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BAB I  

PENDAHULUAN   

 

A. Latar Belakang   

Dalam praktik berusaha di Indonesia, masyarakat tidak lepas dari 

pemakaian dokumen-dokumen publik seperti surat kuasa, surat 

pernyataan, surat permohonan, perjanjian, Syarat dan Ketentuan (Terms 

and Condition), dan dokumen-dokumen lainnya. Dokumen-dokumen ini 

diperlukan oleh masyarakat sebagai bukti atas sesuatu, baik bukti 

pembayaran, bukti pernyataan seseorang, bukti atas janji-janji para pihak 

maupun bukti kepemilikan. Sebagai Negara berkembang dengan 

pertumbuhan ekonomi yang pesat dewasa ini, dan dengan keikutsertaan 

Negara kita, Indonesia, dalam World Trade Organization (WTO), Trade 

Related Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPS) yang adalah aspek-

aspek perdagangan yang bertalian dengan hak milik intelektual, 

merupakan salah satu dari 15 isu dalam persetujuan General Agreement on 

Tariff and Trade (GATT) yang mengatur masalah hak milik intelektual 

secara global. Pasar bebas yang segera akan diberlakukan pula di 

Indonesia serta lalu lintas internasional akan semakin berkembang 

termasuk dalam perdagangan internasional. Tidak dapat dipungkiri, hal itu 

akan berakibat dibidang hukum misalnya akan timbul sengketa-sengketa 

hukum yang mungkin akan diadili di pengadilan-pengadilan di Indonesia 
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atau di luar negeri yang melibatkan baik warga Negara asing maupun 

warga Negara Indonesia. Bila menyangkut perkara-perkara perdata 

misalnya seperti diuraikan sebelumnya untuk berperkara dimuka 

pengadilan, dokumen-dokumen ini, biasanya akan dimintakan legalisasi 

oleh Notaris.
1
 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disebut “Undang-undang Jabatan Notaris”) menjabarkan 

beberapa kewenangan Notaris selain sebagai Pejabat Pembuat Akta 

otentik, yaitu mengesahkan tanda tangan serta membukukan surat di 

bawah tangan. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi 

dari Notaris kekuatan pembuktiannya tidak dapat dipersamakan dengan 

akta otentik, sebab akta otentik hanyalah akta yang dibuat oleh pejabat 

Notaris, bukan yang dilegalisasi atau didaftarkan oleh Notaris.
2
 Hal ini 

memang berakibat hukum cukup signifikan dimana akta otentik 

mempunyai kekuatan pembuktian mutlak. Namun demikian, jika 

dibandingkan dengan akta di bawah tangan pada umumnya, akta di bawah 

tangan yang telah dilegalisasi ataupun yang didaftarkan (waarmerking) 

jelas memiliki kelebihan yaitu bahwa dokumen yang telah dilegalisasi atau 

di waarmerking dapat menjadi dokumen yang sah serta menjadi alat bukti 

                                                             
1
 M. Irsan Nasarudin et al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011. Hal. 10.  

2
 Tan Thong Kie. Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris Buku I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2007. Hal. 465. 
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di pengadilan.
3
 Dengan demikian, maksud dari legalisasi dan waarmerking 

adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu 

memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan 

oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal 

yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Oleh karena itu, legalisasi 

harus melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan 

melakukan pencocokan tanda tangan Notaris. Hal ini juga disebabkan 

karena setiap Notaris yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh 

tanda tangannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4
 

Dokumen-dokumen yang disebutkan di atas ini tidak jarang 

merupakan dokumen asing. Bagi klien asing yang tinggal di Negaranya 

namun ingin melakukan perbuatan hukum di Indonesia, dibutuhkan Surat 

Kuasa atau dokumen-dokumen lain yang harus dibuat di luar negeri, 

begitu pula untuk panggilan-pangilan dari pengadilan baik melalui 

panitera-panitera atau dari jaksa-jaksa penuntut umum, untuk dipakai di 

pengadilan di Indonesia, yang pada saat ini memerlukan prosedur yang 

berbelit-belit. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 

09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum 

Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah 

(poin 68), dijelaskan bahwa legalisasi artinya pengesahan terhadap 

dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup 

                                                             
3
 Habib Adjie. Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan). Bandung: Mandar 

Maju, 2009. Hal. 16-17. 
4
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 7 Huruf c.  
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kebenaran isi dokumen.
5
 Setiap dokumen Indonesia yang akan 

dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan 

di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Sebaliknya, 

dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin 

dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang 

sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau 

Kementerian Luar Negeri Negara dimaksud dan Perwakilan Republik 

Indonesia di Negara setempat. Demikian pula terhadap dokumen-dokumen 

seperti surat kuasa, perjanjian dan pernyataan yang diterbitkan (dan 

ditandatangani) di luar negeri yang hendak dipergunakan di wilayah 

Indonesia harus dilegalisasi terlebih dahulu. 

Dalam praktik hubungan internasional, penyampaian dokumen 

publik lintas Negara dilakukan melalui jalur hubungan diplomatik 

berdasarkan Vienna Convention (1961) on Diplomatic Relations dan 

Vienna Convention (1963) on Consular Relation dengan memfungsikan 

perwakilan diplomatik ataupun perwakilan konsuler pada masing-masing 

Negara yang bersangkutan.
6
 Sesuai article 5 butir (f) dari Konvensi 

tersebut Konsular melakukan fungsi sebagaimana layaknya Notaris untuk 

melakukan legalisasi dokumen public lintas Negara.
7
 

Article 5 Consular functions 

                                                             
5
 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 

tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah 

Daerah, Poin 68.  
6
 Vienna Convention (1961) on Diplomatic Relations, 2 March 1961; Vienna Convention on 

Consular Relation, 24 April 1963.  
7
 Vienna Convention on Consular Relation, 24 April 1963, Article 5(f).  
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Consular functions consist in: 

 (f) acting as notary and civil registrar and in capacities of a 

similar kind, and performing certain functions of an administrative 

nature, provided that there is nothing contrary thereto in the laws 

and regulations of the receiving State; 

 

Terkait surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi di 

Kedutaan Besar Republik Indonesia ini pernah diputuskan oleh Mahkamah 

Agung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 

Nomor: 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain bahwa: 

“keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus 

memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu 

oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.”
8
 

 

Putusan MA tersebut juga dijadikan landasan bagi Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya ketika memutus suatu perkara. Dalam 

pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 

60/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya antara lain 

menyatakan: 

“untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah 

lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak Kedutaan Besar 

Republik Indonesia. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa 

tersebut berbentuk di bawah tangan atau Otentik, mesti harus 

dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Syarat ini 

bertujuan untuk memberi kepastian hukum Pengadilan tentang 

kebenaran pembuatan surat kuasa di Negara yang bersangkutan. 

Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian 

kuasa kepada kuasa.”
9
 

                                                             
8
 Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981. 

9
 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby.  
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Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 

708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang dalam pertimbangannya menyebutkan 

bahwa dalam melegalisasi dokumen asing, Kedutaan Besar Republik 

Indonesia tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dokumen, karena 

hanya melakukan pengesahan terhadap tanda tangan Pejabat Kementerian 

Luar Negeri Singapura.
10

 

Sesungguhnya dalam praktik yang dilakukan masyarakat saat ini, 

masih banyak yang belum menyadari akan persyaratan legalisir dan 

konsularisasi di luar negeri. Pihak-pihak yang demikian ini dengan mudah 

menggunakan dokumen asing di dalam negeri, ataupun akan melakukan 

legalisir sesuai asli atau melakukan waarmerking serta memberikan 

pemateraian kembali/nazegelen atas dokumen asing tersebut. Dalam hal 

ini, Penulis melihat ada banyak Notaris yang menerima dokumen asing 

yang dilegalisir atau waarmerking dan di nazegelen sebagai persyaratan 

pembuatan akta, atau juga bersedia melegalisir sesuai asli serta 

waarmerking dokumen asing yang belum di legalisasi Notaris di Negara 

asal dan dikonsularisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia Negara 

asal.  

Hal ini sudah pernah disebutkan oleh Profesor Sudargo Gautama 

yang mencontohkan apabila terjadi perkara perdata dimuka Pengadilan 

Negeri di Jakarta dimana salah satu pihak misalnya Tergugat tinggal di 

luar negeri dan menguasakan perkaranya kepada seorang pengacara di 

                                                             
10

 Putusan Mahkamah Agung Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.  
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Jakarta.
11

 Dalam kasus ini pihak klien (asing) yang berada di luar negeri 

itu tidak dapat langsung menandatangani dokumen surat kuasa yang 

dikirim pengacaranya dari Jakarta dan mengirim kembali kepada 

pengacaranya di Jakarta untuk dapat berlaku di Pengadilan di Jakarta. 

(Dokumen) Surat Kuasa itu harus ditandatangani dihadapan Notaris 

(Notary Public), dimana si klien tinggal atau berdomisili. Kemudian 

tandatangan Notaris tersebut harus pula dilegalisir oleh Kementerian 

Kehakiman Negara tersebut. Selanjutnya dokumen (Surat Kuasa) itu 

disampaikan ke Kementerian Luar Negeri dari Negara bersangkutan yang 

melegalisir tandatangan Pejabat Kementerian Kehakiman itu. Setelah itu 

Surat Kuasa itu dikirim ke pada Kedutaan atau Konsulat Republik 

Indonesia diNegara bersangkutan untuk sekali lagi dilegalisir oleh 

Kedutaan atau Konsulat RI bersangkutan. Barulah lengkap dokumen 

(Surat Kuasa) tersebut untuk dikirim kembali ke Pengacara klien di Jakarta 

dengan penuh cap dan tandatangan legalisasi dari instansi-instansi 

bersangkutan untuk dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di Jakarta.
12

 

Lebih lanjut, dokumen asing yang akan dipakai di Indonesia juga harus 

dibubuhkan bea materai.
13

  

Hal ini berlaku pula untuk dokumen luar negeri lainnya yang 

hendak dipakai sebagai bukti otentik dalam suatu perkara di Pengadilan-

Pengadilan di Indonesia, misalnya apabila seorang Warga Negara 

                                                             
11

 Sudargo Gautama. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Keng Po, University of California, 

1961. Hal. 169.  
12

 Sudargo Gautama (a). Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, 

Bandung: Alumni, Bandung, 1978. Hal. 63- 64.  
13

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 9-10.  
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Indonesia memerlukan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen dalam 

perkara perdata dan dagang yang harus diserahkan di Pengadilan di luar 

negeri, diperlukan pula berbagai legalisasi dari pada dokumen 

bersangkutan. Tidak dapat dipungkiri adanya prosedur semacam itu 

membutuhkan biaya serta banyak waktu yang terbuang hanya untuk 

memenuhi berbagai formalitas supaya dokumen-dokumen itu dapat 

dipakai sebagai alat bukti diluar negeri. Hal ini menjadi celah pelanggaran 

hukum dimana masyarakat cenderung akan melanggar kewajiban 

sebagaimana diatur oleh Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 

09/A/KP/XII/2006/01. 

Dalam meneliti hal ini, menarik untuk dicermati bahwa system 

legalisasi hokum perdata internasional ternyata telah memiliki suatu 

mekanisme global untuk mengatasi permasalahan ini. Pada tahun 1961, 

telah dibuat dikeluarkan sebuah Konvensi Internasional The Hague 

Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public 

Documents 1961 atau biasa disebut juga Apostille Convention. Konvensi 

ini ditandatangani di Den Haag, Belanda pada 5 Oktober 1961 dan dibuat 

untuk menghapus syarat-syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler 

daripada dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat dokumen publik. 

Ruang lingkup dari Konvensi ini terbatas dan hanya berlaku bagi apa yang 

dinamakan dokumen publik dan dokumen-dokumen yang telah dibuat 
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didalam wilayah salah satu Negara peserta dan akan dilaksanakan didalam 

wilayah salah satu Negara peserta lainnya.
14

 

Konvensi ini walaupun sudah lama diadopsi dan diratifikasi 104 

Negara, namun belum banyak dikenal di Indonesia. Indonesia sendiri 

belum mengaksesi konvensi ini. Padahal, pada tahun 2015, Negara-Negara 

anggota ASEAN akan merealisasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA). Bersama dengan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN 

(ASEAN Political-Security Community) dan Masyarakat Sosial dan 

Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Culture Community), MEA menjadi salah 

satu dari 3 pilar dalam pembangunan Masyarakat ASEAN. Tujuan dari 

MEA adalah adanya liberalisasi dibidang perdagangan barang dan jasa, 

investasi, aliran modal dan tenaga kerja di wilayah Asia Tenggara. 

Sehubungan dengan tujuan liberalisasi di bidang investasi, Negara-Negara 

anggota ASEAN telah menyepakati ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement (ACIA). ACIA dirancang dengan tujuan untuk menciptakan 

suatu rezim investasi yang lebih bebas dan terbuka, demi tercapainya 

integrasi ekonomi di wilayah ASEAN. Salah satu hambatan yang dihadapi 

dalam usaha untuk mencapai tujuan ACIA adalah adanya keberadaan 

proses legalisasi dokumen publik asing yang berbelit-belit, dan 

memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
15

  

                                                             
14

 The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public 

Documents, Article 1(1). 
15

 Priskila Pratita Penasthika, “Urgensi Aksesi Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-

Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif 
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Zulfa Djoko Basuki dalam Jurnal berjudul “Kemungkinan 

Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing The 

Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents” juga telah 

menjabarkan kemungkinan Indonesia mengaksesi The Hague Convention 

Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents 

1961 yang menghapus syarat legalisasi untuk dokumen-dokumen yang 

telah dibuat di luar negeri yang hendak dipergunakan dalam suatu perkara 

yang sedang berlangsung dimuka Pengadilan di Negara lain.
16

 

Menanggapi ide ini, pemerintah Indonesia nampaknya juga telah menaruh 

perhatian khusus pada Konvensi ini. Terdapat beberapa berita di media 

massa bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah 

mempertimbangkan manfaat-manfaat yang dapat diberikan dengan 

mengaksesi Konvensi ini.
17

 Dalam berita tersebut, Bapak Achmad 

Santosa, yang merupakan deputi VI kepala UKP4, dalam pertemuan Wakil 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Hague Conference on 

Private International Law (HCPIL) di Den Haag, Belanda, menyambut 

pertemuan dan diskusi dengan organisasi internasional antar pemerintah di 

bidang hukum keperdataan dan perdagangan itu. 

                                                                                                                                                                       
Hukum Perdata Internasional Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum, Supremasi Hukum 24, No. 2 

(2015).  
16

 Zulfa Djoko Basuki, “Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing 

The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents”, BPHN, (2013). [e-journal] 

http://www.bphn.go.id/data/documents/prof-zulfa-makalah.pdf (accessed on 12 May 2018) 
17

detikNews. “RI Perlu Kerjasama DenganHague Conference on Private International Law,” 

Online. Homepage Online. Available from https://news.detik.com/berita/2186005/ri-perlu-

kerjasama-dengan-hague-conference-on-private-international-law; Internet; accessed 18 Mei 2018. 

http://www.bphn.go.id/data/documents/prof-zulfa-makalah.pdf
https://news.detik.com/berita/2186005/ri-perlu-kerjasama-dengan-hague-conference-on-private-international-law
https://news.detik.com/berita/2186005/ri-perlu-kerjasama-dengan-hague-conference-on-private-international-law
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Menurut Bapak Achmad Santosa, jaringan kerja sama internasional 

global di sektor hukum keperdataan dan perdagangan ini belum 

dimanfaatkan oleh Indonesia walaupun organisasi ini telah didirikan sejak 

1893. Organisasi ini kemudian diresmikan menjadi organisasi permanen 

antar pemerintah (a permanent global intergovernmental organization) 

sejak 1955. HCPIL ini beranggotakan 70 Negara anggota (member states) 

dan Uni Eropa. Sampai saat ini HCPIL sudah mengadopsi 38 Konvensi 

Internasional di bidang keperdataan dan komersial. Hampir Keseluruhan 

konvensi tersebut berangkat dari permasalahan riil antar bangsa yg 

bermuara pada tujuan meningkatkan kepastian hukum (legal certainty and 

security) dan kemudahan dalam mengembangkan transaksi perdagangan 

investasi antar Negara. 

Salah satu yang menarik perhatian Bapak Achmad Santosa adalah 

Apostille Convention yang diadopsi pada tahun 1961. Konvensi ini 

walaupun sudah lama diadopsi dan diratifikasi 104 Negara, namun belum 

banyak dikenal di Indonesia. Konvensi yang berjudul asli Convention on 

Abolishing the Requirement of legalisation for foreign Public Documents 

(Konvensi untuk mempermudah proses legalisasi dokumen publik di 

Negara tertentu yang rumit dan berbelit) apabila, diratifikasi Indonesia 

akan mendatangkan banyak manfaat. Beliau mengatakan “Dokumen 

publik saat ini di Indonesia lebih mudah diakses karena Negara kita sudah 

berkomitmen mendorong keterbukaan informasi dan memperkuat kualitas 

pelayanan publik dalam konteks open government perlu dilengkapi dengan 
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kemudahan mata rantai legalisasi dokumen publik yang diproduksi Negara 

dan dimintakan oleh Negara asing”, terang Bapak Achmad Santosa. 

Menurut dia, kemanfaatan resiprositasnya sangat besar baik bagi warga 

Negara/badan hukum Indonesia ataupun warga Negara/badan hukum asing 

yang mengurus legalisasi dokumen publik yang memiliki mata rantai yang 

seringkali berbelit-belit. Ratifikasi “Konvensi Apostilles” ini sejalan 

dengan visi pemerintahan saat ini, yaitu pertama, meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dengan menghilangkan "bureacratic red tape". Kedua, 

mendorong investasi/modal dari luar negeri. Ketiga, realisasi dari 

komitmen Indonesia untuk terus mendorong pemerintahan terbuka (open 

government). 

Untuk diketahui, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi (Stranas PPK) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 55 

Tahun 2012 memasukan salah satu tolok ukur keberhasilannya yang 

adalah meningkatkan indeks "ease of doing business" yang setiap tahun 

diluncurkan Bank Dunia. Bapak Achmad Santosa meyakini bahwa 

keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Apostilles ini akan meningkatkan 

indeks ease of doing business ini.  

Sementara Cahyo Rahadian Muhzar, Direktur Hukum 

Internasional di Kementeria Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga menilai 

Indonesia perlu ikut bergabung dalam organisasi ini. Salah satu 

keuntungannya, Indonesia bisa melakukan kerja sama dengan Negara-

Negara anggota bila terjadi wanprestasi dalam bidang usaha/investasi 
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dengan Negara lain. Sebagai misal, bila ada kasus wanprestasi antara 

perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing, maka Indonesia bisa 

mengajukan persidangan di dalam negeri, dan nanti Negara anggota 

tempat perusahaan asing itu berada bisa membantu untuk melakukan 

eksekusi dalam pembayaran ganti rugi. 

Bila diterima bahwa semua formalitas legalisasi dihapus, akan 

timbul keragu-raguan berkenaan dengan kekuatan pembuktian dokumen 

bersangkutan di dalam sidang pengadilan di luar negeri. Pengadilan di luar 

negeri dapat menyangsikan apakah benar dokumen yang diproduksi oleh 

salah satu pihak ini berasal dari luar negeri telah ditandatangani oleh orang 

yang bersangkutan yang namanya disebut dalam akte itu. Obatnya bukan 

dengan menghapus syarat legalisasi begitu saja, akan tetapi yang dihapus 

adalah prosedur legalisasi secara berantai yang menjadi demikian mahal 

dan memakan waktu. Sebaiknya adalah agar dapat dihapuskan formalitas-

formalitas dan dipermudah syarat legalisasi, sedangkan akibat dan 

keuntungan daripada legalisasi mengenai kekuatan pembuktian tetap 

dipertahankan. Caranya adalah dengan menentukan bahwa semua 

formalitas legalisasi ini sekarang diubah menjadi hanya satu saja, yaitu 

bahwa ditempelkan sebuah strook kertas tertentu yang dinamakan 

“Apostille”,
 18

 yang dalam perkembangannya juga diselenggarakan secara 

elektronik (e-Apostille). Jika kelak Indonesia akan mengakses konvensi ini 

maka kemungkinan besar kebijakan meterai dan penentuan siapa yang 

                                                             
18

 Sudargo Gautama (b). Capita Selecta Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni 1974. 

Hal. 9. 
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akan menjadi Competent Authority sebagai pelaksananya, berpotensi 

terjadinya tarik menarik kewenangan antara Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri karena menyangkut PNBP 

instansi mana yang akan menjalankannya. 

Di tengah polemik apakah Indonesia akan meratifikasi Konvensi 

ini atau tidak, dan apabila akan dilakukan, kapankah Indonesia akan 

meratifikasi Konvensi ini, Penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

Konvensi ini lebih jauh dan mengaitkan peran Notaris apabila Konvensi 

ini diratifikasi oleh Indonesia. Dalam proses ini, Penulis akan melihat 

konten atau isi dari Konvensi ini dan mengaitkannya dengan Undang-

undang Jabatan Notaris. Penulis ingin melihat apakah proses Apostille ini 

dapat dilakukan oleh Notaris sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

Notaris dalam Hukum Indonesia.  

Seperti disebutkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Selain 

kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), Notaris 

berwenang pula: 

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 kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan; 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.  
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Berkaitan dengan kewenangan legalisir dan waarmerking diatur 

dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan 

tentang beberapa kewenangan Notaris selain sebagai Pejabat pembuat akta 

otentik, yaitu mengesahkan tanda tangan serta membukukan surat di 

bawah tangan. Dengan demikian, secara kasat mata dapat dilihat bahwa 

Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 

tanggal surat di bawah tangan. Dari sini dapat dilihat bahwa Notaris dalam 

melakukan wewenangnya melegalisasi dokumen, tidak melihat konten 

atau isi dari dokumen yang bersangkutan. Hal ini nampak sama dengan 

tugas dari tugas perwakilan konsuler yang menurut Pasal 5 Konvensi Wina 

1963 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler 

Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh 

KewargaNegaraan sebagaimana telah diratifikasi oleh Republik Indonesia 

dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan 

Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol 

Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh KewargaNegaraan (Vienna 

Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The 

Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of 

Nationality, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan 

Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh 

KewargaNegaraan (Vienna Convention On Consular Relations And 

Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relation 

Concerning Acquisition Of Nationality, 1963) 
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“Article 5 

Consular functions 

Consular functions consist in: 

(a) protecting in the receiving State the interests of the 

sending State and of its nationals, both individuals and 

bodies corporate, within the limits permitted by 

international law; 

(b) furthering the development of commercial, economic, 

cultural and scientific relations between the sending State 

and the receiving State and otherwise promoting friendly 

relations between them in accordance with the provisions 

of the present Convention; 

(c) ascertaining by all lawful means conditions and 

developments in the commercial, economic, cultural and 

scientific life of the receiving State, reporting thereon to the 

Government of the sending State and giving information to 

persons interested; 

(d) issuing passports and travel documents to nationals of 

the sending State, and visas or appropriate documents to 

persons wishing to travel to the sending State; 

(e) helping and assisting nationals, both individuals and 

bodies corporate, of the sending State; 

(f) acting as notary and civil registrar and in capacities of 

a similar kind, and performing certain functions of an 

administrative nature, provided that there is nothing 

contrary thereto in the laws and regulations of the 

receiving State; 

(g) safeguarding the interests of nationals, both individuals 

and bodies corporate, of the sending States in cases of 

succession mortis causa in the territory of the receiving 

State, in accordance with the laws and regulations of the 

receiving State; 

(h) safeguarding, within the limits imposed by the laws and 

regulations of the receiving State, the interests of minors 

and other persons lacking full capacity who are nationals 

of the sending State, particularly where any guardianship 

or trusteeship is required with respect to such persons; 

(i) subject to the practices and procedures obtaining in the 

receiving State, representing or arranging appropriate 

representation for nationals of the sending State before the 

tribunals and other authorities of the receiving State, for 

the purpose of obtaining, in accordance with the laws and 

regulations of the receiving State, provisional measures for 

the preservation of the rights and interests of these 

nationals, where, because of absence or any other reason, 
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such nationals are unable at the proper time to assume the 

defence of their rights and interests; 

(j) transmitting judicial and extrajudicial documents or 

executing letters rogatory or commissions to take evidence 

for the courts of the sending State in accordance with 

international agreements in force or, in the absence of such 

international agreements, in any other manner compatible 

with the laws and regulations of the receiving State; 

(k) exercising rights of supervision and inspection provided 

for in the laws and regulations of the sending State in 

respect of vessels having the nationality of the sending 

State, and of aircraft registered in that State, and in respect 

of their crews; 

(l) extending assistance to vessels and aircraft mentioned in 

subparagraph (k) of this article, and to their crews, taking 

statements regarding the voyage of a vessel, examining and 

stamping the ship‟s papers, and, without prejudice to the 

powers of the authorities of the receiving State, conducting 

investigations into any incidents which occurred during the 

voyage, and settling disputes of any kind between the 

master, the officers and the seamen insofar as this may be 

authorized by the laws and regulations of the sending State; 

(m) performing any other functions entrusted to a consular 

post by the sending State which are not prohibited by the 

laws and regulations of the receiving State or to which no 

objection is taken by the receiving State or which are 

referred to in the international agreements in force between 

the sending State and the receiving State.”
19

 

 

Jika melihat pada Pasal 5 ayat f dari Konvensi Wina 1963 ini, 

Nampak bahwa seorang perwakilan konsuler juga memiliki tugas sebagai 

Notaris dan pejabat catatan sipil maupun kedudukan-kedudukan yang 

serupa dan melaksanakan tugas-tugas tertentu yang bersifat administratif 

                                                             
19

 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai 

Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh 

KewargaNegaraan (Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The 

Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961) Dan 

Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya 

Mengenai Hal Memperoleh KewargaNegaraan (Vienna Convention On Consular Relations And 

Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition Of 

Nationality, 1963), Pasal 5.  
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sepanjang tidak bertentangan dengan hokum dan peraturan Negara 

penerima. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa nampaknya seorang 

perwakilan konsuler memiliki tugas yang serupa dengan Notaris mengani 

hal-hal yang sifatnya administratif. Dalam rangka menyusun tesis ini, 

Penulis ingin mengamati sejauh mana kewenangan Notaris dapat 

diperbesar dalam rangka menyederhanakan proses legalisasi dokumen 

asing ini karena baik kedutaan besar republik Indonesia dan pihak 

manapun yang akan memiliki kewenangan untuk melegalisasi dokumen 

asing untuk dipakai di Indonesia ini tidak akan melihat isi dari dokumen 

namun hanya mengesahkan tandatangan, sama dengan yang sudah 

diwenangkan kepada Notaris.  

Di sisi lain, Pasal 6 dari The Hague Convention Abolishing The 

Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents 1961 

menyatakan bahwa: 

“Article 6 

Each Contracting State shall designate by reference to their 

official function, the authorities who are competent to issue the 

certificate referred to in the first paragraph of Article 3. It shall 

give notice of such designation to the Ministry of Foreign Affairs of 

the Netherlands at the time it deposits its instrument of ratification 

or of accession or its declaration of extension. It shall also give 

notice of any change in the designated authorities.” 

Terjemahan bebas Penulis 

“Pasal 6 

Setiap Pihak dalam Kontrak dapat menunjuk lembaga resmi 

pemerintah yang kompeten untuk mengeluarkan sertifikat yang 

dirujuk ke paragraph pertama Pasal 3. Mereka harus memberikan 

notifikasi mengenai penunjukan tersebut kepada Kementerian Luar 

Negeri Belanda pada saat menyerahkan instrumen ratifikasi atau 

aksesi atau deklarasi perpanjangan. Mereka juga harus memberikan 
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notifikasi tentang perubahan dalam pihak berwenang yang telah 

ditunjuk.” 

 

Dengan demikian, Konvensi ini mengamanatkan Negara-Negara 

pesertanya untuk menunjuk satu otoritas atau lembaga yang kompeten 

untuk mengeluarkan apostille atau allonge tersebut. Dari pasal di atas, 

Penulis tertaris untuk meneliti apakah pihak yang dapat ditunjuk oleh 

Negara yang meratifikasi The Hague Convention Abolishing The 

Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents 1961 ini 

haruslah perwakilan konsuler ataukah dapat dilakukan juga oleh Notaris, 

karena pada intinya baik perwakilan konsuler maupun Notaris sama-sama 

tidak memeriksa konten atau isi dari dokumen melainkan hanya 

mengesahkan tandatangan. 

Apabila proses legalisasi yang telah diundangkan dalam Undang-

undang Jabatan Notaris diperbesar maknanya menjadi proses legalisasi 

untuk dokumen asing juga, maka hal ini akan meningkatkan efektivitas 

pemakaian dokumen asing di dalam negeri. Indonesia saat ini belum 

menjadi peserta dari perjanjian multilateral tersebut, tetapi bila ingin ikut 

serta dalam Konvensi tersebut, ada prosedur yang dapat ditempuh 

Indonesia yaitu dengan aksesi.
20

 Dalam proses penyederhanaan proses 

legalisasi dokumen asing ini, Penulis berkeinginan untuk meneliti 

“PERANAN NOTARIS DALAM LEGALISASI DOKUMEN ASING 

                                                             
20

 Boer Mauna. Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika 

Global. Bandung: Alumni, 2000. Hal. 121-122.  
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BERDASARKAN THE HAGUE CONVENTION ABOLISHING THE 

REQUIREMENT OF LEGALIZATION FOR FOREIGN PUBLIC 

DOCUMENTS 1961 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG 

JABATAN NOTARIS”. Penulis ingin melihat apakah cara ini dapat 

ditempuh dan bagaimana akibat hukumnya serta prosedur yang mungkin 

terjadi apabila Indonesia mengaksesi Konvensi ini.  

 

 

 

B. Rumusan Permasalahan  

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaturan mengenai legalisasi dokumen asing menurut 

The Hague Convention Abolishing The Requirement Of 

Legalization For Foreign Public Documents 1961? 

2. Bagaimana peranan Notaris dalam proses penyederhanaan legalisasi 

dokumen asing untuk dapat dipakai di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai legalisasi 

dokumen asing menurut The Hague Convention Abolishing The 

Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents 1961.   
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2. Mengetahui dan menganalisis peranan Notaris dalam proses 

penyederhanaan legalisasi dokumen asing untuk dapat dipakai di 

Indonesia.  

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik 

secara praktis maupun akademis sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang tinjauan yuridis 

peranan Notaris serta tinjauan yuridis legalisasi serta proses 

berlakunya dokumen asing di Indonesia. Secara akademis, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya: 

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan 

suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam 

pengembangan ilmu jabatan Notaris 

b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori serta 

hasil penelitian 

c. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap 

pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama 

2. Praktis 
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Notaris dapat mengembangkan tugas dan kewenangannya dalam 

melegalisasi dokumen asing sesuai dengan hokum Indonesia dan 

dari diaksesinya The Hague Convention Abolishing The 

Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents 1961 

dapat menyederhanakan proses legalisasi dokumen asing di 

Indonesia.  

 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang 

tertera pada Tesis ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil 

dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta 

beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN  
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Bab ini berisi metode penelitian, jenis penelitian, spesifikasi penelitian, 

jenis penelitian dan perolehan data, teknik pengambilan data, pendekatan 

penelitian, metode analisa data, serta kendala yang dihadapi dalam 

penulisan tesis ini.  

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA  

Bab ini berisikan hasil Analisa serta pembahasan menyeluruh dari 

penelitian ini. Bab ini merupakan inti atau hal yang paling penting dari 

penelitian ini.  

 

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan 

optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya.  

DAFTAR PUSTAKA  

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

  




