
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum 

dimana kekuasaan tunduk pada hukum.1 Hukum mempunyai kedudukan 

paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan 

manusia,2 yang juga mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan 

dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan 

pemerintah.3 Sebagai negara hukum, maka hukum sengaja dibuat oleh 

Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme 

pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi yang melatarbelakanginya.  

Hukum dalam arti produk peruaturan perundang-undangan yang dibuat 

tentu memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Salah satu fungsi hukum yaitu 

sebagai sistem kontrol sosial karena dalam hukum memuat norma-norma yang 

mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan dari 

individu-individu yang lain dalam kehidupan sosial,4 sehingga tatanan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tercipta hubungan 

yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, sebagai negara 

 
1 Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat ( 3) UUD 

1945 Perubahan ke -4. 
2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 

2003), hal. 21. 
3 Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan 

Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 17. 
4Darji Darmodihardjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafatat Hukum, Apa dan Bagaimana 

Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal.159. 
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hukum memiliki tujuan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan 

hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan, dan juga memandang bahwa 

tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat.5 

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum 

dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, 

perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang diselenggarakan oleh pejabat 

tertentu yang kewenangan tugasnya merupakan pendelegasian dari peraturan 

perundang-undangan yang tugasnya menjalankan salah satu bagian dari tugas 

negara. Kebijakan pemerintah tersebut, merupakan politik hukum terhadap 

peningkatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang Notaris, di dalam 

pembuatan alat bukti tertulis, yang bersifat otentik mengenai sesuatu 

peristiwa, atau perbuatan hukum, yang berguna bagi penyelenggaraan negara, 

maupun kegiatan masyarakat. 

Notaris merupakan pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat 

akta otentik. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Meskipun sama-sama memiliki 

kewenangan yang serupa, akan tetapi kedua profesi ini memiliki perbedaan 

dasar kewenangan, karena dasar hukum yang merujuknya berbeda.  

Kewenangan Notaris membuat akta otentik mengacu pada Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sedangkan 

kewenangan PPAT membuat akta otentik merujuk pada Peraturan Pemerintah 

 
5 Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2015), 

hal.75. 
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Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Dalam faktanya, diperbolehkan seorang yang menjabat sebagai notaris dan 

merangkap sebagai PPAT berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam 

UUJN menegaskan bahwa Notaris wajib memiliki satu kantor dan tempat 

kedudukan notaris yang juga sebagai PPAT wajib mengikuti tempat 

kedudukan notaris.6 Sedangkan wilayah kerja Notaris sebagai PPAT adalah 

suatu wilayah yang menunjukan kewenangan seorang PPAT untuk membuat 

akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang 

terletak di dalamnya.7 

Notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah dapat dilihat pada 

ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menyebutkan bahwa “Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang 

diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun”. 

Apabila melihat perkembangan kehidupan bermasyarakat dewasa ini, 

perkembangan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan 

kepastian hukum sudah mulai tumbuh. Masyarakat sudah menyadari betul 

betapa pentingnya perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan maupun 

 
6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Pasal 19 ayat (1) dan (2). 
7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal (1) Ayat (8). 
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sudah dilakukan dan kemudian dituangkan dalam suatu dokumen dalam 

bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris. Hal ini dapat dilihat dari 

hubungan antara masyarakat dan Notaris sebagai pejabat yang diberi 

kewenangan oleh undang-undang dalam pembuatan akta. Kesadaran 

masyarakat membuat akta di hadapan Notaris menunjukkan bahwa 

masyarakat telah sadar bahwa untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian 

terhadap objek yang dimilikinya dibutuhkan alat bukti berupa akta. Akta dapat 

dijadikan sebagai alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban 

setiap obyek hukum. Tujuan dibuatnya akta untuk menghindari terjadinya 

hubungan hukum yang cacat dan dapat merugikan subyek hukum maupun 

masyarakat.8 

Dalam sejarahnya, keberadaan Notaris di Indonesia sudah ada sejak 

zaman masa penjajahan Belanda seiring dengan masuknya VOC (Verenigde 

Oost Indhische Compagine) ke Indonesia.9 Pada waktu itu, tugas seorang 

notaris memberikan pelayanan dan melakukan semua surat libel (smaadscrift), 

surat wasiat di bawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta perjanjian 

perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament) dan akta-akta lainnya 

dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja.10 

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah era kemerdekaan 

pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang 

secara khusus mengatur jabatan notaris yaitu dengan diundangkannya 

 
8 Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Anke Dwi Saputro (ed), 100 Tahun Ikatan Notaris 

Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 2009), hal. 15. 
9 Ghansam Anam, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Seri Peraturan Jabatan 

Notaris), Cetakan Pertama, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hal.6. 
10 Ibid. 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selama 

hampir 10 tahun undang-undang dijalankan cukup dirasakan masih ada 

beberapa kekurangan-kekurangan sehingga dilakukan perubahan dengan 

diundangkannya peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (UUJN).  Definisi pengertian notaris tidak begitu jauh berbeda 

dengan definisi dalam undang-undang sebelumnya yang dahulu 

kewenangannya notaris menekankan hanya pada  UUJN saja, namun dalam 

perubahan kewenangan selain ditentukan dalam UUJN juga dapat melihat 

pada ketentuan undang-undang yang lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN ini atau berdasarkan 

undang-undang lainnya. 

Notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan  

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepentingan 

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan 

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan undang-undang.11 Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka 

notaris memiliki wewenang untuk membuat akta-akta sepanjang itu diatur 

 
11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Pasal 15 ayat (1).  
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dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan undang-

undang yang membatasinya. 

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu organ 

yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu 

berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan 

kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.12 Profesi notaris merupakan 

pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan 

perundang-undangan dan kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan 

kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia 

(INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan 

dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.13 

UUJN dan kode etik notaris telah mengatur tugas, kewenangan dan 

sanksi bagi Notaris. Tujuan dari adanya kode etik itu sendiri untuk 

memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan 

dari perbuatan tercela. Selain jaminan atas mutu profesi, kode etik merupakan 

sebuah kompas yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan.14 

Sejalan dengan perkembangan dalam dunia bisnis atau usaha banyak 

melibatkan para pihak dalam melakukan transaksi yang turut melibatkan 

notaris untuk mengesahkan suatu akta jual beli, karena Notaris sebagai 

pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuwan dan keahlian 

dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi 

 
12 Agus Santoso, Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan ke-2 , 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 111. 
13 Ibid, hal. 112. 

14 I Gede A.B. Wiranata,  Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi 

Hukum), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 251. 
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kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan. Oleh karena itu, secara 

pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu jasa yang diberikannya.15 

Eksistensi notaris di era perkembangan bisnis saat ini memang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku bisnis lainnya. Oleh karena itu, notaris 

dituntut untuk bekerja secara professional dan penuh tanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan publik dengan baik dan tanpa adanya keberpihakan 

sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN yaitu memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.16 Demikian dapat 

dikatakan bahwa, jabatan sebagai Notaris timbul karena adanya suatu 

kebutuhan dari masyarakat di dalam mengatur pergaulan hidup sesama 

individu yang memerlukan suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataan 

di antara mereka.17  

Meskipun demikian, pelayanan yang diberikan Notaris kepada 

masyarakat adakalanya tidak memuaskan karena berbagai hal yang 

mengakibatkan banyak ditemukan Notaris dilaporkan oleh klien ke lembaga 

kode etik profesi bahkan adapula yang dilaporkan secara perdata maupun 

pidana. Pada penelitian ini, telah ditemukan kasus Notaris yang dilaporkan 

oleh klien karena dinilai telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan 

tugasnya karena dinilai melanggar kode etik notaris karena ada keberpihakan 

dengan salah satu pihak sehingga pihak yang lain merasa dirugikan. 

Seperti dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris kasus Nomor: 

04/B/MPPN/VIII/2016, Notaris Elsye Javanka (selanjutnya disebut Notaris 

 
15 Agus Santoso, Op.Cit., hal. 113.  
16 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 10. 
17 Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ke-4, (Jakarta: Erlangga, 1996), 

hal.30. 
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EJ) yang dinilai bekerja tidak profesional karena keberpihakan terhadap salah 

satu pihak dalam pengurusan pembuatan akta transaksi jual beli rumah secara 

kredit pemilikan rumah (KPR) melalui Bank Yudha Bhakti (selanjutnya 

disebut pihak Bank BYB). Rani Rachminar dan Hamid (selanjutnya disebut 

RR dan H) melaporkan Notaris EJ karena dalam proses penanganan perkara 

akta jual beli mengabaikan pesan penjual atas nominal harga yang disepakati 

yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pada saat pembacaan akta jual 

beli, Notaris EJ menyatakan bahwa jual beli rumah dibayar dengan harga 

sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibayar tunai dan dibuatkan 

kwitansi sebagai bukti pembayarannya. Uang tunai yang disebutkan dalam 

akta tersebut tidak ada karena RR selaku penjual belum menerima uang hasil 

penjualan dari pembeli maupun dari pihak bank. 

Ari Arjana (selanjutnya disebut AA) yang sebelumnya memang sudah 

sepakat membeli tanah dan bangunan yang sertipikat aslinya masih bernama 

pihak lain dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta). Untuk 

melaksanakan jual beli secara KPR, pihak AA mengarahkan agar pemilik 

rumah untuk membawa sertipikat tanah yang sedianya akan diserahkan ke 

pihak Bank untuk dilakukan agunan pinjaman. Sebelum diserahkan antara 

Penjual dan Pembeli melakukan perjanjian secara lisan perihal kesepakatan 

harga, jika harga tidak sesuai maka transaksi jual beli batal.18 Namun dalam 

faktanya, setelah kedua belah pihak menghadap dan Notaris membacakan akta 

perjanjian akad jual beli jumlah harga tidak sesuai dengan kesepakatan yang 

semula sepakat dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- akan 

 
18 Salinan Putusan Nomor 04/B/MPPN/VIII/2016, hal.2. 
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tetapi yang tertulis dalam akta sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta 

rupiah),-.  

Dalam kasus tersebut di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi jual beli 

antara Penjual dengan pihak Pembeli dengan harga yang tercantum di dalam 

akta berbeda dengan yang disepakati. Penjual tidak menerima uang hasil 

penjualan dari Pembeli. Notaris EJ pada waktu proses balik nama lalai untuk 

menginformasikan kepada Penjual tentang pembayaran objek jual beli. 

Adapun sertipikat sudah beralih ke pihak AA. Objek jual beli masih berada di 

penguasaan pemilik rumah yang mendapat kerugian karena tidak menerima 

penjualan, sedangkan sertipikat telah beralih dan berganti kepemilikan atas 

nama pembeli. 

Apabila melihat ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) UUJN 

menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya 

harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris juga terikat 

dengan sumpah jabatan  yang erat kaitannya dengan kode etik dan UUJN 

karena melalui sumpah/janji jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN, 

notaris berkewajiban untuk menjaga sikap, tingkat lakunya dan akan 

menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, 

martabat dan tanggungjawabnya sebagai notaris yang kedudukannya 

(posisinya) tidak boleh memihak dan bersifat mandiri (independen). Notaris 

selaku pejabat umum wajib mempertahankan kenetralannya dan tidak 

berpihak kepada siapapun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
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yang menyangkut pembuatan akta otentik kepada salah satu dari mereka yang 

berkepentingan.19  

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh 

membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial 

ekonomi atau alasan lainnya. Unsur ini merupakan pengamalan dari Sila ke 

Lima dari Pancasila yaitu Sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia”. Notaris wajib memberikan jasa penyuluhan hukum terkait dengan 

akta yang dibuatnya di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang 

yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang 

Jabatan Notaris. Hal inilah yang disebut suatu ketidakberpihakan yang 

seharusnya dilakukan oleh seorang Notaris.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat penelitian ini dalam bentuk penulisan tesis dengan judul: 

“Keberpihakan Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan 

Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris 

(Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Notaris Nomor: 

04/B/MPPN/VIII/2016)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uaraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah Notaris berwenang dalam pembuatan akta jual beli? 

 
19 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: 

Mandar Maju, 2011), hal.65. 
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2. Bagaimana tanggungjawab Notaris atas keberpihakan yang menimbulkan 

kerugian bagi penjual dalam kasus Putusan Majelis Pengawas Notaris 

Nomor: 04/B/MPPN/VIII/2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kewenangan Notaris dalam 

pembuatan akta jual beli. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab Notaris atas 

keberpihakan yang menimbulkan kerugian bagi penjual dalam kasus 

Putusan Majelis Pengawas Notaris Nomor: 04/B/MPPN/VIII/2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka manfaat dari 

penelitian ini terbagi menjadi: 

1. Teoritis 

Secara teoritis (keilmuan) diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi perkembangan ilmu hukum perjanjian dan hukum kenotariatan 

mengingat dalam penelitian ini kedua ilmu hukum tersebut saling terkait 

karena berkenaan dengan masalah perjanjian jual beli yang aktanya di buat 

di hadapan notaris. 

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan atau 

masukan bagi para calon Notaris dalam membuat akta perjanjian jual beli 
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yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi masyarakat sebenarnya 

keberadaan Notaris sangat positif bagi kepentingan masyarakat dalam 

transaksi jual beli karena Notaris telah diberi kewenangan untuk 

membantu sebagian tugas daripada pemerintah dalam hal pembuatan akta 

dalam transaksi jual beli. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab yang dalam beb-bab tersebut 

menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian ini yang terdiri dari; 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan tentang notaris yang 

sub babnya membahas tentang profesi notaris di Indonesia dan 

notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik. 

Tinjauan tentang akta yang sub babnya membahas tentang jenis-

jenis akta notaris, kekuatan pembuktian akta otentik, akta notaris 

sebagai akta otentik, dan kewenangan notaris dalam pembuatan 

akta. Tinjauan tentang perjanjian yang sub babnya membahas 

tentang perjanjian menurut KUHPerdata, syarat-syarat sah 

perjanjian, dan akta jual beli sebagai akta otentik. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini, diuraikan tentang metode penelitian. Penelitian 

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis 

dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan 

konsisten. Pada sub bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS   

 Bab ini membahas tentang hasil penelitian berupa kronologis 

perkara yang meliputi fakta hukum, rekomendasi. Pertimbangan 

Majelis dan Putusan Nomor 04/B/MPPN/2016 yang terbagi dalam 

uraian tentang pertimbangan hukumnya dan putusan. Dilanjutkan 

dengan uraian pembahasan yang merupakan jawaban atas 

permasalahan mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan 

akta jual beli dan tanggungjawab Notaris atas keberpihakan yang 

menimbulkan kerugian bagi penjual dalam kasus Putusan Majelis 

Pengawas Notaris Nomor: 04/B/MPPN/VIII/2016. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang ada 

pada penelitian ini. Kesimpulan yang disajikan merupakan jawaban 

singkat sebagai hasil analisis Penulis dari permasalahan yang 

diteliti dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi saran yang 

diberikan Penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.  

 




