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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Negara Hukum perlindungan terhadap hak asasi manusia harus 

dijamin oleh Negara, dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan 

yang sama dihadapan hukum dan pemerintah, ini merupakan konsekwensi 

prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum. Kepastian, ketertiban 

dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum 

dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang 

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek 

hukum dalam masyarakat. 

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang bertujuan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan tujuan negara dalam menjamin 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut dibutuhkan alat bukti 

tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan 

peristiwa hukum yang dibuat di hadapan dan oleh pejabat yang berwenang 

dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan ditunjuk 

secara sah oleh pemerintah yang diberi wewenang untuk membuat akta 

autentik dari suatu perbuatan hukum maupun peristiwa hukum yang terjadi di 

masyarakat. Sejarah Notaris di Indonesia sendiri tidak bisa lepas dari sejarah 
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Notaris di Belanda dan Prancis, karena bersumber pada hukum Notaris di 

Belanda atas dasar azas concordantie, yang mengadopsi ketentuan-ketentuan 

dari hukum notaris di Prancis (Loi Organique du notariat).
1
 

Membahas mengenai jabatan Notaris, tentunya tidak luput untuk tidak 

membahas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris, yang selanjutnya disebut “UUJN”, bahwa Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh mana pembuatan 

akta otentik tertentu tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. 

Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. 

Selain itu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja 

karena diharuskan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga karena 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak 

dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum 

bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan: “Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau 

berdasarkan undang-undang lainnya”. hal ini dpertegas kembali oleh 

                                                           
1
R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta:  

Raja Grafindo Persada, 199,  hal. 22. ) 
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Sjaifurrachman, yang berpendapat bahwa Wewenang utama notaris adalah 

membuat akta autentik,
2

 bahwa hal ini tidak luput dalam ketentuan 

berdasarkan Pasal 1870 dan 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

dikemukakan bahwa, akta autentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna 

bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat 

hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Bahwa dapat 

diketahui secara umum bahwa, dalam peradilan, hakim harus menganggap 

benar apa yang dituangkan dalam akta notaril, sepanjang tidak dapat 

dibuktikan sebaliknya, beban pembuktian diletakan pada pihak yang 

menyangkal isi akta Notaris tersebut.  

Lebih lanjut dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau 

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana 

akta dibuatnya. Akta autentik pada intinya memuat kebenaran formal sesuai 

dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris 

mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam 

akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak 

para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta 

Notaris tersebut.  

Menurut Salim H.S, Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut 

dengan Notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van Notaris, 

                                                           
2

 Sjaifurrachman. Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, 

(Bandung: Mandar Maju. 2011), hal. 63 
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mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya 

dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai 

pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya.
 3

  

Untuk lebih lanjut menurut Habib Adjie, Notaris adalah pejabat umum 

yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan 

umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam 

suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan 

memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan 

akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat atau orang lain
4
 

Menurut GHS Lumban Tobing, Akta yang dibuat oleh notaris 

merupakan suatu akta yang memuat “relaas” atau menguraikan secara 

autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau 

di saksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam 

menjalankan jabatanya sebagai notaris. Akta yang dibuat demikian dan 

memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan di dalam itu 

dinamakan akta yang dibuat “oleh” (door) notaris (sebagai pejabat umum). 

Akan tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu “cerita” dari apa yang 

                                                           
3
 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk 

Dan Minuta Akta, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 33 
4
 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris, (Bandung : Refika Aditama, 2008)  hal. 13. 
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terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada notaris dalam 

menjalankan jabatanya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja 

datang dihadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan 

perbuatan itu dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu 

dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta autentik. Akta tersebut merupakan 

akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) notaris
5
 

Notaris merupakan suatu profesi hukum sehingga profesi Notaris 

merupakan suatu profesi mulia (Nobile Officium). Notaris disebut sebagai 

pejabat mulia karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan 

kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas 

status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang 

dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau 

terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang 

tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 

Bahwa dengan begitu memegang peran penting dalam suatu kepastian 

hukum di dalam Hukum Nasional, Habib Adjie berpendapat bahwa Nilai 

pembuktian suatu akta Notaris dapat  diklasifikasikan menjadi beberapa poin 

penting, yaitu sebagai berikut: 

1. Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht)  Kemampuan lahiriah akta Notaris 

sesehibagai akta autentik. Nilai pembuktian akta notaris secara lahiriah 

adalah adalah akta Notaris dilihat apa adanya dan tidak perlu 

                                                           
5
 G.H.S. Lumban Tobing. Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 51.   
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dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Akta autentik secara lahiriah 

harus sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat 

akta autentik, baru akta tersebut dapat berlaku sebagai akta autentik 

sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktian berada pada pihak yang 

menyangkal keautentikan akta Notaris.  

2. Formal (Formal Bewijskracht)  Akta Notaris harus memberikan kepastian 

bahwa suatu kejadian dan fakta yang tertuang di dalam akta harus benar-

benar dilakukan oleh notaris menurut keterangan dari pihak-pihak yang 

menghadap pada saat akta tersebut dibuat. Kekuatan pembuktian secara 

formal meliputi kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, 

tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf, 

dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta 

membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada 

akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan 

para pihak/penghadap (pada akta para pihak).  

3. Materiil (Materiele Bewijskracht)  Pembuktian materiil sebuah akta 

Notaris adalah apa yang dimuat dalam akta notaris adalah benar 

pernyataan atau keterangan yang dimuat/disampaikan oleh pihak-pihak di 

dalam akta pejabat, atau para pihak yang menghadap kepada notaris benar 

berkata demikian, sesuai dengan apa yang termuat di dalam akta Notaris.
6
 

Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan 

(vertrouwensambt) dan justru oleh karena itu seseorang bersedia 

                                                           
6
 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, 

Cetakan Kedua, (Bandung: refika Aditama, 2009),  hal 72.   
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mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan 

(vertrouwenspersoon), Notaris berkewajiban untuk merahasiakan akta semua 

apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian 

tidak dicantumkan dalam akta. Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan 

apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris oleh kliennya pada waktu 

diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan 

sesuatu akta, sekalipun tidak semuanya dicantumkan dalam akta.  

Menurut Herlien Budiono, “membuat” atau “verlijden” sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, adalah melakukan sejumlah 

pekerjaan yang diperlukan untuk terjadinya akta (notaris).7 Membuat akta 

autentik dapat diartikan dengan melakukan setiap perbuatan baik dalam hal 

merumuskan akta, memberikan penyuluhan hukum atau nasehat terkait 

pembuatan akta sehingga akta tersebut selesai dibuat dan menjadi akta 

autentik merupakan kewenangan notaris.
7
 

 Perkataan yang dituangkan di dalam akta notaris berlaku sebagai 

kebenaran bagi para pihak yang menuangkan pernyataannya tersebut 

dihadapan Notaris. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap 

tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para 

pihak sendiri, dan notaris terlepas dari tanggung jawab terhadap 

permasalahan tersebut. Isi dari akta Notaris mempunyai kepastian sebagai 

yang sebenarnya, menjadi bukti sah untuk diantara para pihak. 

                                                           
7
 Herlin Budiono. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti. 2013), hal. 7.   
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Menurut Munir Fudy kedudukan Kode Etik bagi Notaris sangatlah 

penting, pertama, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi 

sehingga perlu diatur dengan suatu Kode Etik, melainkan juga karena sifat 

dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, 

sehingga dapat menjadi fundamen hukum yang memegang peran penting 

tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang 

menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidak adilan 

sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang 

tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga 

dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi 

dari masyarakat pencari keadilan maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan 

juga suatu Kode Etik profesi yang baik dan modern.
8
 

Kewenangan dalam menjalankan tugas sebagai jabatan Notaris dan 

penyelenggara pemerintah dan kenegaraan dengan melayani kepada warga 

negara yang menghadap di hadapan notaris berkenaan dengan hukum 

keperdataan dan pertanahan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang yang 

berlaku/kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan yang akan 

ditentukan kemudian dan kewenangan membuat akta. Notaris di samping 

punya kewenangan juga melekat kewajiban notaris yang ditegaskan dalam 

Pasal 16 UUJN kewajiban jabatan notaris apabila dilanggar pasti ada sanksi 

atas pelanggaran tersebut
9
 

                                                           
8
 Munir Fudy, Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, 

Kurator dan Pengurus, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 133 
9
 Sri Susanti Mokodongan, Pengangkatan, Pemberhentian Dan Tugas Kewajiban Notaris 

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,  Fakultas hukum 

Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum Vol. V/No. 3/Mei/2017, Hal 74 
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Pada prakteknya seorang Notaris sering dihadapkan pada suatu 

permasalahan hukum. Seorang notaris terkadang menolak untuk mengerjakan 

permintaan dari pemohon atau penghadap yang datang menghadap, alasan 

yang diberikan oleh Notaris dapat beragam, yaitu baik dikarenakan sesuatu 

yang diminta bertentangan dengan hukum dan apabila hal tersebut 

bertentangan dengan hukum maka seorang notaris wajib memberikan 

pengarahan kepada pemohon tersebut tentang ketentuan hukum yang berlaku 

dengan kata lain memberikan penyuluhan hukum bagi Klien atau penghadap 

yang datang menghadap, ataupun alasan lainnya bisa juga dikarenakan 

seorang notaris kurang memahami atau belum mempunyai tingkat 

pengetahuanyang cukup atas permasalahan yang ditanyakan oleh pemohon 

akan tetapi karena ketidaktahuannya tersebut maka notaris tidak dapat 

memberikan pengarahan yang jelas ataupun dasar penolakannya. Hal ini 

menjadi suatu pertanyaan, apakah penolakan tanpa dasar yang jelas tersebut 

diperbolehkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam Kode 

Etik Notaris itu sendiri? Hal ini tidak dipungkiri terjadi pada masyarakat 

dikarenakan hukum yang terus berkembang dan kemungkinan-kemungkinan 

lainnya, akan tetapi sebagai pelayan bagi masyarakat umum seorang notaris 

seharusnya dituntut untuk dapat mengetahui ketentuan hukum yang berlaku, 

menerima, dan memberikan pengarahan atau penyuluhan kepada setiap 

bagian masyarakat yang memohon atau meminta bantuan sehubungan dengan 

hukum khususnya di bidang kenotariatan. 

Adapun yang mendasari contoh atau praktik yang ada di lapangan 

atau yang dapat ditemui dalam kasus yang dialami oleh PT Tiga Pilar 
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Sejahtera Food Tbk yang memberikan somasi pada Notaris Humberg-lie yaitu 

mengenai hasil hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), 

pada 21 (dua puluh satu) Agustus 2018, bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk untuk meminta untuk melakukan perubahan data perseroan dalam Sistem 

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Sementara PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk meminta penjelasan alasan 

belum dilaporkannya, atau didaftarkannya RUPST, 27 (dua puluh tujuh)  Juli 

2018.
 10 

Mengenai hal tersebut pada tanggal 5 (lima) September 2018, Notaris 

Humberg-Lie memberikan pendapat bahwa kekosongan direksi perusahaan 

tak dapat dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM, terkait perubahan 

struktur perusahaan. Apabila terdapat akta keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham yang memberhentikan seluruh anggota direksi, yang menyebabkan 

tidak adanya anggota direksi dalam satu perseroan, maka secara teknis hal 

tersebut tidak dapat dilaporkan proses pemberitahuan perubahan data 

perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya, Lie telah 

dapat dua kali somasi dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk melalui kuasa 

hukumnya, Juniver Girsang dari Kantor Hukum Juniver Girsang & Partners. 

Pada 4 September 2018, dan 6 September 2018. Somasi dikirim lantaran, Lie 

belum juga mengirim hasil RUPST kepada Kementerian Hukum dan HAM. 

Dimana salah satu hasil RUPST tersebut menyatakan jajaran direksi 

diberhentikan, dan kendali Tiga Pilar sementara digenggam Dewan Komisaris  

                                                           
10

 https://nasional.kontan.co.id/news/komisaris-tiga-pilar-aisa-somasi-notaris-rupst-27-

juli (diakses pada 25 Maret 2019 pukul 15.30 WIB) 

https://nasional.kontan.co.id/news/komisaris-tiga-pilar-aisa-somasi-notaris-rupst-27-juli
https://nasional.kontan.co.id/news/komisaris-tiga-pilar-aisa-somasi-notaris-rupst-27-juli
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Melihat lebih lanjut dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 

ayat 1 huruf e UUJN bahwa Dalam menjalankan Jabatannya, Notaris wajib 

memberikan pelayan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Ini, 

kecuali ada alasan untuk menolaknya, melihat lebih jauh dalam penjelasan 

pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam UUJN tidak 

mendeskripsikan alasan apa saja yang dapat dijadikan Notaris dalam 

menjalankan jabatannya untuk menolak klien atau penghadap dalam 

membuat akta autentik. 

Mengingat ketentuan di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf d UUJN sebelum 

adanya perubahan, yang mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, 

Notaris berkewajiban memberikan pelayan sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, dan dalam 

penjelasan Pasal ini memberikan penjelasan bahwa “alasan untuk 

menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak seperti 

adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan 

suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak 

untuk melakukan perbuatan atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-

undang”. 

Sehingga melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 UUJN, 

terdapat ketidak selarasan antara praktik yang terjadi di masyarakat serta 

pengaturannya dalam undang-undang jabatan Notaris, khususnya mengenai 

hal-hal atau dasar secara spesifik yang mengatur mengenai alasan penolakan 
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Notaris dalam membuat akta autentik. Disisi lain akan menimbulkan 

pertanyaan dari hal tersebut, karena apabila kita meninjau kembali dalam 

pasal 4 UUJN yang berbunyi: 

"Saya bersumpah/berjanji:bahwa saya akan patuh dan setia kepada 

Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris 

seria peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan 

jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. 

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan 

kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan 

tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta 

dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya 

untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan 

memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."
11

 

Apabila melihat kutipan bunyi dari undang-undang tersebut, maka 

seorang Notaris sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya 

sebelumnya telah mengambil sumpah terlebih dahulu, dan dalam sumpah 

jabatannya telah berjanji akan akan patuh terhadap ketentuan hukum yang 

ada, terutama dalam UUJN serta menjalankan kewajiban sesuai dengan kode 

etik Notaris, akan tetapi khusus dalam hal pembuatan risalah Rapat Umum 

                                                           
11

 UUJN 
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Pemegang Saham belum terdapat penjelasan dan pengaturan yang lebih 

merinci didalamnya sehingga menimbulkan suatu celah hukum dalam UUJN 

maupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 

Melihat lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 UUJN, maka akan 

terlihat kembali ketentuan dalam Pasal 16 ayat 11 UUJN yang berbunyi 

bahwa 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. 

Maka terlihat bahwa terdapat suatu permasalahan tersendiri dalam 

UUJN, bahwa apabila dalan menjalankan kewajibannya Notaris menolak 

permintaan klien atau penghadapnya, akan tetapi dalam UUJN tidak 

mengatur mengenai alasan atau dasar patokan yang dapat digunakan untuk 

menolak pembuatan akta otentik penghadap yang datang menghadap, 

khususnya juga mengenai pendafataran perubahan Perseroan Terbatas yang 

tidak diatur lebih lanjut baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, apakah 

Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi yang tertera dalam Pasal 16 

ayat 11 UUJN ataukah tidak sama sekali, dikarenakan dalam UUJN saat ini 
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tidak memberikan dalam hal apa saja yang dapat membuat Notaris untuk 

dapat menolak permintaan penghadap khususnya dalam hal terdapat 

perubahan data yang ada dalam sebuah Perseroan Terbatas. 

Dari uraian di atas, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai 

kewajiban Notaris, maka untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut dalam 

hal ini penulis  akan menuangkan dalam bentuk Tulisan Ilmiah berupa tesis 

dengan judul tesis ini : Penolakan Notaris Membuat Berita Acara Rapat 

Umum Pemegang Saham Perseroan Ditinjau Dari Undang-Undang 

Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :  

1.  Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban dalam menjalankan jabatan 

Notaris dikaitkan dengan pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang 

Saham? 

2. Bagaimana akibat hukum Notaris yang tidak memenuhi kewajiban untuk 

mendaftarakan risalah rapat? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan 

Adapun yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a) Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Notaris dalam 

menjalankan jabatannya dihubungkan dengan ketentuan dalam 
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Undang-Undang Jabatan Notaris apabila menolak permintaan 

penghadap dalam pembuatan akta otentik khususnya mengenai risalah 

rapat Rapat umum Pemegang Saham. 

b) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Notaris khususnya 

dalam hal penolakkan permintaan penghadap dalam pembuatan risalah 

Rapat Umum Pemegang Saham. 

1.3.2 Manfaat 

a) Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan manfaat sebagai ilmu pengetahuan terutama dalam 

bidang hukum kenotariatan mengenai kewajiban Notaris dalam 

menjalankan kewajibannya terutama dalam hal apabila Notaris 

menolak pembuatan akta autentik dan juga diharapkan akan 

bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-

pihak yang merasa tertarik dalam permasalahan yang diangkat oleh 

penulis 

b) Manfaat Praktis 

Dapat memberikan manfaat serta bahan masukan bagi para Notaris 

dan penegak hukum dalam menjalankan jabatan Notaris khususnya 

dalam hal terdapat pembuatan suatau risalah rapat perseroan terbatas, 

khususnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika dari suatu penelitian merupakan suatu uraian mengenai 

susunan dari apa yang hendak diteliti dalam penelitian itu sendiri secara 
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teratur dan rinci dengan maksud untuk mempermudah dan memberikan 

gambaran secara menyeluruh dan jelas dari hasil penelitian tersebut. 

Sistematika penulisan ini disajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang akan penulis 

kemukakan dalam setiap bab yang ada dalam penulisan Tesis ini. Sistematika 

dalam penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab 

memiliki beberapa sub-bab tersendiri. Secara garis besar sistematika dalam 

penelitian ini dapat diartikan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan latar belakang untuk memasuki bab 

selanjutnya yang menjabarkan mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah pokok dalam penulisan tesis 

ini. Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

dalam penulisan tesis ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Berisikan mengenai acuan peraturan, teori-teori dan konsep 

pengaturan mengenai pelaksanaan jabatan Notaris yang ada 

dalam  dan mendasari penelitian ini yang nantinya akan 

bermanfaat atau membantu untuk memecahkan masalah 

yang sedang diteliti oleh penulis dalam penelitian 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam suatu metode penelitian, tentunya terdapat perbedaan 

satu sama lain sedemikian pula dalam meteode penelitian 
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hukum. Metode penelitian yang digunakan sesuai dengan 

disiplin ilmu yang dianut juga. Penelitian hukum pada 

dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu 

dengan jalan menganalisisnya selain itu diadakan 

pemeriksaan komprehensif terhadap fakta hukum untuk 

mengusahakan suatu pemecahan yang timbul di dalam 

gejala yang bersangkutan 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Analisis hukum akan menjabarkan analisa mendalam 

mengenai permasalahan obyek yang menjadi fokus 

penelitian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terkait, 

yaitu pelaksanaan Notaris dalam menjalankan jabatannya 

sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewajiban dan hak  

yang telah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris 

serta dikaitkan dengan analisa mengenai  kewajiban Notaris 

dalam membut risalah Rapat Rapat Umum Pemegang 

Saham hingga melaporkan perubahan yang terdapat dalam 

Perseroan Terbatas 

BAB V  PENUTUP 

Merupakan bab terakhir dalam penulisan ini, yang 

didalamnya penulis akan mengemukakan beberapa hal yang 
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menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas, 

mulai dari bab pendahuluan hingga analisis penelitian serta 

penulis akan memberikan saran dari penelitian mengenai 

apa yang seharusnya dilakukan dan penerapannya terkait 

dengan topik dan rumusan yang diangkat dalam tesis ini. 

 

 

 

 

 




