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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Notaris sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat 

akta otentik dan kewenangan lainnya. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, 

dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada 

pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi 

kewenangan pejabat lain dalam membuat akta otentik, maka kewenangan tersebut 

menjadi kewenangan notaris.  

Dalam perkembangan sekarang ininotaris merupakan salah satu pejabat 

umum yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengakomodasi 

perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman.Hal 

ini sejalan dengan lahirnya jabatan notaris itu dikarenakan masyarakat 

membutuhkannya, bukan suatu jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru 

disosialisasikan kepada masyarakat.Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah 

meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus 

mendapatkan perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan 

dengan jelas hak dan kewajiban setiap subjek hukum.Hal ini diperlukan untuk 

menghindari terjadinya hubungan hukum yang cacat dan dapat merugikan subyek 

hukum dan masyarakat. 
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Kewenangan notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan diantara 

para pihak, artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris 

dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada 

notaris berarti bahwa notaris mau tidak mau telah memikul tanggung jawab 

atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun 

moral. 

Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris memiliki rahasia jabatan 

yaitu harus merahasiakan isi aktanya. Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 

nomor 30 tahun 2004 Jabatan Notaris yang merupakan sumpah jabatan notaris 

dijelaskan bahwa, yakni akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang 

diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Pada pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-

Undang nomor 30 tahun 2004 Jabatan Notaris dijelaskan bahwa akan 

merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan 

yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali 

Undang-Undang menentukan lain. Ini artinya di dalam menjalankan jabatannya 

haruslah selalu menjaga rahasia akta yang dibuatnya, termasuk keterangan-

keterangan yang diminta oleh pihak lain, termasuk oleh penyidik, kecuali 

Undang-Undang menentukan lain. Jadi batasan notaris boleh memberikan 

keterangan terkait aktanya kepada pihak lain (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim) 

untuk kepentingan proses peradilan, hanya jika ada Undang-Undang yang 

mengatur bahwa Notaris boleh memberikan keterangan terkait aktanya.Sepanjang 

tidak ada payung hukum, atau undang-undang yang membolehkan, misalnya 

persetujuan Majelis Pengawas Daerah, maka ada kemungkinan yang bersangkutan 
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(notaris) dapat digugat oleh para pihak yang berkepentingan langsung atau yang 

dirugikan, karena jika notaris melanggar sumpah jabatan itu dapat dikenakan 

sanksi yakni bisa dituntut oleh klien pembuat akta, dengan adanya Majelis 

Pengawas Daerah itu nanti akan diseleksi (diuji) sebelum memberikan keterangan 

ke penyidik.Oleh karena itu Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan 

pelaksanaannya mengatur secara khusus prosedur pemanggilan notaris untuk 

hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau 

protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris untuk kepentingan 

proses peradilan, yaitu melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah. 

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 dijelaskan 

bahwa, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. 

Majelis Pengawas ada 3 : Majelis Pengawas Pusat ( di Pusat ), Majelis Pengawas 

Wilayah ( di Provinsi ) , Majelis Pengawas Daerah ( di Kabupaten/Kota). 

Majelis Pengawas Daerah berwenang: 

a. Menyelenggarakan siding untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode 

Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu; 

c. Memberikan  izin  cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; 

d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang 

bersangkutan; 
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e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada  saat serah  

terima  Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih; 

f. Menunjuk  Notaris  yang  akan  bertindak  sebagai  pemegang sementara  

Protokol  Notaris  yang  diangkat  sebagai  pejabat Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); 

g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris;  

h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis 

Pengawas Wilayah.  

Dengan demikian bagian dari sumpah atau janji notaris yang berisi bahwa 

notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam 

pelaksanaan jabatan notaris dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) 

huruf e Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Jabatan Notaris karena 

ditempatkan sebagai kewajiban notaris dapat disebut sebagai suatu kewajiban 

ingkar (Verschoningsplicht) notaris
1
. Kewajiban ingkar dapat juga diartikan wajib 

merahasiakan segala sesuatuisi akta dan keterangan yang diperoleh dalam 

pelaksanaan jabatan notaris, dengan kewajiban seperti itu maka notaris tidak boleh 

memberikan keterangan terkait aktanya kepada pihak lain, kecuali kepada para 

pihak yang membuat akta. 

                                                           
1
 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia. Cet 3. Bandung. Refika Aditama. 2011. Hal 90 
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Jika notaris sebagai saksi atau tersangka dalam pemeriksaan pihak lain, 

membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan yang seharusnya 

wajib dirahasiakan, sedangkan tidak ada Undang-Undang yang memerintahkannya, 

maka atas pengaduan para pihak yg dirugikan,  pihak yang berwajib dapat 

mengambil tindakan terhadap notaris tersebut. Ini seperti yang tercantum pula 

dalam pasal 322 ayat 1 dan2 KHUP mengenai ketentuan membongkar rahasia, 

padahal notaris berkewajiban menyimpannya
2
. 

Dalam kedudukannya sebagai saksi (pekara perdata) notaris dapat minta 

dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya 

menurut Undang-Undang diwajibkan untuk merahasiakannya (pasal 1909 ayat [3] 

BW)
3
. Dalam kedudukannya sebagai saksi (perkara pidana) notaris juga dapat 

minta untuk dibebaskan dari kewajibannya sebagai saksi, yang ditetapkan dalam 

pasal 170 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “mereka yang karena pekerjaan, harkat 

martabat, atau Jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan 

dari kewajibannya untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal 

yang dipercayakan kepada mereka”. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa Hakim yang 

menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. 

Terkait rahasia jabatan notaris tersebut maka diatur khusus tentang 

pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris diatur secara khusus pada pasal 

66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang 

berbunyi : 

                                                           
2
Ibid. 

3
Ibid. 
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(1) Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau 

Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : 

a. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang 

dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam 

penyimpanan Notaris. 

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris 

yang berada dalam penyimpanan Notaris. 

Namun pada tanggal 28 mei 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 

putusan permohonan pengujian pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan 

Notaristerhadap ketentuan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945. Karena ijin kepada Majelis Pengawas Daerah untuk 

memeriksa notaris dianggap bertentangan dengan prinsip equality before the law 

dan menghambat proses peradilan. Alasan permohonan pengujian tersebut 

berawal dari terkendalanya proses penyidikan oleh penyidik  sehubungan dengan 

dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta otentik yang 

dilakukan oleh notaris di Cianjur, Jawa Barat. Saat itu majelis pengawas daerah 

tidak memberikan ijin kepada penyidik untuk memeriksa notaris, sehingga 

penyidik terkendala untuk melanjutkan proses penyidikan. Adapun rincian amar 

putusan yang di keluarkan Mahkamah Konstitusi antara lain adalah sebagai 

berikut : 
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Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya : 

a. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” 

dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 

b.  Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” 

dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Penyidik, Penuntut 

Umum atau Hakim tidak perlu lagi meminta persetujuan Majelis Pengawas 

Daerah, untuk memeriksa notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. 

Putusan tersebut sekaligus menghilangkan salah satu wewenang Majelis 

Pengawas Daerah, karena dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 

tahun 2004 Jabatan Notaris merupakan fungsi pengawasan Majelis Pengawas 

Daerah terhadap notaris.  

Putusan tersebut tidak memperhatikan aspek lain dari notaris, karena pasal 

66 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Jabatan Notaris tidak berdiri 

sendiri, artinya pasal itu berkaitan dengan pasal lainnya, yaitu terkait dengan 

rahasia jabatan notaris. 

Dengan dihilangkannya frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis 

Pengawas Daerah”, maka sangat rentan notaris melanggar hak-hak orang lain, 

yakni membongkar rahasia jabatan, yang mana telah diatur dalam Pasal 4(2) dan 

Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Jabatan Notaris, 

tentang rahasia jabatan. 



8 
 

 
 

Namun pada tanggal 15 januari 2014 Perubahan Undang-Undang Jabatan 

Notaris diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris). Beberapa pasal pun berubah, 

termasuk tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris yang ada 

pada pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam perubahan 

Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014pada 

bab VIII tentang  pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris 

pada pasal 66 ayat (1)  berbunyi : 

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau 

Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang : 

a. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang 

dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam 

penyimpanan Notaris. 

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris 

yang berada dalam penyimpanan Notaris. 

Dengan adanya perubahan tersebut maka dapat diketahui bahwa pentingnya 

perlindungan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, terutama dalam 

hal kerahasiaan akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.  Namun dalam 

perubahan tersebut ada perbedaan dalam hal persetujuan untuk memeriksa notaris, 

pada pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan 

notaris persetujuannya kepada Majelis Pengawas Daerah, akan tetapi dalam pasal 
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66 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-

Undang nomor 30 tahun 2004 disebutkan bahwa persetujuannya kepada Majelis 

Kehormatan Notaris. Dalam pasal 66A Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 

tentang perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, 

dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis 

kehormatan notaris. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan apa 

kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. 

Namun semestinya ijin untuk memeriksa notaris tidak boleh menghambat 

proses peradilan dan tidak boleh berlawanan dengan asas equality before the law, 

seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1), 

yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintahan dan wajib menjunjunghukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya” dan pada pasal Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi “Setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas mendorong Penulis untuk 

menganalisa dalam bentuk karya tulis skripsi yang berjudul KAJIAN KRITIS 

PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK MELALUI 

PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DITINJAU DARI 

ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemanggilan notaris oleh penyidik melalui persetujuan Majelis 

Kehormatan Notaris ditinjau dari asas equality before the law ? 

2. Bagaimana kedudukan hukum notaris ketika diperiksa oleh penyidik ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemanggilan notaris oleh penyidik melalui persetujuan 

Majelis Kehormatan Notaris ditinjau dari asas equality before the law. 

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum notaris ketika pemanggilannya oleh 

penyidik melalui persetujuan majelis kehormatan notaris 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Secara teoritis, hasil penulisan ini akan memberikan manfaat bagi 

pengembangan keilmuan dibidang hukum pada umumnya dan diharapkan 

dapat memberikan hal yang berguna bagi penelitian lebih jauh sebagai 

sumbangan literatur atau bahan bacaan untuk kepentingan menambah 

pengetahuan dan wawasan akademik, serta guna mengetahui bagaimana 

Notaris dalam proses pemeriksaanoleh penyidik.  

2. Praktis 

Berdasarkan rumusan masalah memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Untuk dapat memberikan informasi kepada khalayak umum tentang 

notaris dalam proses pemeriksaannya oleh penyidik, serta memberikan 

informasi-informasi yang akurat dari hasil penelitian ini.  
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b. Penelitian ini dapat berguna bagi praktisi atau penegak hukum sebagai salah 

satu sumber referensi dalam memberikan kontribusi pemikiran dan 

pemahaman mengenai notaris dalam proses pemeriksaannya oleh penyidik.  

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai pemenuhan tugas akhir berupa skripsi dalam pemenuhan studi sebagai 

mahasiswa fakultas hukum guna meraih gelar sebagai Sarjana Hukum 

2. Sebagai informasi umum dalam hal notaris dalam proses pemeriksaannya, 

serta dalam hal hukum berkaitan dengan hal – hal yang dekat dengan 

kehidupan masyarakat umum terkait ketika terjadi sengketa atas akta yang 

dibuat oleh atau dihadapan notaris. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi
4
. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara 

data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan – 

bahan pustaka.Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data 

primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan – bahan 

pustaka lazimnya dinamakan data sekunder
5
.Kemudian menginjak tentang 

                                                           
4
 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media 

Group, Hal 35 
5
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT 

RajaGrafindo Persada, Hal 12 
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pengertian Penelitian Hukum Normatif itu sendiri yang menjadi metode 

penelitian yang digunakan oleh penulis, adapun definisi dari Penelitian 

Hukum Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.Yang pada 

penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang 

dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder 

tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi 

surat – surat pribadi, buku – buku harian, sampai dokumen – dokumen 

resmi yang dikeluarkan pemerintah. Adapun data sekunder tersebut 

memiliki ciri – ciri sebagai berikut : data sekunder pada umumnya ada 

dalam keadaan siap terbuat (ready-made), bentuk maupun isi data 

sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti – peneliti terdahulu, data 

sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi tempat dan waktu. 

Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang penulis tidak perlu 

mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor – 

faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri
6
. 

 Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara 

melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang 

diteliti. Dalam pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara 

regulasi satu dengan yang lainnya. Metode pendeketan Perundang-

undangan peneliti dapat melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran 

mengapa peraturan tersebut di keluarkan. 

                                                           
6
Ibid, Hal 23 – 24 
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2. Bahan hukum 

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk menunjang metode 

penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum 

positif atau peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum ini 

penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu peratura perundang-

undangan yang berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 

49/PUU-X/2012, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta 

peraturan lain yang berkaitan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, 

jurnal, makalah, wawancara dengan pihak yang terkait yang ada 

kaitannya dengan objek penelitian, sehingga dapat mendukung 

penelitian ini secara teoritis. 

c. Bahan Hukum Tertier 

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang 

terdiri dari kamus, ensiklopedia dan hal lain yang bersangkutan dengan 

objek penelitian. 
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3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan hukum yang 

diperlukan di dalam penulisan ini seperti yang telah disebutkan atas, 

penulis menggunakan teknikstudi kepustakaan (Library Research).Teknik 

pengumpulan yang digunakan penulis ini adalah mempelajari dan 

melakukan analisis terhadap sumber – sumber atau bahan – bahan tertulis 

yang dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Dalam penulisan ini teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif 

analisis yang berarti penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk 

memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian 

sebagaimana penelitian yang dilakukan dengan mencermati substansi 

perundang – undangan dan berbagai doktrin, teori – teori tersebut dalam 

mengkaji permasalahan terkait . 

 

G. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian hukum tentunya penulis perlu untuk menyusun suatu 

sistematika penulisan dimana nantinya sistematika penulisan ini  akan membantu 

penulis maupun pembaca dalam memahami pembahasan isu hukum yang di angkat 

oleh penulis. Adapun rencana sistematika penulisan penulis ialah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Berisikan latar belakang pengambilan isu hukum oleh penulis, 

rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan 

ini, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA : 

Berisikan penjelasan mengenai teori-teori dan konsep-konsep dari 

tinjauan umum  asas equality before the law, tinjauan umum 

Ratio Decidendi, tinjauan umum putusan Mahkamah Konstitusi, 

tinjauan umum kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta yang 

dibuatnya, tinjauan umum tata cara pemanggilan notaris oleh 

penyidik. 

BAB III : PEMBAHASAN : 

Berisikan pembahasan mengenai pokok permasalahan dalam 

penulisan ini yakni analisa terkait putusan Mahkamah Konstitusi 

pasca perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait 

pemeriksaan notaris oleh penyidik. 

BAB IV : PENUTUP 

Berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah 

dilakukan pada pokok permasalahan dan juga berisi mengenai 

saran yang menjadi sumbangan pemikiran penulis sebagai upaya 

penemuan pemecahan masalah atas isu hukum yang diangkat. 


