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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jaman, masyarakat dalam menjalani kehidupan tidak lepas dari 

berhubungan dengan orang lain. Berhubungan yang dimaksud dapat terjadi individu 

dengan individu, individu dengan kelompok atau dengan pemerintah. Indonesia 

adalah negara hukum yang tidak bisa lepas dari bentuk-bentuk alat bukti, salah 

satunya yaitu bukti dalam bentuk tulisan. Alat bukti dalam bentuk tulisan dapat 

dibuat atas kesepakatan bersama antara pihak yang memerlukan alat bukti tertulis, 

namun ada juga bukti tertulis yang dibuat juga oleh pejabat atau orang yang diberi 

kewenangan untuk membuatnya. Salah satu pejabat atau orang yang diberi 

kewengan membuat bukti tertulis adalah Notaris. Notaris merupakan kepanjangan 

tangan Negara dimana ia menjalankan sebagian tugas Negara khususnya dibidang 

hukum perdata yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. 

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik 

sebagai alat pembuktian yang sempurna.1 Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat 

umum yang mengemban tugas. Dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) 1860 

ditegaskan bahwa pekerjaan Notaris adalah pekerjaan resmi (ambtelijke 

 
1 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Editor Anke Dwi Saputra, Jati Diri Notaris Indonesia 

Dulu, Sekarang Dan Dimasa Yang Akan Datang, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 34. 
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verrichtingen) dan satu-satunya Pejabat Umum yang berwenang membuat akta 

otentik, sepanjang tidak ada peraturan yang memberi wewenang serupa kepada 

pejabat lain.2  Lembaga Notariat ada karena kebutuhan masyarakat, baik jaman 

dahulu maupun jaman sekarang. Jaman Romawi Kuno ada kelompok pelajar 

berprofesi sebagai “SCRIBAE”  yang mempunyai tugas untuk mencatat berupa nota 

dan minuta dari berbagai catatan kegiatan atau keputusan yang disimpan dan 

dikeluarkan salinannya, baik menyangkut hubungan privat maupun publik. Jabatan 

ini muncul karena kebutuhan masyarakat pada waktu itu yang dalam perkembangan 

jaman itu disebut juga Notaris. 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN), 

bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini 

atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Notaris berdasarkan sistem hukum 

nasional merupakan pejabat umum yaitu organ negara yang mewakili serta 

bertindak untuk dan atas nama negara di dalam melaksanakan tugasnya memberikan 

pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.3 Pelayanan 

dibidang hukum perdata Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik.  

 
2 C.S.T Kansil, et. al., Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 87. 
3 Herlien Budiono, Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 

2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, masyarakat dan Pasar), (Jakarta: Majalah Renvoi, 2005), 

hlm. 33. 
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Notaris  dapat membuat akta partij dan akta relaas.4  Akta otentik yang 

bersifat relaas merupakan alat bukti sempurna dan mengikat (Pasal 165 HIR, Pasal 

285 RBg, Pasal 1870 KUHperdata). Pengertian “sempurna” yang dimaksud adalah 

akta otentik tersebut membuktikan tentang peristiwa atau hak, intinya sebagai bukti 

sempurna dalam arti bahwa akta tersebut tidak memerlukan penambahan alat bukti 

lain, sedangkan “mengikat” adalah bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut 

harus dipercaya oleh Hakim dan harus dianggap benar selama ketidakbenaran 

tersebut tidak dibuktikan sebaliknya. Sehubungan dengan kesempurnaan akta otentik 

yang bersifat partij, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, 

atau Pasal 1870 KUHPerdata, hanya berlaku terhadap kedua belah pihak dan ahli 

warisnya serta pihak ketiga. 

Notaris yang diketahui adalah pejabat yang diberi kewenangan membuat akta, 

karena alat bukti tulisan dapat dijadikan sebagai pegangan seseorang dalam 

menjalankan hak dan kewajiban dengan pihak yang bersangkutan. Alat bukti tertulis 

yang dimaksud adalah alat bukti yang dalam bentuk akta. Akta yang dikenal pada 

umumnya yaitu akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta dibawah tangan adalah 

akta yang dibuat oleh para pihak dengan kesepakatan bersama dan ditandatangani 

kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila akta yang dibuat para pihak 

diakui bersama, sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang 

berwenang dengan kesepakatan para pihak terkait isi akta dan ditandatangai para 

 
4 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet.3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 51. 
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pihak serta pejabat yang berwenang, salah satunya yaitu Notaris. Akta otentik yang 

ditandatangani oleh pejabat berwenang memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna. 

Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa ”akta otentik ialah suatu akta yang 

di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan 

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta 

dibuatnya.”5 Senada dengan bunyi pasal 1868 KUHPerdata menurut Habib Adjie, 

bahwa pasal 1868 KUHperdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud 

dengan akta otentik yaitu:6 

1. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang 

Pejabat Umum.  

2. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang. 

3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, 

harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. 

Akta tersebut tidak bersifat alat bukti yang sempurna melainkan sebagai alat 

pembuktian bebas (bewijsmiddel met vrijebewijskracht) yang dimana penilaiannya 

diserahkan kepada pertimbangan, rasa keadilan dan kebijaksanaan Hakim.7 

Pernyataan menurut G.H.S Lumban Tobing untuk akta partij dapat digugat isinya 

 
5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868. 
6 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017 

cetakan ke 4), hlm. 5. 
7 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia (Jakarta; 

Djambatan, 1999), hlm. 162-163. 
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tanpa memberikan tuduhan akan kepalsuannya dengan jalan menyatakan bahwa 

keterangan dari para pihak yang bersangkutan diuraikan menurut kesungguhan di 

dalam akta tersebut, akan tetapi keterangan tersebut adalah tidak benar, sementara 

terhadap kebenaran isi dari akta pejabat/relaas (ambtelijke acte) tidak dapat digugat, 

kecuali dengan memberikan tuduhan bahwa akta itu adalah palsu.8 

Akta yang dibuat oleh Notaris tidak serta merta ditandatangani kemudian 

diberlakukan begitu saja aktanya, tetapi akta yang dibuat dapat terjadi batal demi 

hukum apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi:9 

Pasal 1335 KUH Perdata: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan 

suatu sebab yang palsu atau yang tidaklah terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. 

Pasal 1336 KUHPerdata: Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada 

sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan 

tidak dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah. 

Pasal 1337 KUH Perdata: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh 

Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan 

ketertiban umum. 

Notaris dalam pembuatan akta otentik, memiliki kewajiban yang perlu ditaati 

agar akta-akta yang dibuat tidak terjadi adanya cacat hukum ataupun akta yang 

dibuat menjadi batal dan tidak memiliki keotentikannya. Sehubungan dengan 

 
8 G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit., hlm. 53. 
9 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris, Op. Cit., hlm. 77-80. 
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kewajiban Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik tersebut, 

Notaris memiliki peranan untuk menentukan suatu tindakan yang dapat dituangkan 

dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris 

harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada 

Notaris, meneliti serta menelusuri semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris, 

mendengarkan keterangan dan pernyataan dari para pihak yang menghadap. 

Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah 

hukum yang akan timbul pada kemudian hari. Selain itu, setiap akta baik yang 

dibuat dihadapan ataupun oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang 

mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus 

dijelaskan kepada para pihak atau penghadap.10  

Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya yang berjudul etika profesi hukum 

berpendapat bahwa fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional 

yang semakin kempleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, 

sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap 

pihak makin banyak dan makin luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari 

pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris.  

Pemerintah (sebagai yang memberikan sebagian wewenangnya kepada 

Notaris) dan masyarakat banyak tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa 

 
10 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan Tentang 

Notaris dan PPAT (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 188. 



 7 

yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat 

diandalkan.11 

Notaris dalam menjalani jabatannya memiliki landasan atau dasar untuk 

melaksanakan tugas jabatannya. Landasan yang digunakan merupakan asas-asas 

hukum, yakni:12 

1. Asas Kepastian Hukum; 

2. Asas Kepercayaan; 

3. Asas Kehati-hatian; 

4. Asas Profesionalitas; 

5. Asas Pemberian alasan; 

6. Asas Proposionalitas; 

7. Asas Kerahasiaan Terbatas; 

8. Asas Persamaan; 

9. Asas Larangan bertindak sewenang-wenang dengan penyalahgunaan wewenang; 

10.  Asas Praduga Sah. 

Asas-asas yang dijadikan sebagai landasan akan dibahas secara khusus 

terkait dengan asas kehati-hatian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. 

Pelaksanaan asas ini wajib dilakukan dalam pembuatan akta.13 

 
11 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 35. 
12 M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, (Yogyakarta: UII 

Press, 2017), hlm. 37-45. 
13 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan Tentang 

Notaris dan PPAT, Op. Cit., hlm. 86. 
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Notaris dituntut untuk selalu berhati-hati dalam pelaksanaan jabatannya 

karena dewasa ini semakin banyak pihak yang demi kepentingannya mencari segala 

cara dan mencari celah kesalahan dari pihak lainnya untuk mendapatkan 

keuntungan. Sudah banyak Notaris yang digugat ke pengadilan atas dasar penerbitan 

akta yang dibuatnya bahkan tidak segan-segan pihak yang dirugikan juga menuntut 

ganti rugi, baik ganti rugi secara materiil maupun imateriil kepada Notaris, salah 

satunya dengan dasar Notaris tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan 

larangan Notaris sebagaimana diatur di dalam pasal 16 dan pasal 17 UUJN dapat 

dikenakan sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi 

pidana.14  Sanksi Perdata merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran hukum 

privat,  yaitu hukum yang mengatur hubungan antar pribadi dalam memenuhi 

kepentingannya.15 Sanksi administratif merupakan sanksi yang timbul dari 

hubungan antar Pemerintah (melalui lembaga yang berwenang) dan warganya tanpa 

perantara Hakim, sanksi itu dapat langsung dijatuhkan oleh Pemerintah.16 Sanksi 

kode etik dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap 

kode etik Jabatan Notaris, yang mana sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis 

Kehormatan Notaris. 

 
14 Putri A.R. 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indicator Tugas-Tugas Jabatan Notaris 

yang Berimplikasi Perbuatan Pidana), PT. Softmedia, Jakarta, hlm. 9-10. 
15 Soerjono Sokantono dan Purnadi Purbacaraka, 1993, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 63. 
16 Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 15. 
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 UUJN menyebutkan terdapat 4 (empat) jenis sanksi administratif yang dapat 

dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran profesi jabatan, yaitu 

berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, 

pemberhentian secara tidak hormat. Apabila Notaris terbukti melanggar ketentuan 

ketentuan dari Pasal 16 ayat (1) huruf M, ayat (7) dan ayat (8), Pasal 41 yang 

merujuk Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 48 

ayat (1) dan ayat (2),  Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4) dan Pasal 51 ayat (2) maka 

dapat mengakibatkan kekuatan akta otentik yang diterbitkan oleh Notaris dapat 

berubah statusnya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan dan dapat menjadi 

akta yang cacat hukum dan mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Sanksi 

pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu KUHP. 

Selain itu Notaris yang dijatuhi pidana dianggap hanya melakukan kesalahan kecil, 

sehingga hanya dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata atau ganti rugi ataupun sanksi 

administrasi atau hanya berupa teguran.  

Penulis akan memaparkan salah satu contoh kasus nyata dimana seorang 

Notaris dalam pembuatan akta otentik terdapat penyimpangan sebagaimana di 

dalam perkara perdata yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit 

Nomor Register: 08/Pdt.G/2016/PN.Spt. Perkara yang dimaksud yaitu terjadi antara 

Perseroan Komanditer CV. Putra Jaya sebagai penggugat atas nama Berlian Mariska 

Marbun dengan para tergugat yaitu, Marta Situmorang sebagai Tergugat 1, Joni, 

S.H., M.H., Notaris di sampit sebagai Tergugat 2. Permasalahan yang terkait adalah 
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pembuatan akta otentik tentang “Masuk dan Keluar sebagai Persero serta Perubahan 

Anggaran Dasar Perseroan CV. Putra Jaya”. Permasalahan yang dipaparkan dalam 

penulisan ini yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor Register: 

08/Pdt.G/2016/PN.Spt. 

CV. Putra Jaya awal mula didirikan pada tanggal 8 Februari 1995, 

berdasarkan akta Notaris Nomor 13 yang dibuat dihadapan Notaris Bertha Suriati 

Ihalauw Halim, SH. Dalam CV. Putra Jaya Persero Pengurus adalah Asharuddin 

Marbun dan sebagai Persero Komanditer adalah Marta Situmorang dan Berlian 

Mariska Marbun. Kemudian pada tahun 2008 dibuat akta Notaris tentang “Masuk 

dan Keluar sebagai Persero serta Perubahan Anggaran Persero CV. Putra Jaya”. 

Dalam isi akta tersebut dilakukan perubahan mengenai, pertama bahwa Marta 

Situmorang selaku Persero Komanditer telah keluar dari CV. Putra Jaya, dan yang 

kedua Persero Pengurus tetap Asharuddin Marbun dan Persero Komanditer menjadi 

Berlian Mariska Marbun dan (alm) Marulam Marbun. Akta tersebut dibuat pada 

tanggal 28 Oktober 2008 dengan Nomor Akta 20. 

Bahwa dalam gugatannya penggugat mengatakan akta Nomor 20 Tanggal 28 

Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Joni, S.H., M.H., terdapat cacat hukum 

karena dalam pembuatan akta tersebut yang menghadap kepada Notaris Joni, S.H., 

M.H., adalah Marta Situmorang yakni dalam gugatan disebut sebagai Tergugat 1 

yang mana bertindak untuk dirinya sendiri. Kemudian selaku kuasa lisan dari 

Penggugat, Asharuddin Marbun serta (alm) Marulam Marbun.   
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Dalam hal ini perlu diketahui bahwa pemberian kuasa dikenal ada 2 jenis, 

yaitu pemberian kuasa secara lisan dan pemberian kuasa secara tertulis, dalam 

pemberian kuasa secara lisan harus dinyatakan secara tegas dan sebagai pihak ketiga 

atau Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk mumbuat akta otentik harus 

mengetahui secara langsung dari pihak pemberi kuasa secara lisan untuk 

memastikan bahwa benar adanya pemberian kuasa secara lisan tersebut. Pengertian 

dari kuasa lisan adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa 

dengan penerima kuasa yang tidak menggunakan surat kuasa, artinya bahwa 

pemberian kuasa dilakukan secara langsung tanpa adanya surat kuasa. Apabila 

terjadi masalah seperti ada seseorang mengaku sebagai penerima kuasa dari pemberi 

kuasa yang dimana pemberi kuasa juga tidak pernah menyatakan untuk memberikan 

kuasa lisan kepadanya maka seseorang yang mengaku sebagai penerima kuasa telah 

melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan seseorang atau 

lebih telah melanggar pasal 1365 KUHPerdata yaitu  

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya 

untuk menggantikan kerugian tersebut”. 

 Orang yang telah dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata perihal 

Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri. Dalam surat gugatan Penggugat 

menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan kuasa secara lisan kepada 

Tergugat 1 dan untuk Notaris yang membuat akta nomor 20 tanggal 28 Oktober 
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2008 yang dinyatakan sebagai Tergugat 2 juga tidak memastikan kepada penggugat 

mengenai kuasa lisan, maka penggugat merasa bahwa adanya kekeliruan terhadap 

Notaris. Sehingga pembuatan akta Nomor 20 Tanggal 28 Oktober 2008 dapat 

dinyatakan Batal Demi Hukum karena tanpa persetujuan pihak penggugat dalam hal 

ini tidak mendapat kuasa dari penggugat, sebab bertentangan dengan dasar hukum 

pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata. 

Dalam gugatan tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk 

mengabulkan gugatannya agar akta Nomor 20 Tanggal 28 Oktober 2008 yang 

dibuat oleh Notaris Joni, S.H., M.H., selaku Tergugat 2 dibatalkan. Kemudian dalam 

Putusan Majelis Hakim berkaitan dengan permasalahan ini mengadili bahwa 

gugatan dari Penggugat dikabulkan sebagian yaitu, menyatakan akta yang dibuat 

oleh Notaris Joni, S.H., M.H., dengan Nomor 20 pada Tanggal 28 Oktober 2008 

Batal Demi Hukum yang berkaitan dengan “Masuk dan Keluar sebagai Persero serta 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. Putra Jaya” karena akta tersebut adalah 

akta yang cacat hukum dan/atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku dan juga melanggar syarat sahnya perikatan yaitu Pasal 1320 KUHPerdata. 

Memberikan sanksi kepada Tergugat 2 untuk menarik/mencoret/menghapus akta 

Nomor 20 Tanggal 28 Oktober 2008 dari minuta akta/daftar akta/register yang 

dipergunakan untuk itu.  

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah 

dijabarkan di atas tentu menimbulkan berbagai macam pertanyaan yang harus dikaji 
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lebih mendalam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia khususnya mengenai profesi Notaris. Kita sebagai Notaris harus 

memperhatikan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas maka penulis 

tertarik untuk membahas dan menganalisa dalam bentuk Tesis yang diberi judul:  

“ANALISIS HUKUM ATAS AKTA NOTARIS BERDASARKAN KUASA 

LISAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (STUDI KASUS 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPIT NOMOR REGISTER: 

08/Pdt.G/2016/PN.Spt)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dijabarkan, Penulis ingin meneliti lanjut 

berkaitan dengan: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta 

Notaris dengan kuasa lisan? 

2. Bagaimana konsekuensi hukum atas akta Notaris yang dibuat berdasarkan 

kuasa lisan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tanggung jawab Notaris atas akta Notaris 

dengan kuasa lisan, dan  

2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap akta Notaris yang dinyatakan 

batal demi hukum. 

 

1.4 Manfaat Penelitan 

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat penelitian secara teoritis, agar hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum. 

2. Manfaat penelitian secara praktis,  agar hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat 

menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait, bagi masyarakat atau 

komunitas publik secara keseluruhan sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan 

masyarakat pengguna jasa Notaris dan khususnya bagi Notaris tertentu dapat 

dijadikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga agar mengurangi 

resiko yang ada ketika melaksanakan tanggung jawab profesi Notaris. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Susunan penulisan sistematika ini terdiri dari 5 bab yang merupakan penulisan 

secara teratur dan terperinci sehingga memudahkan untuk diketahui hubungan 

antara bab yang satu dengan yang lain serta mempermudah pembahasan. 

Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis akan membahas mengenai landasan teori tentang Akta 

Notaris berdasarkan kuasa lisan yang dinyatakan batal demi hukum pada 

Persekutuan Komanditer (CV). 

 

BAB III: METEDOLOGI PENELITIAN 

Bab ini penulis akan menguraikan tentang jenis penelitian yang di dalamnya 

memaparkan metode penelitian yang digunakan, prosedur memperoleh 

bahan penelitian yaitu dalam ruang lingkup bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum non-hukum, sifat analisis yang digunakan 

dalam penelitian. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisi tentang hasil dan analisis sebagai bentuk pemecahan masalah 

dan jawaban atas isu hukum yang diteliti berdasarkan berbagai teori hukum, 

prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis. Adapun isi dari 

kesimpulan adalah pembahasan dari hasil penelitian dan saran yang 

merupakan rekomendasi penulis kepada ilmu pengetahuan dibidang hukum 

Kenotariatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




