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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Profesi Notaris merupakan suatu Lembaga yang diciptakan oleh Negara.1 

Keberadaan Notaris di Indonesia dikehendaki oleh hukum untuk melayani 

masyarakat yang membutuhkan seperti pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat 

autentik maupun nasihat hukum. Kehadiran Notaris juga sangat diharapkan dapat 

menjaga keadilan, kebenaran dan kepastian hukum di Indonesia.2 

Berbicara mengenai Notaris, tentu akan merujuk pada Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris atau (selanjutnya disebut sebagai UUJN). Pengertian Notaris diatur 

dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang berbunyi “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.” 

Profesi Notaris lahir ditengah-tengah masyarakat karena masyarakat 

membutuhkan jasanya, bukan semata-mata jabatan yang sengaja diciptakan 

kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat.3 Notaris dalam menjalankan 

tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang 

 
 

1  Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia. (Jakarta: FHUII, 2007), hlm. 81. 
2 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. 

(Bandung: Reflika Aditama, 2008), hlm. 27. 
3 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang dan Di Masa 

Mendatang. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40. 
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berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan 

ke dalam akta.4 Profesi Notaris memiliki kewajiban untuk mempedomani UUJN 

dan peraturan lain yang berkaitan dengan pembuatan akta, serta Kode Etik Notaris 

yang dirumuskan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pengertian terkait 

Kode Etik dijelaskan juga dalam Perubahan Kode Etik Notaris pada Kongres Luar 

Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Banten pada tanggal 29 sampai dengan 30 

Mei 2015, yang berbunyi: 

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai Kode 

Etik adalah Kaidah Moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan 

Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” 

berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang 

ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang 

mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh 

setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang 

menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya Para 

Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan 

Jabatan.”  

 

Berpedoman pada UUJN dan kode etik Notaris yang berlaku, tentunya 

Profesi Notaris akan mampu menjaga kepercayaan masyarakat, bahwa akta yang 

dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah dilaksanakan sesuai dengan aturan UUJN 

serta Kode Etiknya, sehingga jika terjadi permasalahan dikemudian hari, akta 

Notaris dapat menjadi suatu pedoman bagi para pihak yang memiliki kepentingan 

dengan akta itu. 

Selanjutnya, Pasal 15 UUJN mengakomodasi kewenangan Notaris untuk 

membuat Akta autentik, yakni: 

 “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

 
 

4 Soesanto, R., Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris. (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1982), hlm. 56. 
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berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan 

grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 

atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” 

 

Akta otentik adalah surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pejabat umum 

yang berkuasa membuatnya, akan memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah 

pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu 

tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum 

dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya 

sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu. 

Akta otentik mempunyai kekuatan bukti formil, materiil, dan mengikat.5 

Akta otentik sebagai alat bukti yang kuat dan penuh mempunyai peranan 

penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta 

otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian 

hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat mengantisipasi terjadinya sengketa. 

Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian 

sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang kuat dan penuh 

memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara cepat. 

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 

KUHPerdata) memberikan penjelasan bahwa, suatu akta otentik adalah suatu akta 

yang dibentuk dan ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan 

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk menentukan tempat dimana akta-akta 

 

 

5 Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 

Praktek”, cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 67.  
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tersebut dibuat. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUHPerdata sebuah akta dapat 

dikatakan sebagai akta otentik apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur 

berikut : 

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang; 

2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud 

pembuatan akta tersebut; dan, 

3. Dibuat di wilayah notaris yang berwenang.  

Selain kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana yang 

diuraikan di atas, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN (Das Sollen) Notaris juga 

memiliki kewajiban, dan salah satu kewajiban Notaris adalah “Notaris wajib 

membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari 

Protokol Notaris.” Kemudian Pasal 1 angka 8 UUJN menjelaskan bahwa “Minuta 

Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan 

Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.”  

Selanjutnya Pasal 1 Angka 13 UUJN menjelaskan tentang Protokol Notaris 

itu sendiri yang berbunyi “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang 

merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan penjelasan Pasal 

62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan 

Notaris, jenis-jenis dokumen yang termasuk dalam Protokol Notaris diantaranya 

adalah: 

a. Minuta Akta; 

b. Buku Daftar Akta atau Repertorium; 
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c. Buku Daftar Akta di bawah tangan yang penandatanganannya 

dilakukan dihadapan Notaris, atau akta yang di bawah tangan yang 

didaftar; 

d. Buku Daftar nama penghadap atau Klapper; 

e. Buku Daftar Protes; 

f. Buku Daftar Wasiat; dan 

g. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pada prinsipnya kewajiban untuk menyimpan Protokol Notaris dimaksudkan 

untuk dapat menjaga keautentikan suatu akta dengan cara menyimpan akta dalam 

bentuk aslinya. Sebelum Minuta akta disimpan oleh Notaris, sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN, Minuta Akta tersebut harus dijilid 

dan dibuatnya dalam 1 (satu) bulan ke dalam sebuah buku yang memuat tidak lebih 

dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, 

akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah 

minuta aktanya, bulan, serta tahun pembuatannya pada setiap sampul bukunya. 

Sehingga apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan atau pemalsuan grosse 

akta, kutipan akta atau salinan akta dapat segara ditelusuri secara cepat dan tepat 

dengan cara mencocokan pada asli aktanya. 

Kewajiban untuk menyimpan Protokol Notaris, tidak hanya berlaku untuk 

Protokol Notaris yang dibuat Notaris tersebut saja, melainkan juga berlaku terhadap 

Protokol Notaris yang diterima dari Notaris lain, baik karena Notaris cuti, telah 

berakhirnya masa jabatan Notaris, Notaris telah meninggal dunia, Notaris yang 

sedang diberhentikan sementara, atau pun sebab-sebab lainnya sebagaimana yang 
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diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. 

Kemudian dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN, mengatur bahwa “Protokol Notaris 

dari Notaris lain, yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) 

tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris Penerima Protokol Notaris kepada Majelis 

Pengawas Notaris Daerah” (Selanjutnya disebut MPD). Artinya Kewajiban yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Notaris Penerima untuk menyimpan dan 

memelihara Protokol Notaris sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) 

tahun saja, kemudian kewajiban Notaris selanjutnya menyerahkan Protokol Notaris 

itu kepada MPD. 

MPD adalah salah satu Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri 

untuk mengawasi dan membina Notaris ditingkat Daerah yang berkedudukan di 

Kabupaten/Kota. Kewenangan MPD yang berkenaan dengan Protokol Notaris 

diatur dalam Pasal 70 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris yang berbunyi: “MPD berwenang untuk menentukan tempat 

penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 

25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.” 

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

menegaskan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris 

bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah 

diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” 

Berbicara mengenai Protokol Notaris sebagai arsip negara, maka tentu 

berbicara informasi. Karena, arsip tercipta dari sebuah peristiwa atau kegiatan atau 

recorded information (informasi yang terekam). Apabila kita sudah memiliki 
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pemahaman bahwa arsip itu penting, maka kita akan memperlakukan arsip tersebut 

dengan baik dan penuh kehati-hatian. 

Terkait Protokol Notaris sebagai Arsip Negara, Pasal 1 Angka 2 Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan menjelaskan bahwa: 

“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk 

dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” 

 

Selanjutnya kegiatan Notaris dalam membuat akta-akta Notaris, dapat 

dikatakan sama seperti Pencipta Arsip. Sebagai pencipta Arsip sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 

2009, Pencipta Arsip harus menjaga dan melindungi Arsip. Dikarenakan Protokol 

Notaris merupakan Arsip Negara, dan didalam Protokol Notaris terdapat Minuta 

Akta yang merupakan jiwa atau nyawa bagi Notaris, maka penyimpanan Protokol 

Notaris tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan, harus dilaksanakan dengan 

penuh kehati-hatian, agar protokol notaris tersebut tidak tidak tercecer, hilang atau 

rusak. 

Kemudian, pada Tahun 2017 melalui Arsip Nasional Republik Indonesia atau 

disingkat ANRI, yaitu suatu Lembaga non-Departemen yang bertangggung jawab 

langsung kepada Presiden, Pemerintah berupaya untuk membangun kesadaran 

semua elemen masyarakat dan berbagai profesi terhadap pengelolaan arsip secara 

terencana dan massif dalam menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan 

terpercaya sebagai alat bukti yang sah, dengan menggerakan Program “Gerakan 

Nasional Sadar Tertib Arsip” atau disingkat Program “GNSTA” yang tidak hanya 

khusus ditujukan untuk Lembaga Pemerintahan saja, melainkan juga untuk seluruh 
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lapisan masyarakat dan segala profesi termasuk Profesi Seni, dan Profesi Notaris. 

6Gerakan ini lahir karena berdasarkan pengamatan ANRI sejak diundangkna 

Undang-Undang kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 sampai Tahun 2016 masih 

minimnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan arsip dikalangan masyarakat 

maupun birokrasi pemerintah pada khususnya. 

Kaitannya dengan Notaris sebagai Pencipta Arsip, sudah sepantasnya Notaris 

juga turut berpartisipasi dalam melaksanakan program “GNSTA” tersebut. Hal ini 

penting untuk dilakukan karena bidang pekerjaan Notaris adalah berkenaan dengan 

penciptaan arsip-arsip dinamis yang dilakukan secara terus menerus. Hal ini tentu 

perlu didukung dengan kemampuan manajerial kearsipan yang professional 

(terampil). 

Selanjutnya, permasalahan penelitian yang akan diangkat oleh Penulis adalah 

saat ini UUJN hanya mengatur pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan 

dan kewajiban untuk membuat, menyimpan dan memelihara Protokol Notaris 

khususnya untuk Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun 

atau lebih yaitu Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris 

Penerima Protokol Notaris, serta MPD. Akan tetapi pada kenyatannya (Das Sein) 

UUJN tidak mengatur lebih lanjut bagaimana prosedur yang tepat untuk Notaris 

menyimpan dan memelihara Protokol Notaris tersebut, supaya bisa menjamin 

keamanan penyimpanan Protokol Notaris, terutamanya masalah tempat 

penyimpanan Protokol Notaris yang akan dikelola oleh MPD untuk Protokol 

Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, karena pada 

 
 

6 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), “Sadar Tertib Arsip Sangat Dipengaruhi Gerakan 

SDM Kearsipan”, Januari-April, 2017. Hlm. 5 dan 7. 
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kenyataannya sejak lahirnya UUJN di bulan Januari Tahun 2004 sampai dengan 

Tahun 2019 ini, atau sudah 15 (lima belas) tahun lebih, MPD masih belum memiliki 

tempat yang memadai untuk menampung seluruh Protokol Notaris yang diserahkan 

kepadanya yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.  

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan 

Notaris Indonesia (INI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah 

Pembuatan Akta Perhari, bahwa “Batas kewajaran dalam pembuatan akta oleh 

Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta per hari.” 

Bayangkan, apabila dalam 1 (satu) hari saja, Notaris mampu membuat 20 (dua 

puluh) akta, selanjutnya dalam waktu 1 (satu) minggu diperkirakan Notaris telah 

membuat 140 (seratus empat puluh) akta, dalam waktu 1 (satu) bulan diperkirakan 

akan ada 4,200 (empat ribu dua ratus) akta, kemudian dalam waktu 1 (satu) tahun 

diperkirakan akan ada 50,400 (lima puluh ribu empat ratus) akta, lebih jauh lagi jika 

sampai 25 (dua puluh lima) tahun diperkirakan akan ada sebanyak 1,260,000 (satu 

juta dua ratus enam puluh ribu) akta dari 1 (satu) orang Notaris Penerima yang 

menerima Protokol Notaris dari Notari lain karena sebab-sebab sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, kemdudian jika dikalikan dengan berapa banyak Notaris yang ada di setiap 

daerah akan semakin banyak. Tentunya MPD perlu mendapatkan ruangan yang 

sangat besar untuk menampung setiap Protokol Notaris yang telah berusia 25 (dua 

puluh lima) tahun atau lebih dan MPD perlu dibekali keterampilan atau keahlian 

untuk mengelola dan merawat Protokol Notaris tersebut secara professional, karena 

Notaris tentu dalam menyerahkan Protokol Notaris tersebut butuh kepastian akan 

keamanan dari Protokol Notaris yang diserahkannya kepada MPD. 
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Menurut Lumban Tobing, minuta-minuta yang disimpan tersebut harus 

diamankan terhadap kerusakan dan gangguan dari binatang-binatang yang dapat 

merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun Undang-Undang tidak 

menyebutkannya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus 

dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang 

untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta 

berharga lainnya, yaitu di lemari besi.7 

Sedangkan menurut Tan Thong Kie, seseorang yang menyimpan dokumen 

dalam protokol seorang Notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah 

dokumen itu aman ditangan seorang Notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan 

besar, baik terhadap seorang Notaris maupun Lembaga Notariat. Kalau pun Notaris 

yang berkenaan pindah atau pensiun, Menteri berdasarkan Undang-Undang 

menunjuk Notaris lain yang berkedudukan di Kota yang sama atau mengangkat 

seorang Notaris baru untuk memegang Protokol Notaris yang akan berhenti atau 

pindah. Dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli 

warisnya selalu dapat meminta salinan atau Copi Collationnee dari dokumen itu.8 

Menurut Soegondo Notodisoerjo, minuta-minuta akta merupakan dokumen-

dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor Notaris dan karena itu harus 

disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan 

 
 

7 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 328. 
8 Tan Thong Kie, Studi Notariat (Serba-serbi Protokol Notaris), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2000), hlm. 267. 
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dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumennya itu tidak 

mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan melihat isinya.9 

Dari uraian tersebut di atas, penulis menemukan urgensi dan pertentangan 

antara peraturan hukum yang bersifat umum yang selanjutnya disebut sebagai (Das 

sollen) dan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat yang selanjutnya disebut 

sebagai (Das sein). Jarak antara Das Sollen dengan Das Sein tersebut kerap kali 

berwujud ketimpangan, ketidak seimbangan atau pun kesenjangan yang terjadi.10 

Akibat belum tersedianya aturan yang jelas mengenai pengelolaan Protokol 

Notaris secara lengkap dan terarah, khususnya untuk tempat penyimpanan dan 

pengelolaan Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau 

lebih yang diterima oleh MPD maka Protokol Notaris akan berpotensi mengalami 

kerusakan atau hilang, dan tercecer. Kemudian akibatnya hal ini akan menyulitkan 

Notaris, sekaligus juga akan sangat merugikan masyarakat dan akan mengerucut 

pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Profesi Notaris untuk mengurus 

kepentingan masyarakat dalam mengatur hubungan-hubungan keperdataan diantara 

mereka. Kondisi seperti ini juga tidak sejalan dengan program pemerintah untuk 

mendukung Program Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Program “GNSTA”) 

khususnya untuk Profesi Notaris sebagai Pencipta Arsip yang bertanggung jawab 

untuk melindungi arsipnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan ini dan meneliti lebih jauh ke dalam topik tesis dengan judul: 

 
 

9 Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1993), hlm. 230. 
10 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1988), hlm. 38.  
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Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan dan 

Pemeliharaan Protokol Notaris dalam Kaitannya dengan Program Gerakan 

Nasional Sadar Tertib Arsip di Indonesia. 

yang nantinya diharapkan dapat menjawab dan memberikan masukan terhadap 

praktek Notaris di Indonesia. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris menurut 

Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya mengenai pengurusan 

protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau 

lebih? 

2. Bagaimana peran Notaris dalam melaksanakan pemeliharaan dan 

penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara menurut Undang-

Undang Jabatan Notaris dibandingkan dengan Undang-Undang 

Kearsipan dalam upaya untuk mendukung Program Gerakan Nasional 

Sadar Tertib Arsip (Program “GNSTA”) di Indonesia? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan topik dan pokok-pokok permasalahan yang penulis uraikan di 

atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendapatkan gambaran yang utuh tentang pelaksanaan penyimpanan 

dan pemeliharaan Protokol Notaris menurut Undang-Undang Jabatan 
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Notaris khususnya mengenai pengurusan protokol Notaris yang telah 

berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; dan 

2. Mengetahui dan menganalisa sejauh mana peran Notaris dalam 

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris yang 

dilihat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dibandingkan dengan 

yang diatur dalam Undang-Undang Kearsipan dalam kaitannya dengan 

Program Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Program “GNSTA”) di 

Indonesia. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Dalam suatu Penelitian suatu masalah yang dilakukan, maka tentu diharapkan 

dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan 

malah-masalah yang diteliti, diantaranya adalah adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Tesis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan 

penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris khususnya mengenai 

pengurusan protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) 

tahun atau lebih; dan 

2. Manfaat Praktis 

Tesis ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan sumbangan 

pengetahuan bagi mahasiswa dan kalangan umum yang mememiliki 

ketertarikan terhadap isu hukum yang berkaitan dengan Peran Notaris 

dalam melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris 
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sebagai Arsip Negara dalam rangka mendukung Program Gerakan 

Nasional Sadar Tertib Arsip (Program “GNSTA”) di Indonesia. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan memberikan gambaran secara garis 

besar tentang apa yang peneliti kemukakan pada tiap-tiap BAB, dengan sistematika 

penulisan yang terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu: 

BAB I, membahas bagian Pendahuluan yang berisikan Das Sollen dan Dan Sein 

atas masalah yang akan diteliti, serta informasi yang bersifat umum dan 

menyeluruh. Pendahuluan penelitian ini memiliki sub-sub BAB seperti: Latar 

Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II, membahas Landasan Teori, yang terdiri dari berbagai macam materi 

kepustakaan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan tesis 

ini, diantaranya adalah tinjauan umum mengenai Notaris, Kewenangan Notaris, 

Kewajiban Notaris, Pembinaan dan Pengawasan Notaris, Protokol Notaris, Kode 

Etik Notaris, Akta Notaris, Kearsipan, dan lain sebagainya. 

BAB III, membahas bagian Metode Penelitian hukum yang digunakan dalam 

penulisan tesis ini yang terdiri dari jenis penelitian, prosedur perolehan bahan 

penelitian, analisis penelitian, serta hambatan dan penanggulangan dalam 

penelitian. 

BAB IV, menganalisa pokok permasalahan yang ada, dengan menghubungkan 

antara teori dengan deskripsi objek penelitiannya serta memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah. 
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BAB V, berupa Penutup Penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran 

yang praktis sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diangkat pada penelitian 

ini. 

 


