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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, 

(yang selanjutnya disebut “UUJN”):  

“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.”  

 Wet op het Notarisambt Pasal 1 huruf a yang diundangkan pada bulan Juli 1842 

Stb. 20 mengatakan bahwa, Notaris dapat juga disebut Openbaar Ambtennar, yang 

artinya bila disesuaikan dengan konteks penulisan, bermakna Publik. Ambt pada 

dasarnya adalah Jabatan Publik. Dengan demikian Jabatan Notaris adalah Jabatan 

Publik. Bila dilaraskan dengan pengertian Notaris dalam UUJN pasal 1 nomor 1 

sebagai pejabat umum, maka dapat kita baca bahwa Notaris adalah pejabat publik yang 

melayani kepentingan masyarakat. Akta yang dibuat oleh Notaris adalah produk final 

pekerjaan Notaris. Berbeda dengan pekerjaan Pejabat publik lainnya yang di dalam 

bidang pemerintah, karena Notaris terikat dengan ketentuan hukum perdata dan 

khususnya di dalam hukum pembuktian. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan 
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formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris 

yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.1  

 Akta Otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, berperan penting dalam 

hubungan hukum masyarakat, karena dapat digunakan sebagai alat bukti dari peristiwa 

hukum yang telah dilakukan, baik dalam persidangan acara perdata maupun acara 

pidana.2   

 Alat-alat bukti dalam acara perdata ditentukan secara limitatif dalam pasal 164 

HIR dan KUHPerdata pasal 1866, yaitu:  

a. Alat Bukti tertulis;  

b. Alat bukti saksi; 

c. Alat bukti persangkaan;  

d. Alat bukti pengakuan;  

e. Alat bukti sumpah. 

Menurut Andrew Choo, Alat bukti tertulis termasuk Real Evidence, yakni:3  

 “Real Evidence is evidence which may be inspected by the trier of fact, 

Examples of real evidence include:  

1) Material Objects Such as the alleged murder weapon;  

2) Documents; 

3) The demeanour of witnesses.”  

                                                            

1 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: 

Refika Aditama, 2009), hal. 31.  

2 Tan Thong Kie, Studi Notariat serba-serbi Praktek Notaris, PT. Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 

1994, hal. 31. 
3 Andrew Choo, Evidence: Text and materials, Longman Law Series, (United States of America: 

Addison Wesley Longman, 1998), hal. 9  
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 Akta otentik termasuk dalam jenis alat bukti tertulis. Tulisan atau surat sebagai 

alat bukti tertulis dibagi menjadi surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya 

yang bukan akta. Akta dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Suatu 

dokumen termasuk bukti nyata di dalam pengadilan, terlebih lagi bukti yang relevant 

dan mempunyai kekuatan hukum, yaitu Akta Otentik. Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan definisi mengenai akta otentik, 

yaitu: 

“Suatu akta otentik ialah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu ditempat dimana dibuatnya.” 

 Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat dimana seseorang 

dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta 

ditetapkannya (konstantir) adalah dianggap benar, ia adalah pembuat dokumen yang 

kuat dalam proses hukum.4 Hal ini menunjukan bahwa seseorang mencari notaris untuk 

dibuatkan akta otentik karena apabila suatu saat terjadi perselisihan antara pihak atau 

ada gugatan dari pihak lain, maka akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat, 

sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam akta tersebut.  

 Pada lingkup pekerjaan sebagai pejabat publik, seorang notaris diberikan 

wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang 

                                                            

4 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan ke-3, (Jakarta: Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 2013), hal 444. 
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dikehendaki oleh para pihak yang datang ke hadapan Notaris untuk mengakomodasi 

keterangan itu dalam suatu akta otentik dan agar akta yang dibuatnya memiliki 

kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. Dalam hal ini, Notaris 

bukanlah semata-mata sebagai juru tulis, namun Notaris juga perlu mengkaji apakah 

yang diinginkan para penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak 

bertentangan dengan UUJN dan aturan hukum lain yang berlaku.  

 Dalam pelaksanaannya, jabatan notaris mempunyai kode etik profesi untuk 

menjamin pelaksanaan keprofesional seorang notaris dalam mengerjakan jabatannya. 

Inilah mengapa notaris merupakan profesi yang terhormat (Officium nobile), karena 

pelaksanaan jabatan profesi ini memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri.5 

Sehingga dapat dikatakan jabatan notaris adalah jabatan yang mulia dan terhormat, 

yang membutuhkan kecermatan, tanggung jawab terhadap klien dan dijalankan sesuai 

dengan standar kode etik notaris yang berlaku. Maka dari itu, di dalam 

pertanggungjawaban aktanya kepada penghadap/ kliennya, ia harus dengan jelas 

mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan akta dan juga mengerti 

penyebab cacat suatu akta yang dapat mengakibatkan penurunan kekuatan pembuktian 

akta dan kebatalan akta, sehingga seorang notaris dapat menghindari hal-hal yang 

merugikan kepentingan masyarakat terutama pihak-pihak yang berkepentingan yang 

tercantum dalam akta tersebut.  

                                                            

5 Komar Andasasmita, Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat, Ikatan 

Notaris Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 23. 
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 “Penurunan kekuatan” yang dimaksud, singkatnya disebut degradasi. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “degradasi” berarti penurunan 

tentang pangkat, mutu, moral, kemerosotan, kemunduran atau dapat juga menempatkan 

ditingkat yang lebih rendah.6 Namun di dalam penelitian ini, yang disebut degradasi 

dilihat khususnya di dalam hukum pembuktian, yakni tentang suatu akta otentik yang 

memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat serta telah mencukupi batas minimal 

alat bukti yang sah, telah mengalami penurunan mutu dalam arti posisinya lebih rendah 

dalam kekuatan sebagai alat bukti, menjadi akta dibawah tangan (selanjutnya dapat 

disebut ‘degradasi akta’). 

 Pemberian sanksi degradasi akta tercatat secara jelas di dalam Pasal 84 Undang 

Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:  

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf 

k, Pasal 41, Psal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang 

mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai 

akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi 

alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, 

ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris”.  

 Namun pasal tersebut telah dihapuskan di dalam perubahan UUJN dalam tahun 

2014 yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tetapi kita 

masih dapat mengacu kepada pasal-pasal yang isi materil tetap sama di dalam UUJN 

yang diundangkan pada tahun 2014, yakni di Pasal 16 ayat (9), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 

40, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52, yang pada 

                                                            

6 Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, 

Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hal 304.  
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akhir pasal-pasal tersebut dicantumkan ‘setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut 

mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan’.  

 Sama seperti UUJN yang diundangkan pada tahun 2004, perubahan UUJN pada 

tahun 2014 juga tidak memberikan penjelasan bagaimana penerapan sanksi yang 

dimaksud. Karena di dalam penjelasan UUJN hanya dikatakan ‘sudah jelas’. UUJN 

yang diundangkan pada tahun 2004 menerangkan bahwa pelanggaran ketentuan-

ketentuan tersebut mengakibatkan suatu akta “hanya mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta di bawah tangan” atau suatu akta menjadi “batal demi hukum”. Frasa 

“Batal demi hukum” dijelaskan oleh Ekky Erawaty dan Herlien Budiono7, bahwa:  

 “Frasa tersebut berarti sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena 

berdasarkan hukum (atau dalam arti sempit, berdasarkan peraturan Perundang-

undangan) memang begitulah adanya. Dengan demikian, “batal demi hukum” 

menunjukan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi 

seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau 

keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi. Frasa “dapat 

dibatalkan” sangat berbeda maknanya dengan frasa “batal demi hukum” sebab 

“dapat dibatalkan” menyiratkan makna perlunya suatu tindakan aktif untuk 

membatalkan sesuatu, atau batalnya sesuatu itu terjadi tidak secara otomatis, 

tidak dengan sendirinya, tetapi harus dimintakan agar sesuatu itu dibatalkan.” 

 Namun menurut peneliti penjelasan tersebut pada realitanya, 2 (dua) cara 

pemberian sanksi pembatalan kepada akta notaris dapat terjadi, apabila adanya gugatan 

kepada Notaris sebelumnya melalui pengadilan, bukan terjadi secara langsung. 

 Selanjutnya menurut Pieter E. Latumeten dalam makalah tentang “Pembekalan 

                                                            

7 Ekky Erawaty & Herlien Budiono, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, (Jakarta: 

Nasional Legal Reform Program (NLRP), 2010), hal. 1.  
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dan Pencerahan Pengetahuan Notaris tentang Kebatalan dan Degradasi Kekuatan 

Pembuktian Akta Notaris Serta Model Aktanya” menjelaskan tentang sanksi Batal 

demi Hukum dan Akta hanya mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan sebagai 

berikut:8   

 “Jika syarat obyektif dilanggar (ketentuan Undang-Undang) maka 

aktanya Batal demi Hukum. Batasan atau kriterianya adalah Pasal 84 Undang-

Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini, memuat sanksi perdata 

terhadap pelanggaran Pasal-Pasal tertentu yang disebutkan yaitu akta hanya 

mempunyai kekuatan bukti di bawah tangan atau akta menjadi batal demi 

hukum. Kedua sanksi ini mempunyai pengertian dan akibat hukum terhadap 

aktanya yang berbeda dan bersifat alternative, dimana untuk membedakan 

mana Pasal-pasal yang terkena sanksi akta mempunyai kekuatan bukti di bawah 

tangan, dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal dan pelanggaran terhadap 

bentuk akta atau syarat formal akta Notaris; sedangkan sanksi akta menjadi 

batal demi hukum dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak berkaitan dengan 

bentuk atau syarat formal akta Notaris.  

 Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Undang-Undang No. 30 

tahun 20049 Pasal 39 yang termasuk ketidakcakapan yuridis sepanjang tidak 

dimintakan pembatalannya hanya tetap berlaku sebagai akta yang dibuat di 

bawah tangan. Sanksi perdata yang mengakibatkan aktanya Batal Demi Hukum, 

disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan-

ketentuan Undang-Undang No. 30 tentang Jabatan Notaris tersebut, dan mulai 

berlakunya akta yang Batal Demi Hukum yakni sejak akta ditandatangani atau 

akta tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada sebagai suatu akta otentik. 

Sehingga dapat disimpulkan, suatu akta otentik yang melanggar ketentuan 

Undang-Undang dan tidak memenuhi syarat obyektif mulai dari proses 

pembuatannya, bentuk dan sifatnya, maka secara otomatis menjadi “batal demi 

hukum”, secara otomatis menjadi “akta di bawah tangan” dan secara otomatis 

hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan”, walaupun tanpa 

adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena ketentuan 

UUJN tidak mensyaratkan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap”.  

                                                            

8 Pieter E. Laumeten, Pembekalan dan Pencerahan Pengetahuan Notaris tentang Kebatalan dan 

Degradasi Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Serta Model Aktanya”, makalah yang disampaikan 

pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia (Surabaya, 28 Januari 2009) hal. 8.  
9 Yang pada perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di 

sebutkan dalam pasal 39 juga tentang syarat-syarat  kecakapan penghadap.  
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 Pada konsep yang teruraikan diatas, menurut penulis sama halnya dengan 

konsep “batal demi hukum”, meskipun ada pelanggaran undang-undang dalam proses 

pembuatan akta notaris tersebut, secara praktiknya, akta tersebut tidak dapat secara 

otomatis diturunkan kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan. Sehingga 

apabila tidak ada timbulnya kerugian ataupun keberatan dari para pihak maupun pihak 

ketiga melalui gugatan ke pengadilan, maka akta tersebut tetap berkekuatan hukum 

sebagai akta otentik. 

 Sebagai contohnya, penulis menggunakan 2 (dua) kasus yakni Putusan 

Verstek 10  Pengadilan Negeri Bogor Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Bgr dan Putusan 

Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 66/Pdt.G/2010/Pn.Bpp sebagai berikut:   

a. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 28/Pdt.G/2015/PN secara singkat 

memutuskan tentang: Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) yang dibuat oleh 

Notaris menerangkan bahwa pembayaran jual beli tanah dan bangunan adalah 

saat seketika penandatangan APJB tersebut dan menyatakan bahwa akta 

tersebut dipakai sebagai kwitansi atau tanda pembayaran lunas. Tetapi fakta 

nya pihak B yakni Pembeli tidak melakukan pembayaran sama sekali pada saat 

penandatanganan, namun berjanji untuk mentransfer pembayaran sesuai 

dengan APJB setelah penandatangan tersebut. Setelah 2 tahun penandatangan 

APJB, pihak B tidak melakukan pembayaran sama sekali dan tidak diketahui 

keberadaan nya.   

                                                            

10 Putusan dimana tidak hadirnya Tergugat 
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 Pertimbangan pengadilannya yaitu bahwa terdapat kekeliruan dalam 

proses pembuatan APJB tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa APJB 

No. 32 tertanggal 23 Mei 2013 mengandung cacat yuridis. Bahwa oleh karena 

APJB No. 32 tertanggal 23 Mei 2013 terdapat cacat yuridis dalam bentuknya 

dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata, maka APJB No. 32 

tertanggal 23 Mei 2013 telah mengalami degradasi keotentikannya sehingga 

hanya memiliki kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan saja dan tidak dapat 

diperlakukan sebagai akta otentik dalam perkara aqou.  

b. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 66/Pdt.G/2010/Pn.Bpp yakni 

putusan dengan Amar NO, berarti gugatan penggugat tidak diterima oleh hakim. 

 Para penggugat yakni A pemiliki sebidang tanah dan bangunan menjual 

kepada B sebagai pembeli dan tergugat. A menggugat bahwa B karena sudah 

10 bulan sejak pengikatan perjanjian jual beli, belum juga melunasi 

pembayaran, dengan sisa Rp. 33.750.000,- atas pembelian tanah dan bangunan 

tersebut, dan sehingga A ingin membatalkan APJB yang telah dibuat oleh 

Notaris. Namun faktanya, B sebagai pembeli sudah melaksanakan pembayaran 

sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati secara kontan dan lunas 

sebesar Rp. 108.750.000,- di hadapan notaris.  

 Notaris sebagai turut tergugat menyatakan bahwa gugatan para 

Penggugat tidak satupun yang menerangkan tentang batas waktu pemenuhan 

kewajiban Tergugat, demikianpun dalam APJB no. 18 tanggal 11 Agustus 2009 

yang dibuat di hadapan turut tergugat, tidak satupun pasal-pasal yang 

menerangkan tentang batas waktu pemenuhan kewajiban Tergugat. Sehingga 
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para Penggugat dianggap belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan 

gugatan dalam arti bahwa belum ada perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh tergugat (yaitu B si pembeli).  

 Putusan pengadilan tetap menguatkan Akta APJB yang dibuat oleh 

Notaris (sebagai turut tergugat), dan tidak menerima gugatan penggugat untuk 

membatalkan APJB tersebut.  

 Dengan demikian, melalui kasus pertama, suatu akta otentik barulah dapat 

diberikan sanksi degradasi menjadi akta di bawah tangan melalui putusan pengadilan, 

dan melalui kasus kedua, pembuatan akta yang sudah memenuhi ketentuan perundang-

undangan, khususnya ketentuan UUJN, dapat melindungi dirinya sendiri termasuk 

Notaris. 

 Melihat uraian di atas, timbullah keinginan penulis untuk meneliti dan 

menganalisa lebih jelas tentang Degradasi Akta Notaris berdasarkan UUJN dalam 

pasal-pasal yang telah tercantumkan tersebut di atas melalui suatu penelitian Tesis ini 

dengan judul “Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Sanksi Penurunan 

Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. 

 

 

 

 



 
 
 

11 
 

1.2 Rumusan Permasalahan  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam tesis ini adalah:  

1. Apa yang melatarbelakangi sanksi penurunan kekuatan akta notaris menjadi 

akta dibawah tangan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris?  

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Notaris terhadap sanksi penurunan kekuatan 

akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris? 

  

1.3 Tujuan Penelitian  

 Dari uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini secara 

umum adalah untuk menemukan solusi hukum serta jawaban atas permasalahan yang 

tertera diatas. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:  

1. Untuk mengetahui, memperjelas dan menganalisis apa yang melatarbelakangi 

terjadinya pemberian sanksi penurunanan kekuatan pembuktian akta notaris 

terjadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Janbatan 

Notaris. 

2. Untuk menelusuri, meneliti dan melakukan analisis tentang perlindungan 

Notaris sekaligus tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Publik di dalam 

menjalankan Jabatan nya. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian ini diharapkan sebagai ilmu pengetahuan akademisi, dan 

yang kedua sebagai masyarakat pelaku/ praktisi hukum yang relevan dengan isu 

penelitian.  

a. Bagi Akademisi: Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi suatu penelitian 

yang menjelaskan mengapa terjadinya sanksi penurunan (degradasi) kekuatan 

pembuktian akta Notaris dan bagaiman tanggung jawab seorang notaris, 

sehingga seluruh pengetahuan ini dapat melindungi seorang Notaris di dalam 

pembuatan Akta.   

b. Bagi Praktisi: Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi suatu 

perkembangan bagi UUJN meski di dalam Pasal-Pasal 84-85 tentang Sanksi 

yang sudah tidak tercantum, tetapi haruslah ada penjelasan bagaimana sanksi-

sanksi dapat teraplikasikan dengan proses yang jelas dan menjadi suatu 

pengkoreksian yang baik untuk masa yang akan datang. Hal ini juga ditujukan 

bagi profesi Notaris untuk lebih memegang prinsip kehati-hatian, menjadikan 

diri lebih sadar bahwa dalam proses pembuatan akta otentik adalah penting bagi 

Pejabat Umum, sehingga profesi ini bukan hal yang ditakuti saja tetapi juga 

melindungi Notaris yang bertanggung jawab.   

 

 

 

 



 
 
 

13 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam melakukan pembahasan penelitian ini, penulis membagi dalam 5 (lima) bab 

yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian 

ini sebagai berikut:  

BAB I:   PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang tentang apakah 

seorang Notaris sebagai Pejabat Umum/ Publik yang dibutuhkan dalam 

membuat akta otentik, khususnya dalam penerapan sanksi di dalam 

konsep-konsep umum seperti apa dan sebenarnya faktual nya seperti 

apa, sehingga membuat suatu pertanyaan permasalahan yang baik untuk 

diteliti dalam penelitian ini.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teoritis yang adalah kerangka 

konseptual yang menjadi dasar pemikiran penulis sehubung dengan isu 

hukum yang diangkat. Selain landasarn teoritis, juga ada landasan 

konseptual yang memuat definisi dan pengertian akan terminologi yang 

akan digunakan dalam tesis ini, sehingga makna nya lebih jelas dan 

dapat teraplikasikan di dalam menjawab permasalahan penelitian.  

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang metode penelitian ilmu hukum, meliputi jenis 

penelitian, macam penelitian, tipe penilitian, teknik pengumpulan bahan, 
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jenis bahan dan jenis analisi yang digunakan penulis dalam melakukan 

penelitian ini.  

BAB IV: ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan jawaban yang selaras dengan apa yang termuat 

dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian penulis dari awal. Bab ini 

menguraikan jawaban dengan metode analisis yang sudah ditentukan.  

BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil dan analisis isu hukum dalam bab 

IV disertai saran-saran yang diharapkan bermanfaat untuk perbaikan 

dan perkembangan hukum di masa yang akan datang.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 




