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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar belakang masalah 

Lembaga Kenotariatan sudah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan 

Belanda. Pertama kali jabatan Notaris ada di Innonesia pada tanggal 27 Agustus 

1620, yaitu dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem. 

Tugasnya berkaitan dengan pendaftaran dokumen-dokumen dan akta-akta yang 

dibuat olehnya. Pada zaman ini, Notaris merupakan pegawai Vereenigde 

Oostindische Compagnie (VOC) sehingga tidak memiliki kebebasan untuk 

melayani masyarakat. Namun setelah tahun 1650, Notaris baru benar-benar 

diberikan kebebasan untuk menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari 

siapapun. Peraturan mengenai kenotariatan Belanda (Notariswet) yang diadopsi 

oleh Belanda dari Hukum Perancis, diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Juli 

1860 yang dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN).  

Setelah tanggal 17 Agutus 1945, yakni Hari Kemerdekaan Indonesia, 

keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 2 

Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Segala 

peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” 1 Namun, seiring 

berjalannya waktu, Peraturan Jabatan Notaris tahun 1860 tersebut menjadi tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Maka dengan begitu, dilakukanlah 

 
1 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 Aturan Peralihan. 
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perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris, yaitu dengan diundangkannya 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tepatnya pada 

tanggal 6 Oktober 2004.  

Ditegaskan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut 

merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan menghapuskan 

peraturan perundang-undangan sebelumnya sehingga menciptakan unifikasi 

hukum yang berlaku untuk semua penduduk Negara Republik Indonesia. Pada 

tanggal 15 Januari 2014 dilakukan beberapa perubahan terhadap Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dengan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Etika profesi adalah norma-norma, 

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang 

yang dapat disebut sebagai professional. Dengan adanya kode etik, kepentingan 

masyarakat akan lebih terjamin karena ada yang mengatur standar perilaku seorang 

Notaris dengan jelas.  

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya selain taat terhadap 

Undang-Undang Jabatan Notaris, ia juga harus menaati apa yang disebut dengan 

Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 

Januari 2005 sebagaimana telah diubah dalam perubahan Kode Etik Notaris 

Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 30 Mei 2015, 

yang isinya memuat kewajiban, larangan, dan pengecualian bagi Notaris dalam 

melaksanakan jabatannya. Kode Etik Notaris yang merupakan alat penunjang 
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Undang-Undang Jabatan Notaris untuk penerapannya dalam kehidupan profesi 

seorang Notaris. Kode etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh 

Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib 

ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku 

jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan Jabatan maupun dalam kehidupan sehari-

hari. Kode Etik Notaris dalam kata lain merupakan standar perilaku bagi seorang 

Notaris, yang apabila dilanggar, terdapat sanksi berupa teguran, pemberhentian 

sementara, pemberhentian dengan hormat, juga pemberhentian dengan tidak 

hormat, semua tergantung dari apa yang dilanggar oleh Notaris tersebut dan 

seberapa besar dampak buruk atas pelanggarannya tersebut.  

Kedudukan kode etik bagi notaris sangat penting, bukan hanya karena 

notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, 

melainkan juga karena pekerjaan yang dilakukan oleh seorang notaris yang sangat 

berorientasi pada legalisasi, sehingga menjadi fundamen hukum utama tentang 

status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris 

tersebut.2 Pelaksanaan Kode Etik Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas yang 

merupakan alat dari Perkumpulan INI. Majelis Pengawas terdiri dari Majelis 

Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang 

pada setiap tingkatan terdiri atas unsur : 

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 

2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; 

3. Ahli / akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. 

 
2 Munir Fuady, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, 

Kurator, dan Pengurus), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133. 
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Perkumpulan INI juga sangat penting perannya dalam penegakkan 

pelaksanaan kode etik profesi bagi para Notaris. Selain oleh Majelis Pengawas, 

pelaksanaan Kode Etik Notaris diawasi pula oleh Dewan Kehormatan yang 

merupakan suatu lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam 

perkumpulan INI. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris dan Kewan 

Kehormatan Daerah. 

2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia 

dan Dewan Kehormatan Wilayah; 

3. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan 

Dewan Kehormatan Pusat. 

Notaris merupakan salah satu profesi yang sangat penting di Indonesia. Jabatan 

yang diemban Notaris adalah sutau jabatan kepercayaan yang diberikan oleh 

undang-undang dan masyarakat. Notaris disebut sebagai Pejabat Umum, karena 

pengangkatan Notaris itu dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui kementrian. 

Dibutuhkan tanggung jawab yang tinggi, integritas, dan iman yang kuat untuk 

menjadi seorang profesional dalam pengembanan profesinya sebagai Notaris.  

Notaris berwenang membuat akta autentik yang merupakan alat 

pembuktian yang sempurna di muka pengadilan, sehingga dapat dikatakan akta 

yang dibuat oleh Notaris itu upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian 

hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Dewasa ini banyak sekali orang yang 

berprofesi sebagai Notaris, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang lebih 

banyak untuk menentukan siapa Notaris yang akan ditunjuk untuk menangani 
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aktanya. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian. 3  

Segala sesuatu yang dilakukan oleh Notaris diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juga terdapat UUJN sendiri berisi 

mengenai kaidah moral dan sanksi-sanksi yang diberikan bila seorang Notaris 

melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya.  

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk 

membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang 

diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat 

akta. 4 Dalam profesinya sebagai Notaris sangatlah diperlukan profesionalitas agar 

sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum 

dari UUJN, yaitu : 

Bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Jadi apabila 

dilihat dari perspektif fungsi maupun lembaga, Notaris memiliki 

wewenang untuk membuat akta autentik secara jujur, seksama, mandiri, 

dan tidak berpihak. 

 

Notaris dituntut memiliki pengetahuan hukum yang luas, ketelitian dan 

tanggung jawab yang tinggi, berperilaku professional, serta menjunjung tinggi 

sumpah jabatan untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan negara guna 

memberikan jaminan kepastian hukum.5 Dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

seorang Notaris dalam pengembanan jabatannya, diperlukan adanya pembinaan 

dan pengawasan secara terus menerus. Tidak semua akta merupakan akta notaris.  

 
3 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, 

(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 220. 
4 Sudikno Mertokusumo, Arti Penemuan Hukum bagi Notaris,(Jakarta : Erlangga, 1983), Hlm. 5-

6. 
5 Liliana Tedjosaputra , Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana, (Yogyakarta : 

PT. Bayu Indra Grafika, 1995), Hlm. 86. 
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Pasal 1 ayat 7 UUJN menerangkan bahwa Akta Notaris adalah akta 

autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata acara 

yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta autentik sendiri disebutkan di 

Pasal  1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan 

suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau 

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di mana akta itu dibuat. 

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna di muka pengadilan, 

mempunyai peranan yang penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan 

masyarakat.  

Di sisi lain dalam berbagai hubungan bisnis, misalnya kegiatan di bidang 

perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, pasar modal, dan untuk kepastian hukum 

dalam berbagai bidang ekonomi dan social, baik pada tingkat nasional, regional, 

maupun global. Menurut Pasal 15 UUJN ditegaskan bahwa wewenang Notaris 

adalah:  

1) membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

ketetapan 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-akta itu tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 

oleh undang-undang; 

2) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

3) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa Salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan; 

4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 

6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

7) membuat akta risalah lelang. 
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Salah satu akta yang dapat dibuat oleh seorang Notaris adalah Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB ini pada dasarnya isinya sudah mengatur tentang 

jual beli tanah namun formatnya baru sebatas pengikatan jual beli, yaiu suatu 

bentuk perjanjian yang merupakan atau dapat dikatakan sebagai perjanjian 

pendahuluan sebelum dilakukannya perjanjian jual beli sebenarnya yang diatur 

dalam perundang-undangan yang dinamakan dengan akta perjanjian jual beli. R. 

Subekti 6 dalam bukunya menyatakan PPJB adalah perjanjian antar pihak penjual 

dan pihak pembeli sebelum melaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-

unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain sertifikat hak atas 

tanah belum ada karena masih dalam proses, atau belum terjadinya pelunasan harga 

atau pajak-pajak yang dikenakan terhadap jual beli hak atas tanah karena masih 

dalam proses atau belum dapat dibayar baik oleh pembeli atau penjual.  

Namun, dalam setiap pembuatan akta notaris tidak semua berjalan dengan 

lancar dan tidak semua Notaris menaati sebagaimana diatur di dalam UUJN dan 

Kode Etik Notaris.  Seperti dalam kasus dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 

53/Pid.B/2017/PN Bkt. Di dalam kasus ini terdakwa adalah sorang Notaris bernama 

Elfita Achtar berusia 47 tahun, yang merupakan Notaris di Bukittinggi. Dalam 

kasus ini, beliau didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Martry Gilang Rosadi, 

S.H. dan Daniel Jusari, S.H. yang keduanya merupakan advokat / penasihat hukum 

pada “Law Offices of Raya Law Firm”.  

Diawali pada tanggal 30 Januari 2014, Notaris Elfita Achtar menerima 

beberapa sertifikat, yakni :  

 
6 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Bandung : Bina Cipta, 1987), hlm. 75. 
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1. Serifikat HGB Nomor 134/Tarok Dipo, Bukittinggi seluas 1.715 meter 

bujur sangkar; 

2. Sertifikat HGB Nomor 135/ Tarok Dipo, Bukittinggi seluas 1.100 meter 

bujur sangkar; 

3. Sertifikat HGB Nomor 136/ Tarok Dipo, Bukittinggi seluas 895 meter 

bujur sangkar; dan  

4. Sertifikat HGB Nomor 137/ Tarok Dipo, Bukittinggi seluas 6.980 meter 

bujur sangkar. 

yang terletak di Kelurahan Tarok Dipo Bukittinggi atas nama PT Rahman Tamin. 

Tanah-tanah tersebut dijual karena PT Rahman Tamin mengalami likuidasi dan 

para pemegang saham perusahaan tersebut menyepakati pembubaran perusahaan 

dan telah menunjuk Likuidator untuk melakukan pemberesan penjualan asset-aset 

Perusahaan. Diberikannya keempat sertifikat tersebut oleh tim Likuidator dari PT 

Rahman Tamin dengan maksud agar Notaris dapat melakukan pengecekan dan 

pengukuran terlebih dahulu terhadap tanah tersebut untuk selanjutnya akan 

dilakukan jual beli terhadap tanah-tanah tersebut.  

Penyerahan tersebut dilakukan karena Tim Likuidator mengatakan bahwa 

sudah ada calon pembelinya. Saat penyerahan sertifikat, disepakati antara Tim 

Likuidator dan Notaris Elfa Achtar, S.H. bahwa apabila jual beli dalam bentuk Akta 

Jual Beli tidak berjalan sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 maka semua 

sertifikat harus dikembalikan kembali kepada Tim Likuidator. Sebagaimana sesuai 

dengan jabatannya sebagai Notaris, pada tanggal 24 Februari 2014 Notaris Elfita 

Achtar membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara tim Likuidator dari PT. 

Rahman Tamin yang diwakili oleh Ahmad Fadjrin yang telah mendapatkan 



 

 

9 

perseutujuan dari Presiden Dikretur PT. Rahman Tamin, yakni Mustafa Gani 

Tamim, dengan Edi Yosfi selaku Direktur PT. Starvi Properti Indonesia melalui 

Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Nomor : 06/2014, yang pokoknya berisi bahwa 

antara Tim Likuidator dengan Edi Yosfi akan dilakukan jual beli asset  milik PT. 

Rahman Tamin  yang berada di Bukittinggi berupa sertifikat-sertifikat HGB dengan 

harga yang disepakati oleh para pihak yaitu sebesar Rp 55.000.000.000,- (lima 

puluh lima milyar rupiah) yang akan dilakukan melalui beberapa tahapan 

pembayaran dengan batas waktu sampai tanggal 24 April 2014.  

Pembayaran pertama dilakukan pada saat penandatanganan Akta 

Pengikatan Jual Beli tersebut dan pembayaran terakhir seharusnya dilakukan oleh 

Edi Yosfi kepada pada tanggal 24-04-2014 (dua puluh empat April dua ribu empat 

belas) sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Namun, Edi 

Yosfi tidak dapat melakukan pembayaran sejak tanggal 23 Maret 2014, ini 

merupakan dua pembayaran terakhir yang seharusnya dilakukan Edi Yosfi. Hal ini 

dikarenakan ketika akan melakukan pembayaran menggunakan cek, nyatanya 

terjadi pemblokiran di Badan Pertanahan Nasional Bukittinggi.  

Edi Yosfi mengatakan kepada Notaris bahwa ia akan dapat melakukan 

pembayaran bila blokir sudah dibuka oleh pihak Badan Pertanahan Nasional 

Bukittinggi. Blokir yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Bukittinggi ini 

ternyata berawal dari perkara tanah-tanah HGB yang dimiliki oleh PT Rahman 

Tamin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikabarkan oleh pihak PT 

Rahman Tamin bahwa kasus tersebut sudah selesai dan perkaranya telah dicabut, 

namun juga terdapar perkara lainnya mengenai tanah tersebut di Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat yang sedang dilakukan upaya kasasi. Sampai pada waktu pembayaran 
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terakhir, pembayaran yang dilakukan oleh Edi Yosfi sudah tuntas, namun cek yang 

diberikan Edi Yosfi tidak dapat dicairkan dikarenakan blokir belum dibuka oleh 

pihak dari Badan Pertanahan Nasional Bukittinggi. 

 Hal itu mengakibatkan tidak dapat dibuatnya Akta Jual Belinya karena 

adanya persyaratan pembayaran yang belum terselesaikan oleh pihak Edi Yosfi. 

Dengan terjadinya hal tersebut, Edi Yosfi yang telah menyanggupi sejak awal untuk 

membeli tanah-tanah tersebut memberi kabar kepada Notaris Elfita Achtar untuk 

tidak menyerahkan kembali 4 (empat) sertifikat HGB tersebut kepada pihak 

Likuidator dari PT Rahman Tamin, karena Perjanjian Jual Belinya sudah berjalan 

dan belum dapat dilakukan pembuatan Akta Jual Beli yang ia rasa hal tersebut 

merupakan haknya. Dengan hal-hal tersebut, Notaris Elfita Achtar dikatakan 

melakukan penggelapan atas sertifikat-sertifikat HGB milik PT Rahman Tamin 

tersebut.  

Pada tanggal 30 Januari 2016, Notaris Elfita Achtar dilaporkan ke Polda 

Sumbar oleh Mustafa Gani Tamin karena dianggap telah melakukan penggelapan. 

Berdasarkan segala pertimbangan, hakim menyatakan bahwa Notaris Elfita Achtar 

tidak bersalah, karena apa yang dilakukan Notaris Elfita Achtar adalah benar, ia 

sebagai pejabat negara bersifat netral, berusaha melindungin para pihak. Dalam hal 

ini, Notaris Elfita Achtar melindungi juga posisi Edi Yosfi yang merupakan 

pembeli dan harus menyelesaikan Jual Beli untuk dibuatkannya Akta Jual Beli 

berdasarkan PPJB tertanggal 24 Februari 2014.  

Edi Yosfi sebagai pembeli bukan dengan sengaja tidak membayar lunas 

atas tanah-tanah tersebut, melainkan adanya pemblokiran tanah oleh Badan 

Pertanahan Nasional Bukittinggi yang dikarenakan oleh adanya perkara mengenai 
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cagar budaya dan PT Rahman Tamin terlibat dalam suatu kasus saat itu di 

Pengadilan negeri Jakarta Selatan, sehingga mengakibatkan cek tidak bisa 

dicairkan. Maka dengan ini, Penulis mengangkat judul Perlindungan Hukum 

terhadap Notaris atas Gugatam Penggelapan yang merupakan Studi Kasus atas 

Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 53/Pid.B/2017/PN BKT. 

Di dalam UUJN diatur mengenai Majelis Pengawas Notaris yang 

merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Ada pula yang disebut 

dengan Majelis Kehormatan Notaris yang merupakan suatu badan yang mempunyai 

kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan 

persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, 

atas pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam 

pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, atau 

berkaitan dengan protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kedua 

badan tersebut dibentuk oleh menteri dan memiliki fungsi, tugas, serta tanggung 

jawabnya masing-masing. 

Majelis Pengawas Notaris memiliki tugas untuk melakukan pembinaan 

serta pengawasan terhadap Notaris dalam pengembanan tugasnya dan bertanggung 

jawab untuk melakukan penindakan atas adanya laporan yang diterima dari 

masyarakat yang berhubungan dengan seorang Notaris yang diduga melakukan 

pelanggaran saat melaksanakan tugasnya. Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris 

memiliki tugas untuk melakukan pembinaan serta bertanggung jawab untuk 

memberikan persetujuan atau penolakan terkait pemeriksaan akta juga pemanggilan 

Notaris atas laporan dari penyidik ataupun untuk proses peradilan. Dari fungsi dan 
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tugas, serta tanggung jawab Majelis Kehormatan Notaris tersebut dapat dilihat 

bahwa Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan istimewa sehubungan 

dengan pemeriksaan terhadap Notaris yang berkaitan dengan penyidik juga proses 

peradilan, namun dalam kasus yang menimpa Notaris Elfita Achtar tidak terlihat 

adanya peran dari Majelis Kehormatan Notaris yang dapat memberikan persetujuan 

terlebih dahulu dapat atau tidaknya Notaris Elfita Achtar diperiksa oleh penyidik. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis mengangkat judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS TOLAK UKUR 

SUATU TUNTUTAN PENGGELAPAN TERKAIT DENGAN 

KEWENANGAN PEMERIKSAAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS”, 

maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris atas tuntutan terhadap 

tugas dan kewajibannya yang tidak mengandung unsur schuld (salah)? 

2. Bagaimana batasan/tolak ukur suatu tindak pidana yang berkaitan 

dengan Jabatan Notaris dapat diselesaikan pada tingkat kewenangan 

pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris? 

1.3 Manfaat dan tujuan  

1.3.1 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  
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1. Manfaat teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pengembangan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum 

kenotariatan di Indonesia, khususnya mengenai Kode Etik Notaris 

dalam pengembanan jabatannya sebagai Notaris. 

2. Manfaat praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pengalaman berharga dalam kegiatan para Notaris terkait menjalankan 

jabatannya selaku Notaris, yang diharapkan menjadi bahan masukan 

untuk mengoreksi diri dari kesalahan-kesalahannya selama ini, 

sehingga dapat lebih berhati-hati dan teliti, juga bertanggung jawab 

dalam melaksanakan profesinya sebagai Notaris. 

1.3.2 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian dari masalah ini yang pertama adalah untuk pembuktian, 

yakni penulis ingin membuktikan apa saja kesalahan yang dilakukan oleh Notaris 

pada kasus yang dibahas dalam penulisan ini agar para Notaris dan calon Notaris 

lain terhindar dari kesalahan yang sama dan tidak terlibat dalam kasus serupa. 

Kedua adalah agar Majelis Kehormatan Notaris dapat melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

1.4 Sistematika penulisan 

Penulis membagi penyusunan tesis ini ke dalam 5 (lima) bab. Adapun 

pembagian tersebut bertujuan supaya penelitian ini tersusun dengan baik dan 

sistematis. Selain itu juga untuk memberikan kemudahan dalam melakukan 
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pembahasan topik yang dibahas, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka 

dari tesis ini. Penulisan tesis ini terdiri dari lima Bab, sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini terdapat penjelasan atau suatu gambaran dari latar belakang 

tentang permasalahan yang diteliti, yaitu tuntutan penggelapan terhadap 

seorang Notaris, Selain itu, terdapat pula rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

Bab II : Tinjauan pustaka 

Bab ini berisi uraian yang terbagi ke dalam landasan teori yang membahas 

mengenai pengertian Notaris sebagai pejabat umum beserta kewenangan 

dan kewajibannya, pengertian mengenai akta, juga landasan konseptuan 

yang membahas mengenai pidana penggelapan dan teori hukum progresif.  

Bab III : Metode penelitian 

Bab ketiga merupakan bab yang berisi pemaparan mengenai metodologi 

penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, 

terdiri dari jenis penelitian, bahan-bahan yang digunakan, pendekatan 

hingga analisa yang akan digunakan. 

Bab IV : Hasil penelitian dan analisa 

Bab ini berisi uraian dari hasil penelitian yang dikerjakan penulis, diikuti 

dengan analisa mengenai tuntutan penggelapan terhadap seorang Notaris 

dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan. 

Bab V : Kesimpulan dan saran 
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Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban 

atas kedua rumusan masalah yang telah dianalisa pada bab IV dan diakhiri 

dengan saran dari penulis pada penelitian ini. 

 

 




