dan sumpah/ janji jabatan 

Notaris, sehingga penulis dapat mengambil manfaatnya kelak 

apabila bergabung dalam suatu perkumpulan perdata Notaris. 

 

1.5 Kerangka Teori  

Teori berasal dari kata teoritik, dan didefinisikan sebagai alur logika atau 

penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang 

disusun secara sistematis. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada 

fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.
9
 Untuk meneliti 

mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila 

dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas 

hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan 

pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab 

permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.
10

 

Diharapkan dengan teori-teori hukum ini dapat berfungsi menganalisa 

secara kritis berbagai aspek hukum, baik perundang-undangan maupun 

pelaksanaan praktisnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

baik tentang suatu permasalahan. 

                                                           
9
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hal 6. 

 
10

Salim H. S., Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 54. 
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Adapun teori yang akan digunakan sebagai cara analisis dalam penelitiaan 

ini adalah teori kepastian hukum dan teori penjenjangan norma (stufentheorie).  

1.5.1 Teori Kewenangan 

Teori ini digunakan untuk menganalisa akibat hukum yang timbul dari dari 

bergabungnya Notaris dalam suatu persekutuan perdata yang dibuat berdasarkan 

Undang-Undang Jabatan Notaris No. 12 tahun 2014 dan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 

Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk 

Perserikatan Perdata. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam 

membuat akta otentik harus didasarkan atas kewenangan yang sah. Teori 

kewenangan mengajarkan bahwa setiap kewenangan yang sah harus didasarkan 

pada hukum. Dalam konsep hukum Indonesia, istilah kewenangan atau wewenang 

seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. 

Menurut Ateng Syafrudin perbedaan antara pengertian kewenangan dan 

wewenang adalah kewenangan adalah yaitu, apa yang disebut kekuasaan formal, 

kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, 

sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja 

dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe 

voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup 

wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan 

pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, 

dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan
11

, sedangkan menurut Indroharto, secara 

                                                           
11

Ateng Syarifudin, Jurnal Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan 

Bertanggungjawab, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hal 22. 



14 
 

yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.
12

 

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-

undang, sedangkan wewenang adalah suatu isi dari kewenangan, artinya barang 

siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, untuk 

melakukan sesuatu hal yang tersebut dalam kewenangan itu.  

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat tiga cara untuk 

memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atribusi, delegasi dan mandat; 

kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk 

memperoleh wewenang.
13

 

 

1.5.2. Teori Kepastian Hukum 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis–Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan 

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
14
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1.5.3. Teori Penjejangan Norma Hukum 

Penjenjangan norma hukum ini dimaksudkan digunakan untuk 

menganalisa keselarasan antara norma hukum yang satu dengan yang lainnya 

terkait suatu permasalahan hukum. 

Hans Kelsen mengemukakan ajaran jenjang norma,stufentheorieyang 

menganggap bahwa proses hukum digambarkan sebagai hirarki norma-norma. 

Validitas (keabsahan) dari setiap norma (terpisah dari norma dasar) bergantung 

pada norma yang lebih tinggi.
15

 Hans Kelsen mengungkapkan bahwa hukum 

adalah tata aturan (order) sebagai sistem aturan-aturan (rules) tentang berperilaku 

manusia, demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi 

seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami 

sebagai suatu sistem.
16

 

Teori jenjang norma (stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen 

tersebut diatas juga diimplementasikan di Indonesia sebagaimana kedalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, Pasal 7 angka (1) yang menyatakan bahwa hierarki 

Peraturan Perundang-undangan terdiri sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

d. Peraturan Pemerintah;  
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e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Hierarki perundang-undangan ini menghendaki adanya keselarasan antara 

peraturan perundang-undangan, dengan tidak adanya saling pertentangan antara 

peraturan yang lebih rendah dengan peraturan hukum yang lebih tinggi di atasnya, 

dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang kedudukannya lebih 

tinggi dalam mengatur hal yang sama (asas lex superior derogate legi inferiori). 

Menurut R. Soeroso, apabila terjadi konflik antara kepentingan maka asas-asas 

tersebut dibawah dapat dipakai, sebagai berikut:
17

 

a. Asas lex superior derogat legi inferiori, artinya undang-undang yang 

tingkatanya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang 

yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama; 

b.  Asas lex specialis derogat legi generali, artinya undang-undang yang 

bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum 

apabila undang-undang tersebut sama kedudukannya;  

c. Asas lex posteriori derogat legi priori, artinya dalam undang-undang yang 

sama derajatnya serta sama persoalan yang diaturnya berlaku asas, bahwa 

undang-undang yang baru mendesak/membatalkan yang keluar lebih dulu. 

Dalam menganalisis permasalahan penelitian ini, penulis mempergunakan teori-

teori tersebut diatas untuk yang menjelaskan bagaimana hukum dapat mengatur 

dan memberikan batasan mengenaihak, kewajiban dan tanggung jawab Notaris 
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dalam suatu persekutuan perdata dalam praktek sehari-hari agar tidak 

menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip nilai kemandirian, ketidak 

berpihakan dan kerahasiaan sebagaimana sumpah/ janji jabatan Notaris. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dibuat dalam bentuk tulisan yang 

tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang 

terdiri dari:  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan suatu pengantar yang berisikan berisikan enam bagian, adapun 

isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang berisikan teori-teori hukum 

yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan laporan 

penelitian. Teori-teori tersebut mengenai persekutuan perdata secara umum yang 

akan digunakan oleh Notaris untuk menjalankan persekutuan perdata sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan uraian mengenai metode yang dipergunakan untuk 

menyelidiki permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai jenis penelitian, 

jenis pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan 

hambatan dalam penelitian dan penanggulangannya. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini merupakan bab yang menganalisis dan membahas permasalahan yang ada 

dalam tesis ini. Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai efektifitas 

pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 

mengenai Persekutuan Perdata bagi Notaris yang bergabung dalam satu kantor 

bersama, manfaat apa saja yang bisa didapat bagi seorang notaris yang bergabung 

dalam suatu perkumpulan perdata Notaris, dan sejauh mana hak, kewajiban dan 

tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya dalam suatu 

persekutuan perdata sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 

setelah dicabutnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan 

Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata dan KUH 

Perdata. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan uraian kesimpulan penulis atas permasalahan yang ada dan 

saran yang dipandang perlu oleh penulis sehubungan permasalahan yang dihadapi 

Notaris dalam suatu Persekutuan Perdata. 




