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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dalam segala aspek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam 

penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum serta asas-asas umum 

pemerintahan yang baik, bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis 

yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab. 

Prinsip Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Perlindungan 

menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau 

merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada 

orang yang lemah.
1
 Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan 

hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat 

umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative 

karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh 

dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya 

melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.
2
 Jadi perlindungan hukum adalah 

suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan 

suatu sanksi. 

                                                           
1
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1986,  

Cetakan. 9, hlm. 600 
2
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta, Liberty, 

1991, hlm. 38 
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Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum  

dibutuhkan adanya alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh berupa akta otentik 

yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek 

hukum dalam masyarakat dan diperlukan Pejabat Umum yang dapat membuat 

produk hukum berupa akta otentik tersebut yang didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : 

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang telah 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu 

dibuatnya.”
3
 

 

Pengertian Notaris terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) yang 

berbunyi : 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini.”
4
 

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang 

berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus 

bagi masyarakat secara keseluruhan dan diharapkan dapat menghindari terjadinya 

                                                           
 3 R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk 

Wetboek], Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1995, Cetakan. 27, ps. 1868 

 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bandung, Citra Umbara, 2014, Ps. 

1 angka 1 
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sengketa di kemudian hari. Jika terjadi sengketa, akta otentik yang merupakan alat 

bukti terkuat dapat memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara. 

Peran Notaris dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat karena 

keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta 

segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat. Kendati demikian, 

dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris sebagai pejabat umum terutama dalam 

kaitannya dengan pembuatan akta otentik, sering terjadi ketidakpahaman, 

ketidakmengertian bahkan kesengajaan melanggar hukum yang dilakukan oleh 

masyarakat maupun oleh Notaris sendiri yang dalam perkembangannya di 

kemudian hari mengakibatkan munculnya suatu sengketa.  

Dalam pembuatan akta Notaris harus memuat keinginan atau kehendak 

para penghadap yang dituangkan ke dalam isi akta tersebut, hal ini diatur dalam 

pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa : 

“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.” 

 

Notaris berwenang pula :
5
 

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

c. membuat copy dari asli surat bawah tangan berupa salinan yang memuat 

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya; 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 

                                                           
5
 Ibid, Ps. 15 ayat (2) 
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f. membuat akta yang berkitan dengan pertanahan; 

g. membuat akta risalah lelang. 

 

Notaris berkewajiban menerapkan apa yang termuat dalam akta Notaris 

sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para penghadap, 

yaitu dengan membacakannya, sehingga isi dari akta Notaris menjadi jelas. 

Dengan demikian para penghadap dapat menentukan untuk menyetujui atau tidak 

menyetujui isi akta Notaris yang ditandatanganinya dan untuk menjamin 

otentisitas suatu akta yang dibuat Notaris, dalam menjalankan jabatannya sebagai 

pejabat umum maka Notaris wajib tunduk dan mematuhi segala peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris dan syarat-syarat lain yang 

wajib dipenuhi agar suatu akta Notaris memiliki bukti otentik.  

Sebagai orang yang mendapat kepercayaan, Notaris wajib merahasiakan 

semua yang diberitahukan oleh para penghadap kepadanya dalam jabatannya 

tersebut. Hal ini merupakan pelaksanaan dari confidential profession  (jabatan 

kepercayaan) yang diberikan oleh masyarakat terutama penghadap yang 

membutuhkan Notaris untuk melakukan perbuatan hukumnya. Sehingga 

kepercayaan dan kewenangan yang melekat pada Notaris tersebut mewajibkan 

Notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga 

kepentingan penghadap terkait dalam perbuatan hukum. 

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat sangat besar dan tidak 

mungkin dapat dihindarkan. Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh 

pemerintah dalam hal ini adalah Menteri. Pemerintah mengangkat pejabat umum 

tersebut bukan semata untuk kepentingan pribadi pejabat tersebut, melainkan juga 

untuk memenuhi kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan Notaris terkait 
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erat dengan persoalan trust (kepercayaan antara para pihak), artinya Negara 

memberikan kepercayaan besar terhadap profesi Notaris. 

 Akta otentik yang dibuat oleh Notaris didasarkan dari keterangan dan 

dokumen yang merupakan kehendak para penghadap, sering dipermasalahkan 

oleh salah satu penghadap atau oleh penghadap lain karena dianggap merugikan 

kepentingannya, baik itu karena pengingkaran akan isi akta, tanda tangan maupun 

kehadiran penghadap dihadapan Notaris bahkan adanya dugaan dalam akta 

otentik tersebut ditemukan keterangan palsu serta dokumen palsu yang diberikan 

oleh penghadap. Hal ini dimungkinkan  begitu banyaknya jenis akta otentik yang 

dibuat oleh Notaris dan juga banyaknya pihak yang memanfaatkan Notaris untuk 

suatu perbuatan yang jelas-jelas melanggar ketentuan hukum dalam pembuatan 

akta Notaris. Sesuai data dari Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum 

Subditharda pada tahun 2014 terdapat 226 kasus Notaris yang dilaporkan ke 

Kepolisian dimana 221 orang menjadi saksi dan 5 orang menjadi tersangka.
6
 

 Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris sendiri beragam dan banyak 

jenisnya seperti akta Pendirian Perseroan Terbatas, Sewa Menyewa, Perjanjian 

Kredit, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang akan dibahas dalam 

bab ini oleh penulis.  

  Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (untuk selanjutnya di 

sebut SKMHT) adalah akta otentik yang berisikan pemberian kuasa yang 

diberikan oleh Pemberi Agunan/PemilikTanah (Pemberi Kuasa) kepada Pihak 

Penerima Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa guna melakukan pemberian Hak 

Tanggungan kepada Kreditor atas tanah milik Pemberi Kuasa 

                                                           
6
 Butet Sriayu Madalena, Kewajiban Notaris Dalam Merahasiakan Akta Notaris 

Dihubungkan Dengan Proses Peradilan Pidana, Tesis : Universitas Pelita Harapan, 2015, 

lampiran 2.   



6 
 

 Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah menerangkan bahwa SKMHT wajib dibuat dengan akta Notaris 

atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
7
 

a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada 

membebankan Hak Tanggungan; 

b. tidak membuat kuasa substiusi; 

c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan 

nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila 

debitor bukan pemberi Hak Tanggungan. 

 

Syarat ini menunjukan bahwa dalam pembuatan SKMHT harus jelas 

terlebih dahulu adanya hubungan utang piutang antara Debitor dengan Kreditor. 

Harus jelas tanah yang akan dibebani Hak Tangungan yang akan dipakai sebagai 

jaminan bagi pelunasan utang tersebut. 

 Dalam kasus yang akan diangkat penulis sebagaimana dijelaskan dibawah 

ini terdapat permasalahan hukum dimana Notaris sebagai pejabat umum yang 

berwenang membuat akta otentik menjadi pihak tergugat dalam pengadilan 

dimana pihak penggugat yang bernama Budiyanto mengaku sebagai pemilik sah 

tanah-tanah beserta bangunannya atas Sertipikat Hak Milik Nomor 231/Grogol 

Utara, Sertipikat Hak Milik Nomor 1680/Grogol Utara dan Sertipikat Hak Milik 

Nomor 2070/Grogol Utara, semuanya tercatat atas nama Budiyanto.  

 Bahwa Penggugat memerlukan dana segar untuk menjalankan usahanya, 

dan Tergugat I yaitu Rudianto menawarkan diri untuk membantu mencairkan 

dana yang sedang dibutuhkan oleh Penggugat dengan cara semua sertipikat yang 

dimiliki oleh penggugat dipinjamkan kepada Tergugat I. Namun penggugat sangat 

                                                           
7
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Jakarta, Djambatan, 2004, Ps. 

15 ayat (1) 
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terkejut dengan adanya Surat Tagihan Hutang dari PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk sebagai Tergugat II dan surat dari kantor Pelayanan Piutang dan Lelang 

Negara Jakarta V perihal permintaan lelang terhadap semua tanah dan bangunan 

yang dimiliki Penggugat. Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I namun 

telah menghilang dan penggugat belum berhasil menemui Tergugat I. 

 Penggugat dalam hal ini menggugat pula Yudo Parpurno, Sarjana Hukum, 

Notaris di Jakarta Pusat sebagai Tergugat III dan Merisa Herawati, Sarjana 

Hukum, Notaris Pengganti dari Harun Kamil Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta 

Selatan sebagai Tergugat IV, dikarenakan penggugat tidak pernah merasa datang 

kehadapan Tergugat III dan Tergugat IV untuk menandatangani Akta SKMHT 

Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan Akta SKMHT Nomor 114 tanggal 6 

Agustus 2004 untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat II dengan dasar 3 

(tiga) sertipikat atas nama Penggugat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, 

Penggugat mengajukan gugatannya karena menganggap dokumen, keterangan 

serta tanda tangan dalam 2 (dua) akta SKMHT yang dibuat oleh Tergugat III dan 

Tergugat IV tersebut adalah palsu. 

Dalam Kasus ini, Notaris hanyalah sebagai pihak yang hanya menuangkan 

kehendak penghadapnya dan bukan pihak dalam akta didudukan sebagai tergugat 

dalam kasus tersebut. Dokumen palsu yang dilekatkan pada minuta akta dapat 

menimbukan suatu permasalahan hukum, walaupun dalam kasus ini gugatan yang 

diajukan adalah gugatan dalam hukum perdata, namun jika di dalamnya 

menyinggung adanya surat-surat yang dipalsukan, pelaku hal tersebut dapat 

dikenakan tuntutan hukum pidana terkait membuat dokumen palsu berupa surat-

surat yang menyangkut identitas atau data diri. 
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Tindakan pelaku pemalsuan identitas tersebut merupakan perbuatan 

melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : “Tiap perbuatan 

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut.” 

 Notaris juga seringkali ikut dilibatkan jika terjadi permasalahan hukum 

antara para pihak dalam aktanya, padahal permasalahan yang terjadi bukanlah 

antara penghadap dengan Notaris mengingat Notaris bukan pihak dalam akta,  

namun yang harus dihadapi oleh Notaris adalah harus keluar masuk pengadilan 

untuk mempertanggungjawabkan akta, dengan bertindak sebagai saksi dalam 

persidangan, maupun didudukkan sebagai tergugat.  

 Di dalam pasal 38 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

disebutkan bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan para penghadap 

sendiri, bukan keinginan notaris. Hal ini pun sejalan dengan yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702K/Sip/1973, tanggal 5 

September 1973
8
 yaitu : “ Notaris fungsinya hanya mencatat atau menuliskan apa-

apa yang dikehendaki dan dikemukakan para pihak yang menghadap Notaris. 

Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-

hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut.” 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam melaksanakan tugas jabatannya 

untuk mencatat atau menuliskan kehendak para pihak yang datang kehadapan 

                                                           
 8 Putusan Mahkamah Agung Nomor 702K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973. 
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Notaris, di dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris mewajibkan Notaris untuk 

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

peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Begitu pula di 

dalam ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, 

seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait 

dalam perbuatan hukum. Maka kontruksi hukum kedudukan Notaris, yaitu 

pertama, Notaris bukan sebagai pihak dalam akta, karena dalam Kode Etik 

Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris 

tidak berpihak. Kedua, Notaris hanya menuangkan keinginan atau kehendak para 

pihak kedalam bentuk akta otentik atau akta Notaris. Ketiga, keinginan atau niat 

untuk membuat akta tertentu tidak akan pernah berasal dari Notaris, tapi sudah 

pasti berasal keinginan para pihak sendiri. 

Berdasarkan kasus tersebut diatas, jika akta yang dibuat dihadapan  

Notaris ternyata diketahui terdapat dokumen atau keterangan para penghadap  

yang bermasalah atas kesalahan para penghadap sendiri, hal tersebut merupakan 

urusan para penghadap sendiri. 

Notaris sendiri dalam mejalankan jabatannya selaku pejabat umum 

memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan 

dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 

 Seiring berkembangnya jaman dan semakin banyaknya kebutuhan 

masyarakat akan jasa Notaris, tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak atau 
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penghadap yang datang kepada Notaris mempunyai itikad tidak baik seperti 

halnya pihak tersebut sewaktu menghadap Notaris memohon untuk dibuatkan akta 

otentik namun ia menggunakan identitas palsu, memberikan keterangan, dokumen 

dan surat palsu sehingga Notaris yang bermaksud untuk menuangkan kehendak 

pihak tersebut kedalam akta otentik justru menjadi ikut terlibat dalam masalah 

hukum dan bahkan dapat diduga turut serta atau membantu suatu tindak kejahatan 

dalam proses pembuatan akta otentik, padahal Notaris tidak memiliki wewenang 

lebih jauh atau tidak berkewajiban untuk memeriksa keaslian segala dokumen 

atau keterangan yang diserahkan oleh para penghadap kepada Notaris dan karena 

jabatan Notaris merupakan jabatan yang terhormat yaitu suatu jabatan dalam 

pelaksanaannya mempertaruhkan jabatannya dengan mematuhi dan tunduk pada 

peraturan yang berlaku dengan demikian diharapkan agar Notaris menjalankan 

jabatannya mempunyai integritas moral dengan memperhatikan nilai agama, 

sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. 

 Oleh karena itu Notaris tidak mungkin membuat suatu akta yang 

mengandung cacat hukum dengan sengaja tetapi tidak menutup kemungkinan 

bahwa diluar sepengetahuan Notaris penghadap yang meminta untuk dibuatkan 

akta otentik memberikan dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan 

fakta dan dapat juga dikatakan bahwa dokumen yang diserahkan penghadap 

kepada Notaris merupakan dokumen palsu. 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud untuk mengangkat 

masalah ini dalam penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN TERHADAP 

NOTARIS TERKAIT DOKUMEN PALSU DALAM AKTA SURAT 

KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)” 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat 

merumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut : 

1.  Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris terkait adanya 

pemalsuan dokumen di dalam akta SKMHT? 

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta SKMHT yang di dalamnya 

terdapat unsur pemalsuan dokumen? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, bahwa tujuan dari 

penelitian ini yakni diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi masyarakat dan lembaga yang terkait di dalam penelitian serta 

dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan acuan bagi para akademisi, praktisi maupun masyarakat serta untuk 

mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal adanya dokumen 

palsu tersebut diatas dalam akta otentik yang dibuatnya. 

 

1.4.  Metode Penelitian 

Penyusunan tesis ini akan melakukan penelitian yuridis normatif karena 

dalam penelitian ini akan melakukan studi dokumen serta tinjauan terhadap norma 

hukum tertulis yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.
9
 Kemudian 

dilanjutkan dengan menggunakan data primer yang bertujuan untuk menemukan 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 2008, Cetakan. 3, 

hlm. 51 



12 
 

korelasi antara beberapa gejala yang ditelaah.
10

 Metode penelitian tersebut 

digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan 

perundang-undangan, yaitu hubungan antara peraturan yang satu dengan 

peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. 

Dimana berguna untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu 

didalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-

teori baru.  

Jenis data yang peneliti gunakan adalah data sekunder dimana data 

tersebut diperoleh dari kepustakaan dan juga memerlukan penjelasan dari 

narasumber dari akademisi maupun praktisi di bidang terkait. Alat pengumpul 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atas data 

sekunder. Tatacara dalam melakukan penelitian dilakukan dengan cara 

menganalisa dokumen-dokumen dan wawancara dengan nara sumber dimana hal 

tersebut akan mendukung penelusuran data literatur. Sehingga hasil (output) yang 

didapatkan berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis ataupun lisan.  

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum yang mengikat, yaitu 

meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-

                                                           
10

 Ibid,  hlm. 53 
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undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Bahan hukum sekunder, yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku 

hukum, makalah, serta artikel yang berhubungan dengan materi penulisan tesis 

ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya. 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu penelitian yang menekankan 

pada data-data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, dan juga menekankan pada 

peraturan perundang-undangan dengan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan kasus (case approach). Selain itu untuk analisa data juga digunakan 

analisa secara induktif.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tesis ini penulis akan membaginya menjadi 5 (lima) 

bagian berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

Pada Bab I, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Pada Bab II, penulis akan membahas mengenai landasan teori dan 

konseptual  yang akan digunakan untuk menelaah  permasalahan dalam penelitian 

ini. 

Pada Bab III, penulis akan membahas mengenai metode yang digunakan 
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dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 

beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Pada Bab IV, penulis dalam bab ini akan menjelaskan kasus posisi yang 

terdapat di dalam Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung disertai dengan 

analisis kasus posisi tersebut. Selain itu juga akan dibahas bentuk perlindungan 

hukum terhadap Notaris dan akibat hukum terhadap akta SKMHT yang 

didalamnya terdapat unsur pemalsuan dokumen. 

Pada Bab V, Penulis dalam bab ini akan mengemukakan kesimpulan serta 

saran dari bab-bab terdahulu dalam penulisan tesis ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




