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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan manusia yang saling berdampingan dengan sesamanya 

selalu terdapat hak dan kewajiban yang dibawanya masing-masing. Hak dan 

kewajiban setiap manusia berbeda-beda, terkadang menimbulkan permasalahan 

tersendiri. Hal itu karena hak dan kewajiban masing-masing individu yang hidup 

di tengah masyarakat rawan untuk saling bergesekan. Gesekan-gesekan tersebut 

dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tiap individu atau 

ketidakjelasan informasi mengenai identitas sehingga berujung pada konflik di 

antara mereka.  

Kita menyadari bahwa tidak ada individu yang menyukai adanya konflik 

ataupun sengketa. Oleh karena itu, menjadi penting bagi tiap individu tersebut 

untuk melengkapi dirinya dengan dokumen-dokumen apabila seseorang memulai 

membuat suatu pengikatan dengan pihak lain (melakukan perbuatan 

hukum/mengadakan hubungan hukum).  Perikatan adalah hukum yang terletak di 

dalam lapangan kekayaan, yang terjadi antara dua orang atau lebih, dimana pihak 

yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lainnya wajib 

memenuhi prestasi itu.1 Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang 

selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”) menyatakan bahwa “Tiap-tiap 

perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat 

sesuatu.” 2 

                                                
1  Badrulzaman, Mariam Darus dan Kompilasi Hukum Perikatan., KUHPerdata Buku 
III, (Bandung. Alumni, 2006) hal.11 
2 Raden Subekti dan Raden Citrosudibio., KUHPerdata: dengan tambahan undang-undang pokok 
agraria dan undang-undang perkahwinan. (Jakarta, Pradnya Paramita, 1999) hal.323 
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Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) Pasal 1 ayat (3) yang 

berbunyi: “Indonesia adalah Negara hukum”. Perlindungan hukum merupakan 

suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan 

sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.3 

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa 

hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 

kedamaian. Hukum berlaku bukan hanya di tunjukan bagi aparat hukum namun 

juga bagi seluruh rakyat indonesia 

Hukum sering berbentuk Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU”), yaitu 

hukum tertulis yang merupakan produk legislatif (perundang-undangan) hasil 

kerjasama antara pemerintah dengan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.4 

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam 

mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era 

globalisasi. 5 Hukum merupakan suatu pencerminan dari kesadaran masyarakat, 

sehingga hukum itu tidak dapat dilepaskan dari sifat bangsa. Hukum itu timbul 

dari kesadaran masyarakat, selain daripada itu hukum itu berguna pula untuk 

menyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi masyarakat itu. Menurut 

Tullius Cicerco (Romawi) dalam “De Legibus” Hukum adalah akal tertinggi yang 

ditanamkan oleh alam pada diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan 

                                                
3 Philipus M, Hadjon., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 
1987) hal 2 
4 Mochtar Kusumaatmadja dan B, Arief Sidharta., Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan 
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, (Bandung, Alumni, 2000) hal.60 
5 Prayitno, AA Andi., Apa dan Siapa Notaris, (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010) hal.1 
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apa yang tidak boleh dilakukan. 

Hukum berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, dan sebaliknya 

masyarakat berpengaruh pula terhadap hukum. Maka dikatakan hukum adalah 

untuk membangun masyarakat, dimana hukum merupakan lembaga sosial untuk 

memuaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yakni tuntutan-tuntutan, 

permintaan-permintaan, dan pengharapan–pengharapan yang terlihat dalam 

kehidupan manusia yang beradab.6 

Daripada itu perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam 

suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk 

mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara 

dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. 

Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain 

perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi Negara.  

Hukum mengatur mengenai pengikatan antar individu yang dapat di sajikan 

dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian kredit, 

perjanjian dalam kegiatan bisnis, perjanjian perkawinan, dan masih banyak 

perjanjian lainnya. Setiap bentuk pengikatan antara individu tersebut terdapat hak 

dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut haruslah 

dibentengi dengan dokumen-dokumen yang dapat dijamin legalitasnya agar tidak 

terjadi tumpang-tindih dalam pemenuhan atau pelaksanaan hak dan kewajiban.7 

Sebuah dokumen yang terjamin legalitasnya dan berkekuatan hukum dapat 

melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan 

tersebut. Seorang notaris adalah salah satu aparat penegak hukum dan juga pejabat 

                                                
6 Mokhammad Najih, Pengantar Hukum Indonesia. (Malang, Setara Press, 2012) hal.149 
7 Ira Koesoemawati, Ke Notaris-Mengenal Profesi Notaris, (Jakarta , Raih Asa Sukses, 2009) hal.6  
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umum yang yang berhak untuk melakukan pengikatan dalam bentuk akta. Akta, 

atau juga disebut akte, ialah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. 

Akta yang dibuat dihadapan notaris namanya akta notarial, atau otentik, atau akta 

Notaris. Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai 

pekerjaan membuat akta, tapi notaris dalam menjalan kan tugas dan jabatannya 

didasari atay dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya 

yang harus dikuasai secara teintegrasi olehn notaris dan akta yang dibuat di 

hadapan atau oleh notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti dalam 

menjalankan tugasjabatannya. 8   Akta otentik adalah akta yang bentuknya 

ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. 9 Dikemukakan pula oleh 

Irawan Soeredjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esenselia agar terpenuhi syarat formal 

suatu akta otentik, yaitu :10  

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh UU  

2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum  

3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang 

untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.  

Notaris Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”) dan UU Lainnya.11 Notaris sebagai salah 

satu perjabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah 

                                                
8 Habib Adjie, Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan MKN, , (Bandung, Refika Aditama, 
2017) hal.3 
9 Raden Subekti dan Raden Citrosudibio, Op. Cit., Ps. 1868. hal.521 
10 Habib Adjie,  Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011) 
hal.8 
11 Tatanusa Tim Redaksi. Jabatan Notaris: Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, (Jakarta, Tatanusa, 2015) hal.3 
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dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam 

menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik 

yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti 

terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum 

bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. 

Notaris berperan penting melaksanakan sebagian tugas Negara dalam 

bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat 

Umum yang berwenang membuat akta otentik, dan akta tersebut merupakan suatu 

gambaran keinginan atau kehendak para pihak yang menghadap Notaris yang 

dituangkan dalam akta Notaris. Negara memberikan peran penting terhadap 

notaris sehingga tanggung jawab notaris sangat besar karena setiap akta yang 

dibuat, dianggap Notaris bertanggung jawab atas akta tersebut secara hukum.   

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan 

hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.12 Perlindungan, keadilan, dan 

kesejahteraan tersebut ditunjukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan 

kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris. Notaris sebagai pejabat umum 

dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain:13 

1. Menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika 

memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan 

persidangan.  

2. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau 

protokol notaris dalam penyimpanan notaris.  
                                                
12 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000) hal.53 
13 Habib Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung, Citra Aditya 
Bakti, 2009), hal.83 
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3. Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan 

akta. 

Seluruh warga Indonesia wajib untuk patuh kepada hukum yang berlaku 

pada negara Indonesia, begitu juga dengan seorang notaris. Seorang Notaris 

haruslah tunduk kepada peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu UU, dalam hal 

ini adalah UUJN. Selain UU, Notaris harus patuh dan taat kepada kode etik 

profesinya. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh 

kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya 

bagaimana harusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di 

mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang 

dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar dimata masyarakat, 

oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan 

kekuasaannya sendiri.14  

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila terjadi 

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan sangat merugikan para pihak. 

Profesi Notaris dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan 

terpenuh mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia 

yaitu dibidang perusahaan khususnya Perseroan Terbatas seperti pendirian 

perusahaan, jual beli perusahaan, jual beli saham, dan perubahan anggaran dasar 

perusahaan melalui rapat umum pemegang saham. Apabila akta yang dibuatnya 

mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik kelalaian maupun 

kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris harus memberikan 

                                                
14 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, cet. 3, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 
hal.77  
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pertangungjawaban secara moral dan secara hukum. Kesalahan tersebut dapat 

diperbuat secara sadar ataupun tidak sadar, yang kemudian menjadi dasar 

pembuatan akta autentik yang dapat merugikan pihak tertentu. 

Apabila suatu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, maka dapat 

dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas 

kenyataan itu, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan 

determinan adalah alat bukti surat.15 Dalam praktek, masyarakat mengenal dua 

jenis alat bukti yakni akta bawah tangan dan akta otentik. Akta bawah tangan 

yakni akta yang pembuatannya hanya dilakukan dan ditandatangani para pihak 

yang berkepentingan saja tidak dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga 

dalam pembuktian kebenarannya hanya didasarkan pada pengakuan para pihak, 

bila salah satu pihak ada yang tidak mengakui maka diperlukan alat bukti lain. 

Pengertian Akta Otentik secara eksplisit dijabarkan dalam Pasal 1868 

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah akta yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan UU oleh atau dihadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Berdasarkan ketentuan tersebut 

maka untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan 

sebagai pejabat umum. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata tersebut tidak ditemukan 

penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat umum dan 

seperti apa bentuk aktanya, namun dalam UUJN nomor 2 tahun 2014 telah 

diperjelas pada Pasal 1 angka 1 bahwa Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Kewenangan 

                                                
15 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta, PT Sinar Grafika, 2009), hal. 557 
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lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU. Kewenangan seorang notaris sebagai 

pejabat umum sesuai Pasal 15 ayat 1 UUJN  Nomor 2 tahun 2014 yakni :16 

(1) 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 UU. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada 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;  
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 
akta;  
f.   membuat  Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 
g.   membuat Akta risalah lelang. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan 

 
Disamping kewajiban notaris telah diatur jelas dalam UUJN  Nomor 2 tahun 

2014 Pasal 16  yakni : 

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:  
a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;   
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya 

sebagai bagian dari Protokol Notaris; 
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada 

Minuta Akta; 
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 

berdasarkan Minuta Akta; 
e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UU ini, 

kecuali ada alasan untuk menolaknya;    

                                                
16 Anggota Ikatan Penerbit Indonesia., Himpunan Peraturan Perundang-undangan UUJN, 
(Bandung, Penerbit Fokusmedia, 2015), hal.7 
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f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan 
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai 
dengan sumpah/janji jabatan, kecuali UU menentukan lain; 

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku 
yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah 
Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid 
menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, 
bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; 

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 
diterimanya surat berharga;  

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan 
waktu pembuatan Akta setiap bulan; 

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau 
daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat 
pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama 
setiap bulan berikutnya; 

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 
setiap akhir bulan; 

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara 
Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan 
nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 
paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus 
untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan,  dan ditandatangani 
pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan 

n.  menerima magang calon Notaris. 
(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in 
originali. 

(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; 
b. Akta penawaran pembayaran tunai; 
c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat 

berharga; 
d. Akta kuasa;  
e. Akta keterangan kepemilikan; dan 
f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih 

dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang 
sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU 
SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA". 

(5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima 
kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap. 

(6) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a 
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(7) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(8) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak 
wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan 
karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami 
isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup 
Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, 
saksi, dan Notaris. 

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap 
pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara 
singkat dan jelas, serta penutup Akta. 

(9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan 
ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai 
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. 

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk 
pembuatan Akta wasiat. 

 
 

 Oleh karena itu, akta notaris dalam perkara perdata menjadi suatu 

kebutuhan penting bagi masyarakat yang menghendaki adanya suatu alat bukti 

diantara mereka dan memegang peran yang penting dalam rangka kepastian dan 

perlindungan hukum. 

Namun dalam praktek Notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris 

dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris 

ditarik sebagai pihak yang turut serta nelakukan atau membantu melakukan suatu 

tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta 

tersebut. Notaris rawan terkena jerat hukum, bukan hanya karena faktor internal 

yang berasal dari dalam dirinya sendiri, misalnya kecerobohan, tidak mematuhi 

prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya, namun juga 

dikarenakan faktor internal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan 

pada dokumen-dukumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung 

konsekuensi hukum bagi pemiliknya.  

Notaris sebagai manusia biasa menurut kodratnya pasti bisa melakukan 
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kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut 

profesionalitas. Berdasarkan fakta beberapa kasus putusan yang saya lihat dan 

terima, dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat umum, Notraris terkait 

beberapa hal sehubungan dengan peradilan antara lain, pemanggilan notaris 

sebagai saksi, kemudian ditingkatkan sebagai tergugat di pengadilan terkair akta 

yang dibuat dan dijadikan alat bukti, Notaris dijadikan saksi dan tersangka dalam 

kasus  perdata maupun pidana, serta penyitaan bundel minuta yang disimpan di 

Notaris, berdasarkan data direktorat reserse kriminal umum subditharda data 

notaris 2014, saat ini jumlah perkara-perkara pidana yang menyangkut Notaris 

karena satu dan lain hal terus bertambah. Akibat dari semua ini ada beberapa 

Notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka, ada yang sudah diajukan ke 

Pengadilan sebagai terdakwa, bahkan ada yang dikenakan penahanan.		

UU Nomor 30 Tahun 2004 juncto 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 

diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti 

melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa 

sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi 

tersebut telah diatur sedemikian rupa. Pada praktek ditemukan kenyataan bahwa 

suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat 

dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tetapi 

kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan 

Notaris. 17 

Hukum Pidana sebagai bagian dari hukum publik mengutamakan tekanan 

pada kepentingan umum pada masyarakat, menurut doktrin adanya suatu 

                                                
17 Habib adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hal.25  
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pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi tiga syarat, yaitu harus ada perbuatan 

yang dapat dihukum yang unsur-unsurnya secara tegas dirumuskan oleh undang- 

undang, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, serta harus ada kesalahan 

pada si pelaku.  

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, yaitu: 18 

(1) untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan perbuatan 

tidak baik;  

(2) untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik 

menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan 

lingkungannya. 

Sanksi pidana merupakan ultimum remedium, yaitu obat terakhir, apabila 

sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap 

tidak mempan. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi, kalau masih ada 

jalan lain, janganlah menggunakan hukum pidana. 19  

UUJN serta Kode Etik Notaris menyiapkan beberapa pihak pengawas yang 

berperan penting dan bertanggung jawab dalam mengawasi, juga menjaga harkat 

dan martabat profesi notaris yakni Majelis Pengawas Notaris (MPN), Dewan 

Kehormatan Notaris (DKN), dan ada juga lembaga baru bernama MKN (MKN), 

disaamping itu UUJN juga mengatur mengenai sanksi kepada notaris yang 

melakukan pelanggaran, namun sanksi tersebut terbatas pada sanksi perdata dan 

administratif, tidak mencantumkan sanksi pidana maupun cara untuk 

melaksanakannya. Hal ini ternyata dalam Pasal 16 ayat 11-13 UUJN yang 

berbunyi :  

                                                
18 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta, Rajawali Press, 2007), hal.173 
19 Habib adjie, Op. Cit., hal.31 
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(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pemberhentian sementara; 
c. pemberhentian dengan hormat; atau 
d. pemberhentian dengan tidak hormat. 

(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), 
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi 
alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian 
biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. 

(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.     
 

Kehadiran lembaga MKN adalah sebagai wujud dari perlindungan hukum 

terhadap jabatan notaris dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. kehadiran 

lembaga MKN dapat membantu penyidik dalam menemukan ada tidaknya unsur 

pidana terkait dengan minuta akta dan protokol notaris.  

MKN ini berlaku semenjak disahkannya UUJN Nomor 2 Tahun 2014 

tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang, lembaga MKN ini 

memiliki peran penting menggantikan peran dan kewenangan yang telah 

dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan atau 

penolakan atas pemanggilan penyidik, penuntut umum dan hakim yang dijabarkan 

dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang berbunyi “Untuk kepentingan proses 

peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN 

berwenang”.   

Pasal 66 UUJN hanya mengatur secara sangat mendasar mengenai proses 

peradilan notaris, namun sebagai calon Notaris penulis perlu untuk mengetahui 

hal-hal lebih lanjut dasar hukumnya dan mekanisme bagaimana laporan polisi 

hingga sampai kepada tahap penyidikan terkait dengan kewenangan dan 

pembinaan oleh Majelis Kehomatan Notaris dan perlu mengetahui bagaimana 

kewenangan penyidik dalam penyelesaian kasus laporan polisi oleh pihak yang 
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melaporkan. Hal ini dikarenakan kurangnya kejelasan pengaturan lebih jelas 

seputar korelasi penyidikan antara MKN baik didalam UUJN,  Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana telah ada dan juga tata caranya telah di atur di dalam 

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya 

disebut “KUHPidana”). 

Hal ini perlu diketahui agar penulis sebagai calon dapat mengerti jelas 

mengenai sistem tata cara peradilan notaris dalam ranah pidana, korelasi antara 

majelis kerhormatan notaris dan penyidik selaku penegak hukum, sebab notaris 

ditetapkan sebagai tersangka, dan jangka waktu proses penyelesaian penyelidikan 

maupun penyidikan terkait dengan laporan polisi yang mengarah kepada seorang 

notaris. Hal ini ditujukan agar calon notaris maupun notaris dapat mengerti teori 

maupun praktk penyelesaian permasalahan pidana dalam bidang kenotariatan 

dapat dilakukan secara lebih efektif, oleh karena itu, dalam tesis ini penulis 

tertarik untuk membahas dan menganalisis mengenai latar belakang masalah yang 

telah diuraikan diatas dengan judul tesis tentang: “KEWENANGAN PENYIDIK 

SEHUBUNGAN DENGAN  TANGGUNG JAWAB MKN TERHADAP 

LAPORAN POLISI YANG MENDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI 

TERSANGKA (Studi Kasus laporan Polisi Nomor LP/830/K /XI/2017 SPKT 

/Res Tangsel tertanggal 22 November 2017)“ 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kewenangan Penyidik terhadap penyelesaian kasus laporan 

polisi yang melaporkan notaris?  

2. Bagaimana tanggung jawab MKN dalam hal terdapat laporan polisi atas 

dugaan tindak pidana Notaris? 
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1.3 Tujuan  dan Manfaat Penelitian  

Tujuan Penelitian Penulis menurut beberapa aspek dapat dijabarkan sebagai 
berikut : 

a) Tujuan Objektif 

Dengan permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian dalam  penulisan 

tesis ini, yaitu:  

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai korelasi MKN dan 

Penyidik dalam proses peradilan di. 

2. Untuk mengetahui penerapan proses dari permulaan hingga akhir 

bagaimana seorang notaris sebagai pejabat umum dapat di tetapkan 

sebagai tersangka dalam peradilan dan bagaimana siapa yang 

berwenang menetapkannya  dan dasar penetapannya.  

3. Untuk mengkaji apakah yang perlu di kembangkan dari pengaturan 

yang telah ada. 

b) Tujuan Subyektif.     

Untuk mengembangkan pengetahuan sehubungan dengan notaris, 

mendalami lebih lagi tentang hak, kewajiban dan resiko dalam praktisi 

notarsi dengan memperoleh bahan-bahan atau data-data guna 

penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan Semanggi, Jakarta. 

c) Tujuan Praktis   



 16 

1. Mengaplikasikan  teori–teori sehubungan dengan Jabatan Notaris 

yang telah di pelajari selama beberapa tahun perkuliahan yang di 

dapat melalui pengajaran maupun buku–buku ilmiah dengan 

keadaan senyatanya dalam praktek.  

2. Mengaplikasikan Metode Penelitian Hukum yang telah di pelajari 

selama masa perkuliahadn dan menyajikannya dalam bentuk tesis.  

3. Sebagai informasi kepada Masyarakat dan juga Calon notaris 

mengenai pentingnya pengetahuan dalam profesi seperti mengenai 

bagaimana jalannya proses  penyidikan sehingga dapat lebih 

menyelesaikan permasalahan seputar dunia kenotariatan  

Manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam 2 aspek, yaitu aspek 

akademik dan aspek praktis :  

a) Manfaat Aspek Akademik  

Dalam aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

literatur dan memberikan informasi dan masukan kepada publik, 

mahasiswa, dan sarjana ilmu Magister Kenotariatan mengenai 

pengembangan dan implementasi pengaturan perundang-undangan 

sehubungan kenotariatan. 

b) Manfaat Aspek Praktis  

Dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu para 

praktisi hukum dan pemangku kepentingan di bidang Kenotariatan 

dalam memahami kewenangan dan perlindungan hukum oleh MKN 

maupun langkah pemanggilan notaris juga penarikan protokol sebagai 
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alat bukti, serta untuk menemukan solusi hukum untuk pengaturan yang 

lebih rinci dan efektif seputar bidang kenotariatan. 

 

1.4 Metode Penelitian  

Dalam penulisan tesis ini, jenis metode penelitian yang Penulis gunakan 

adalah metode penelitian yudiridis normatif yang bersifat kualitatif bermaksud 

agar ditemukannya solusi dari masalah dengan menggunakan bahan-bahan 

kepustakaan, teori-teori hukum yang ada termasuk Peraturan Perundangan-

Undangan. Sehingga dapat dikaji permasalah dari penelitian ini untuk selanjutnya 

dapat ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh.  Sumber data yang 

dipergunakan pada penelitian ini terdiri atas kombinasi data primer dan data 

sekunder yang terdiri dari:  

1. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh peneliti secara 

langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data 

yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang terdiri dari 

wawancara seputar “KEWENANGAN PENYIDIK SEHUBUNGAN 

DENGAN  TANGGUNG JAWAB MKN TERHADAP LAPORAN 

POLISI YANG MENDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI 

TERSANGKA“ kepada pihak MKN, Penyidik Kepolisian, dan pihak 

terkait lainnya yang dapat memberikan informasi hingga di 

dapatkannya pengertian sejelas-jelasnya .  

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil 

penelitian yakni undang-undang, dokumentasi yang dikutip dari 
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majalah dan sumberlainnya, juga karya ilmiah dari kalangan hukum, 

yang terkait dengan masalah tesis ini. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang penulis digunakan dalam penulisan ini 

adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan hukum (legal library 

research). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis  

dan wawancara secara langsung kepada informan dengan bersadarkan pedoman 

pembuatan tesis yang telah dipersiapkan oleh Universitas Pelita Harapan.   

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dan dibagi dalam  

beberapa sub bab sebagai berikut :  

BAB I      : PENDAHULUAN 

Isi dari bab ini merupakan gambaran isi dari bab-bab 

selanjutnya, yang saling berkaitan untuk mendukung 

tema pokok dari tesis ini, yang dirangkum dalam : 

I. Latar Belakang permasalahan,  

II. Rumusan Masalah 

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian,  

IV. Metode Penelitian  

V. Metode Pengumpulan Data 

VI. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

VII. Sistematika penulisan.  
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BAB II                  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua adalah diskusi tentang konsep dan 

pemahaman mengenai seputar sistem hukum, 

kenotariatan, kepolisian, proses penyidikan, dan segala 

hal lainnya yang berhubungan.  

BAB III                 : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti berdasarkan pada topik yang 

Penulis bahas dalam tesis. 

BAB IV                 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL    

                                          PENELITIAN 

Di dalam bab ini, Penulis menguraikan mengenai 

kronologis dalam perkara yang merupakan bahan utama 

penelitian Penulis, analisa hukum, dasar hukum, 

pertimbangan-pertimbangan, hak dan kewajiban, 

hingga kewenangan masing-masing pihak dalam 

melaksanakan proses penyidikan.  

BAB V                   : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab 5 adalah bab penutup. Dalam bab ini merupakan 

bab akhir dari penulisan tesis ini. Mengemukakan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

mulai dari Bab I hingga Bab IV dan disertai dengan 

saran dari Penulis. 

 




