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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua               

orang yakni warna negara di Indonesia khususnya. Kebutuhan tersebut                  

berupa Undang-Undang, peraturan-peraturan hukum yang jelas dan tentu pula 

mempunyai kepastian hukum serta tindakan dari para aparat penegak hukum    

yang tegas. Salah satu aparat hukum itu adalah seorang Notaris yang mana 

merupakan Pejabat Umum. Adapun definisi dari Pejabat Umum adalah                  

pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh negara yang diwakili oleh 

pemerintah, dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik                

dalam hal-hal tertentu, karena itu ia turut melaksanakan kewibawaan    

pemerintah.1 

Di dalam dunia hukum, profesi Notaris bukanlah hal yang asing                    

lagi. Profesi seorang Notaris sendiri telah sering kita dengar dalam                  

kehidupan sehari-hari. Notaris sebagai pejabat umum harus profesional                 

karena mewakili negara dalam menjalankan tugas dan fungsi sosialnya di              

dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang merupakan Akta Autentik. Di 

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Budi Untung, Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT), (Yogyakarta: CV Andi 
Offset, 2015), hal.25 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) dijelaskan mengenai pengertian           

Notaris.  

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. 

Jadi, tugas utama seorang Notaris yaitu membuat akta-akta autentik               

guna melayani masyarakat. Masyarakat membutuhkan jasa Notaris untuk 

meminta dibuatkan akad-akad sebagai alat bukti autentik bagi setiap                   

perbuatan atau hubungan hukum yang oleh para pihak dikehendaki atau oleh 

Undang-Undang diharuskan dengan akta autentik. 2  Menurut Pasal 1868                   

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa akta autentik                 

adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 

dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk                      

itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Pejabat Umum yang dimaksudkan             

dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah Notaris, 

karena hingga saat ini tidak ada satupun Undang-Undang yang mengatur              

tentang Pejabat Umum kecuali Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam 

melaksanakan tugasnya, seorang Notaris perlu menerapkan disiplin ilmu               

hukum di dalam masyarakat. Pelaksanaan jabatan Notaris harus dikontrol          

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Afriandi Bangka, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol. 01 (Palu: Universitas 
Tadulako, 2014) : 02 
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dengan Kode Etik Notaris.3  Seorang Notaris mempunyai tugas sebagaimana             

telah diketahui adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan 

hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.                   

Namun, tidak selamanya seorang Pejabat Notaris dapat menjabat terus-menerus 

karena Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diberhentikan 

secara hormat, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak     

hormat. Notaris juga memiliki batas usia maksimal dalam hal menjabat sebagai 

Notaris. Di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris             

disebutkan bahwa: 

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: 

a. Meninggal dunia; 

b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; 

c. Permintaan sendiri; 

d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas 

jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; 

e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. 

Notaris yang telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun berdasarkan 

ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUJN dapat diperpanjang sampai dengan umur 67 

(enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang 

bersangkutan.  

Notaris yang tidak lagi menjabat yang dikarenakan oleh ketentuan               

yang tertulis diatas, maka mengakibatkan segala tanggung jawab Notaris                 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Kertha Pertiwi, Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan, Law Review, Vol. 03 (Denpasar: 
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2012) : 04 
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yang diberhentikan tersebut tidak berakhir, melainkan tanggung jawab tetap                

ada pada Notaris yang memberikan protokol tersebut. Protokol-protokol               

Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Notaris pemegang 

protokol yang penyerahannya disaksikan oleh Majelis Pengawas Daerah               

dimana sesuai dengan daerah kantor Notaris tersebut menjabat. Dalam                          

hal apabila Notaris yang meninggal dunia terdapat ahli waris maka, ahli                   

waris yang akan menyerahkan protokolnya. Apabila tidak ada ahli waris,               

maka Majelis Pengawas Daerah yang akan mengusulkan Notaris lain dan                 

juga menyerahkan protokolnya. Untuk selanjutnya segala protokol Notaris                 

akan diberikan dan disimpan oleh Notaris yang telah ditunjuk yang disebut 

dengan Notaris Pemegang Protokol.  

Dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan 

bahwa: 

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris: 

a. Meninggal dunia; 

b. Telah berakhir masa jabatannya; 

c. Minta sendiri; 

d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas 

jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; 

e. Diangkat menjadi Pejabat Negara; 

f. Pindah wilayah jabatan; 

g. Diberhentikan sementara; atau 

h. Diberhentikan dengan tidak hormat. 
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Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2), (3) dan (4) Undang-

Undang Jabatan Notaris tentang penyerahan protokol Notaris, yaitu: 

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, 

penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris                  

kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.  

(3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, 

penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain 

yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian 

sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. 

(4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh 

Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis 

Pengawas Daerah. 

Segala akta yang telah dibuat oleh Notaris merupakan Protokol                 

Notaris yang tetap harus dijaga meskipun Notaris yang bersangkutan telah 

meninggal dunia. Terkait protokol-protokol Notaris yang telah meninggal                 

dunia diberi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris              

untuk menyerahkan protokol-protokolnya tersebut paling lama 30 (tiga puluh) 

hari dihitung setelah sejak Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia,     

yang mana selanjutnya nanti akan diserahkan kepada Notaris sebagai                 

pemegang protokol. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam              

jangka waktu yang telah ditentukan yakni 30 (tiga puluh) hari, maka                      
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Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol                          

Notaris.4  

Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam pelaksanaannya 

Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas terdiri dari                  

Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas 

Pusat. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan definisi                 

dari Majelis Pengawas. 

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas                   

adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 

Dalam melakukan Penyerahan Protokol Notaris nantinya disaksikan           

oleh Majelis Pengawas. Protokol Notaris itu merupakan arsip negara oleh              

karena itu, wajib disimpan dan dijaga oleh Notaris dengan penuh tanggung              

jawab. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan 

bahwa: 

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara                

yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal ini menjelaskan bahwa protokol Notaris adalah semua           

kelengkapan yang harus dilengkapi dan dimiliki dalam menjalankan jabatan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 63 ayat (6) 
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Notaris. 5  Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris terus selalu                 

menjadi tanggung jawab Pemegang Protokol meskipun Notaris yang 

bersangkutan telah berhenti atau meninggal dunia. Berakhirnya masa                   

jabatan Notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai Notaris, 

namun akan tetapi akta-akta yang sebelumnya telah dibuat oleh atau di                 

hadapan Notaris akan tetap diakui dan akan selalu disimpan oleh Notaris 

Pemegang Protokol. 6  Oleh karena itu, maka akan timbul tanggung jawab                  

baru yang mana tanggung jawab dari atas akta-akta tersebut melekat pada             

Notaris Pemegang Protokol.  

Terdapat dua pendapat menurut para ahli mengenai Notaris                   

pemegang protokol. Menurut Sjaifurrachman, tidak adanya tanggung jawab              

secara mutlak tanpa batas waktu, sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada 

jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas. Oleh sebab itu,              

setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu tanggung jawab sepanjang            

yang bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku        

seseorang telah selesai, yang bersangkutan berhenti pula tanggung jawabnya 

dalam jabatan yang perna dipangkunya.7  

Menurut Habib Adjie, setiap orang yang diangkat sebagai Notaris,             

Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris 

dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup tanpa batas            

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 A.A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia, 
(Malang: Penerbit Selaras, 2013), hal. 3 
6 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 
Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal.40 
7 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, 
(Surabaya: CV. Mandar Maju, 2013), hal.192 
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waktu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, 

Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris dianggap                      

kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris Pengganti,               

mantan Notaris Pengganti Khusus, dan mantan Pejabat Sementara Notaris 

Berada.8  

Berdasarkan pendapat dari kedua para ahli diatas tersebut terdapat            

adanya perbedaan. Perbedaan itu, menurut Sjaifurrachman bahwa tanggung   

jawab setiap jabatan itu tidak ada yang secara mutlak tanpa batas waktu, 

sedangkan menurut Habib Adjie bahwa tanggung jawab itu tidak akan                  

pernah berakhir karena Notaris Pemegang Protokol yang telah ditunjuk itu              

telah memiliki tanggung jawab yang mana telah melekat pada dirinya. 

Pertanggungjawaban seorang Notaris untuk menyimpan dan menjaga             

keberadaan akta-akta yang telah dibuat oleh atau di hadapan Notaris            

sebelumnya yang mana memberikan protokolnya memang menjadi                    

tanggung jawab Notaris Pemegang Protokol, namun yang masih menjadi 

pertanyaan besar adalah mengenai pertanggungjawaban apabila terdapat           

sengketa atau adanya permasalahan yang timbul dari akta yang telah dibuat            

oleh atau di hadapan Notaris yang telah meninggal dunia. Pasal 65                    

Undang-Undang Jabatan Notaris ada disebutkan mengenai tanggung jawab,  

yaitu: 

Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung               

jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris                             

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal.5 
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telah  diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol                  

Notaris.  

Dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris telah dijelaskan                

tentang tanggung jawab dari Notaris atas setiap akta-akta yang dibuatnya,               

namun tidak dijelaskan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris                 

pemegang protokol. Begitupula dengan tanggung jawabnya sebagai Notaris 

pemegang protokol. Hal ini tentu dapat merugikan Notaris Penerima                  

Protokol, karena dalam hal ini yang seharusnya bertanggung jawab atas                    

akta yang apabila terdapat sengketa adalah Notaris sebelumnya yang            

memberikan protokol karena Notaris sebelumnya yang membuat akta                

tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik               

untuk melakukan penelitian hukum mengenai perlindungan hukum bagi Notaris 

Pemegang Protokol. Penulis mengajukan sebuah tesis dengan judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL  

NOTARIS LAIN”. 

Dampak yang dapat terjadi apabila tidak adanya kejelasan                      

mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris Pemegang Protokol adalah 

kerugian bagi Notaris itu sendiri yang mana Notaris Pemegang Protokol                      

itu sendiri yang awalnya tidak mengetahui apabila terdapat sengketa di                   

dalam protokol yang diberikan kepadanya. Sedangkan, akta yang                  

bersengketa tersebut awalnya dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang telah 

meninggal dunia. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

selanjutnya perumusan pokok permasalahan yang perlu perlu penulis bahas  

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris selaku pemegang                    

protokol Notaris lain ? 

2. Bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab Notaris terhadap protokol 

Notaris lain ? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris selaku pemegang 

protokol Notaris lain.  

2. Menganalisis bentuk dan batas tanggung jawab Notaris terhadap 

protokol Notaris lain. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat               

bagi para pejabat umum khususnya Notaris tentang perlindungan 

hukum terhadap Notaris pemegang Protokol dan prosedur dalam hal 

pelaksanaan penyerahan Protokol Notaris. 

 

 

 



	   11	  

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan dapat memberi wawasan yang baru khususnya           

dalam bidang Kenotariatan. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi                    

bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas             

topik dari tesis ini, yang disusun secara sistematis dalam latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini Penulis menguraikan secara garis             

besar tentang pengertian Notaris, pengertian Protokol Notaris, 

fungsi Notaris, cara penyerahan Protokol Notaris, batas                    

waktu jabatan seorang Notaris, tanggung jawab Notaris           

pemegang Protokol dan teori-teori umum tentang Kenotariatan. 

Selanjutnya dalam landasan konseptual diuraikan pengertian 

mengenai hal-hal yang terkait dengan Kenotariatan agar                      

tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan dalam           

penulisan tesis ini. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian hukum ini penulis membahas              

mengenai jenis metode penelitian yang digunakan, bagaimana 

prosedur dalam memperoleh bahan penelitian. Penelitian ini 

dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.9 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan studi kepustakaan, yakni penelitian terhadap 

berbagai data sekunder yang berhubungan dengan objek            

penelitian. 10  Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan          

mengenai sifat dari analisis penelitian dan diakhiri dengan 

hambatan yang ditemui atau dihadapi pada saat penelitian                 

serta bagaimana penulis mengatasi berbagai macam hambatan 

tersebut dalam  menyusun tesis ini. 

BAB IV  : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Menjelaskan tentang jaminan perlindungan hukum terhadap 

seorang Notaris pemegang Protokol yang di dalam Protokolnya 

tersebut terdapat sengketa dan menjelaskan sejauh mana               

batasan tanggung jawab bagi seorang Notaris Pemegang            

Protokol dalam hal melaksanakan tugasnya. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cetakan Pertama, (Jakarta: 
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.10 
10 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1990), hal.52	  
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BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I hingga                 

Bab IV dan disertai dengan saran-saran yang relevan. 




