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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk 

menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang 

bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang 

dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.
1
 

Pada era globalisasi saat ini lembaga Notaris memegang peranan penting 

dalam setiap proses pembangunan karena Notaris merupakan suatu jabatan yang 

menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian 

hukum terutama dalam hal proses pembangunan. 

Eksistensi lembaga Notaris muncul sebagai salah satu upaya negara untuk 

menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN-P) perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau 

berdasarkan undang-undang lainnya, untuk menjamin kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum.
2
  

                                                      
1
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Berdasarkan Pasal 1868 BW, akta otentik adalah akta yang dibuat dan 

diresmikan dalam bentuk menurut undang-undang, oleh dan dihadapan pejabat-

pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu di tempat dimana akta itu 

dibuat.
3
 Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak. Apabila terjadi 

sengketa, maka apa yang tertera pada akta otentik itu merupakan bukti yang 

sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian yang lain, 

serta telah memuat kepastian hukum yang kuat.
4
  

Notaris merupakan pejabat yang memegang jabatan tertentu yang 

menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada publik.
5
 Eksistensi profesi 

Notaris yang telah diatur dalan UUJN makin diperluas lagi melalui pendapat Majelis 

Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa Notaris merupakan profesi dan pejabat 

umum yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah.  

Peranan Notaris merupakan organ yang sangat vital dalam sistem hukum yang 

ada di Indonesia sehingga perlunya dukungan dari Pemerintah maupun Organisasi 

Notaris, sehingga dalam menjalankan tugas dan jabatan profesi Notaris harus sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah dan Negara.  

Seiring dengan adanya pertanggung jawaban Notaris kepada masyarakat 

dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu 

pengawasan dan pembinaan oleh pihak lain secara terus menerus agar tugas dan 

kewenangan Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari 

kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau 

kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. 

                                                      
3
 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata, Buku Ketiga, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2015), hal 143. 
4
 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1980), hal. 179. 

5
 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, konsideran huruf c. 
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Masyarakat tentu saja mempunyai harapan agar pelayanan hukum yang 

diberikan oleh Notaris dapat benar-benar menjamin kepastian hukum serta memiliki 

nilai dan bobot yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut memberikan 

konsekuensi bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan harapan tersebut melalui 

peningkatan, pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris 

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar dari pembentukan undang-undang jabatan 

Notaris, antara lain:
6
  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949 tentang sumpah/janji jabatan Notaris; 

2. Surat Edaran Mentri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor 

JZ/171/4.BN50-53 tanggal 22 Mei Tahun 1950 tentang sumpah/janji untuk 

Notaris yang diangkat di wilayah Jakarta, dapat dilakukan dihadapan Ketua 

Pengadilan Negeri Jakarta; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang wakil Notaris dan wakil Notaris 

sementara; 

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1984 tentang 

cara pengawasan terhadap Notaris;  

5. Keputusa Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mentri 

Kehakiman Nomor KMA/006/SBK/VII/1987, Nomor M. 04.PR. 08.05 tahun 

1987 tentang cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri Notaris; 

6. Keputusan Mentri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 13-HT.03.10 

tanggal 24 Februari tahun 1993 tentang pembinaan Notaris; 

7. Keputusan Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.01.HT.03.01 tanggal 17 Januari tahun 2003 tentang Kenotarisan. 

                                                      
6
 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: 

Refika Aditama, 2009), hal. 37. 
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Beberapa substansi yang tersebut dalam aturan hukum diatas kemudian 

dituangkan dalam satu aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur 

tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian notaris. Lahirnya UUJN ini 

menjadi pedoman bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
7
  

Selain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Jabatan Notaris juga diatur dalam 

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia (INI) bermula dari 

jaman Hindia Belanda yang bermula sebagai perkumpulan yang bertujuan untuk 

ajang pertemuan bagi para Notaris yang menjadi anggotanya. Ikatan Notaris 

Indonesia (INI) resmi tergabung dalam keanggotaan ke-66 dari organisasi Notaris 

Latin Internasional (International Union of Latin Notaries – UINL) tanggal 30 mei 

1997 di Santo Dominggo, Dominica. 

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kode etik, yaitu kode etik Notaris. 

Fungsi kode etik Notaris bersifat ganda yaitu:
 8

 

1. Mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan 

pengetahuan/keunggulan yang dimiliki profesi dimaksud. 

2. Kode etik berfungsi menjaga martabat profesi. 

Notaris diharapkan memiliki etika yang baik dalam menjalankan profesinya, 

karena Notaris merupakan pejabat umum dan pelaksana profesi hukum. Notaris 

diharapkan memiliki integritas moral yang mantap, bersikap jujur terhadap klien 

maupun diri sendiri, sadar akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak 

semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.
9
   

                                                      
7
 Ibid., hal. 37. 

8
 Yovita A. Mangesti dan Bernard I. Tanya, Moralitas Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 

hal 104. 
9
 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003) 
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Seorang Notaris dituntut untuk memiliki kepribadian yang berwibawa dan selalu 

menjaga kehormatan Notaris demi menjaga nama baik profesinya. Ia bertanggung 

jawab terhadap profesi yang dilakukannya atau dapat kita sebut Notaris harus 

menjaga kode etik profesinya. Tanpa etika, Notaris hanyalah robot-robot mekanis 

yang bergerak tanpa jiwa, karena letaknya etika pada profesi Notaris disebut sebagai 

profesi mulia (officium nobile).
10

   

Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris sangat diperlukan sehingga Notaris 

senantiasa menjunjung keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya untuk tidak 

melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-

kesalahan lain didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Sebab Notaris 

sebagai pejabat umum bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari isi secara 

keseluruhan terhadap akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta sampai penutup 

akta.  

Dalam hal pengawasan dan pembinaan pemerintah maupun organisasi memiliki 

peranannya masing-masing untuk mewujudkan lahirnya Notaris-notaris yang 

kompeten sehingga mampu menjalankan tugas jabatannya sesuai kewenangan dan 

kewajiban dalam undang-undang. Misalnya mulai dari membangangun pondasi yang 

kuat dibidang pendidikan sampai ke tata cara pengangkatan Notaris yang 

mengedepankan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas, dan kemampuan akademis 

calon Notaris. Sehingga setelah diangkat menjadi Notaris diharapkan dapat 

menjalankan kewajiabannya sesuai Kode Etik profesi, harkat dan martabat Notaris 

serta mengedepankan prinsip kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang 

berintikan kebenaran dan keadilan bagi seluruh masyarakat.  

                                                      
10

 Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta: 

UII Press. 2009), hal. 6. 
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Bahwa selain mengangkat dan memberhentikan Notaris, Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dengan 

membentuk Majelis Pengawas Notaris ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat 

Pusat/ibu kota Negara. Dalam hal ini pemerintah maupun organisasi Notaris telah 

berupayah untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang melibatkan Notaris 

baik itu pelanggaran Kode Etik maupun kurangnya kemampuan, pengetahuan dan 

profesionalisme Notaris dalam menjalankan jabatannya. 

Undang-undang jabatan Notaris menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas 

jabatannya seorang Notaris harus memiliki integritas dan bertindak profesional. 

Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak 

berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, 

kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris.
11

 Karena banyaknya 

Notaris yang ada maka dibutuhkan pelaksanaan terhadap kode etik tersebut, karena 

itulah ada perkumpulan atau wadah organisasi yang dibentuk yaitu Ikatan Notaris 

Indonesia (INI).
12

 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris 

yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas profesi Notaris.
13

 Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah 

perkumpulan atau organisasi bagi para Notaris yang berdiri semenjak tanggal 1 juli 

1908 dan diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan penetapa pemerintah tanggal 5 

September 1908 Nomor 9.   

                                                      
11

 Indoneisa (2), Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No 3, TLN 

No 5491, Ps. 16. 
12

 Ibid., Pasal 82 Ayat (2) UUJN-P. 
13

Indoneisa (2), Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN No 3, TLN 

No 5491, Ps 82 ayat (3). 
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Indonesia adalah Negara hukum, isi frasa tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 3 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).
14

 

Adanya frasa dalam konstitusi Indonesia yang menyebutkan Indonesia adalah Negara 

Hukum, maka setiap warga negara sama dimata hukum. Disamping itu juga karena 

Indonesia Negara Hukum maka tidak ada perbedaan sikap perlakuan dimata hukum 

baik dari ras, agama dan golongan atau jabatan di Negara Indonesia. Pasal 28D ayat 1 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 secara lebih khusus mengatur 

tentang perlakuan setiap warga negara Indonesia sama dimata hukum. Adapun isi 

pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

hukum. Bila melihat dari isi pasal ini maka negara menjamin bahwa kedudukan setiap 

orang sama dimata hukum, tanpa ada perbedaan dan perlindungan yang istimewa 

antara orang satu dengan lainnya. 

Salah satu contoh kasus terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 

P/HUM/2018, yang mengadili perkara permohonan kebaratan Hak Uji Materiil 

terhadap Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan Tata Cara Pengangkatan, 

Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan 

Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 

tentang Ujian Pengangkatan Notaris Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris.  

                                                      
14

 Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
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Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan: Permohonan 

pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan 

langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara 

tertulis dalam Bahasa Indonesia.
15

 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh 

berlakunya peraturan undang-undang dibawah undang-undang. Dalam hal ini banyak 

pihak yang merasa dirugikan dengan pemberlakuan PERMENKUMHAM Nomor 62 

Tahun 2016 dan PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017, hal ini mengakibatkan 

timbulnya permasalahan dan keresahan dari Calon Notaris dan Anggota Luar Biasa 

Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut ALB INI) yang mana seharusnya 

dengan telah dipenuhinya syarat pengangkatan Notaris yang ada pada Undang-

Undang Jabatan Notaris, maka para calon Notaris dapat segera mengajukan 

pengangkatan dan dapat diangkat untuk menjadi Notaris, namun dengan adanya 

kedua PERMENKUMHAM ini, menyebabkan telah menghambat pengangkatan calon 

Notaris untuk diangkat menjadi Notaris.  

Dilihat dari pokok-pokok permohonan para Pemohon yang terdapat dalam 

Putusan Nomor 50 P/HUM/2018 adalah:
16

 

1. Pemohon mengajukan uji materi atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan 

Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 

Tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan 

                                                      
15

 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. LN. No 3, TLN. No. 4958, Ps 

31A ayat (1) 
16

 Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50 P/HUM/2018 
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Perpanjangan Masa Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

2. Para pemohon juga menganggap bahwa ketentuan peralihan Peraturan Mentri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 diberlakukan 

surut/retroaktif serta dianggap tidak memiliki dasar hukum sehingga meminta 

dibatalkan demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

3. Dengan berlakunya PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 tersebut calon 

Notaris yang mengikuti ujian Pengangkatan Notaris diwajibkan untuk melengkapi 

dokumen pendukung seperti sertifikat magang serta surat keterangan telah 

berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta 

dari kantor Notaris tempat Notaris magang. 

4. Calon Notaris yan telah menyelesaikan magang di kantor Notaris selama 2 tahun 

wajib mengikuti magang bersama yang diselenggarakan oleh pengurus wilayah 

sebanyak 4 kali yang dipungut biaya. Hal ini mengakibatkan calon Notaris di 

daerah mengalami kesulitan untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga hal ini 

bertentangan dengan pasal 3 huruf f Undang-Undang jabatan Notaris yang 

mensyaratkan magang sedikitnya 2 tahun. 

5. Magang berbayar yang diselenggarakan oleh organisasi Notaris selain 

menyimpang dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Jabatan 

Notaris juga akan berpotensi terjadinya perbuatan melawan hukum oleh oknum-

oknum Organisasi Notaris. 

6. Bahwa terkait pelaksanaan ujian yang dimaksud dalam PERMENKUMHAM 

Nomor 25 Tahun 2017 disebutkan bahwa pemohon wajib membayar Penerimaan 

Negara Bukan Pajak Ujian Pengangkatan Notaris sebesar Rp 1.000.000,00 dimana 
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PNBP UPN tidak diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016, 

sehingga Peraturan a quo tidak dapat dilaksanakan 

7. Merujuk pada ketentuan Pasal 3 UUJN tidak satupun dari ketentuan pasal tersebut 

mensyaratkan adanya Ujian Pengangkatan Notaris. Sehingga 

PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 dan PERMENKUMHAM Nomor 

25 Tahun 2017 adalah tidak tepat karena bersifat penambahan aturan atau 

menciptakan norma baru  

8. Dengan konstruksi hukum yang demikian maka ketentuan PERMENKUMHAM 

Nomor 62 Tahun 2016 dan PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 

bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Apabila dilihat dari sisi positif Pemberlakuan PERMENKUMHAM Nomor 62 

Tahun 2016 dan PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 bertujuan untuk 

memenuhi standar kompetensi jabatan Notaris sehingga mampu melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh 

karena yang mendasari adanya PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 dan 

PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 yang berdampak pada penurunan 

kualitas atau kompetensi, kelayakan dan kualitas Notaris sebagaimana banyaknya 

pengaduan dari masyarakat pengguna jasa hukum Notaris.  

Dalam hal ini semestinya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

sebelum mengeluarkan PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 dan 

PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 sebaiknya mempertimbangkan 

terlebih dahulu terhadap undang-undang yang sudah ada sehingga tidak terjadi 

penyalahan aturan tentang hierarki perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-
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Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dalam Bab III mengenai jenis hierarki dan Materi Muatan Peraturan 

Perundang-undangan Pasal 7 bahwa kedudukan PERMENKUMHAM berada 

dibwah UUJN. 

Sebagaimana data yang terdapat pada Majelis Kehormatan Notaris tingkat 

pusat, diketahui banyak permintaan pemanggilan Notaris dan pengambilan minuta 

akta oleh penyidik kepolisian terkait dengan terbitnya akta Notaris yang diduga 

dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana 

permintaan tesebut meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat menunjukan bahwa 

kurangnya kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme Notaris dalam 

menjalankan jabatanya, sehingga diperlukan suatu mekanisme yang kompeten 

untuk menjaring calon Notaris.  

Berdasarkan latar belakang dan kasus diatas menurut penulis tertarik untuk 

diteliti karena untuk melihat seajuhmana peran dan tanggung jawab Pemerintah 

serta Organisasi Ikatan Notaris terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi 

di dunia kenotariatan yang dimana Notaris sebaga profesi yang mulia yang harus 

bertindak sesuai dengan UUJN dan Kode Etik yang telah ditentukan. Dalam 

ketetentuan Pasal 1 angka 1 UUJN-P yang dimaksud dengan Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki 

wewenang lainnya sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ini atau 

berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan pejabat umum yang 

menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta 

memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menjamin kepastian hukum. 

berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam latar 

belakang masalah ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan 
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melakukan penelitian lebih dalam mengenai “PERAN DAN TANGGUNG 

JAWAB PEMERINTAH DAN ORGANISASI IKATAN NOTARIS 

TERHADAP KUALITAS CALON NOTARIS”. (STUDI KASUS PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 50 P/HUM/2018) 

 

1.2 Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dan sejauhmana peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap 

kualitas calon Notaris? 

2. Bagaimana peran Organisasi ikatan Notaris dan Pemerintah terhadap penurunan 

kualitas kelayakan Notaris berdasarkan dalil Termohon dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 50 P/HUM/2018?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap kualitas calon 

Notaris  

2. Untuk mengetahui konsistensi organisasi iktan Notaris dan Pemerintah terhadap 

penurunan kualitas kompetensi kelayakan Notaris  

3. Sebagai prasyarat dalam menyelesaikan studi Magister Kenotariatan Universitas 

Pelita Harapan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  
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1. Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan kenotaritan pada 

khususya. 

2. Dapat menambah referensi keilmiahan bagi pihak-pihak yang concern terhadap 

hukum kenotariatan. 

3. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk 

pembentukan peraturan perundang-undangan terkait agar lebih memberikan 

aturan hukum yang memenuhi kepastian, keadilan dan kemanfaatan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini sistematika penulisan tesis ini akan diberikan penjabaran secara 

singkat isi dari tesis yang terdiri dari 5 (lima) bab. Isi dari tiap-tiap bab tersebut secara 

singkat adalah sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN  

 Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, yang 

saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari tesis ini, yang disusun secara 

sistematis dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang berupa uraian singkat mengenai isi 

bab-bab yang terdapat dalam tesis ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, yang secara garis besar mengenai sejarah Notaris, Notaris sebagai pejabat umum, 

kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notarsi, Kode Etik Notaris dan Tinjauan 

Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia). 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan dan menguraikan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara 

perolehan data, metode pendekatan dan analisa data dari pengelolahan fakta-fakta hukum 

terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh akan dikumpulkan 

kemudian dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. 

Data-data tersebut diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk disajikan dalam 

bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan memaparkan mengenai hasil yang diperoleh dalam penelitian dan 

pembahasan mengenai Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kualitas Calon 

Notaris yang di kaitkan dengan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 

P/HUM/2018 serta Peran Pemerintah dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap 

penurunan kualitas kelayakan Notaris. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan jawaban singkat atas 

permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis serta saran dari bab-bab sebelumnya 

dalam penulisan tesis ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 




