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Permasalahan di dalam penelitian ini adalah mengapa diperlukannya persetujuan 

Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaam Notaris dalam proses peradilan 

pidana? dan apakah persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaam 

Notaris dalam proses peradilan pidana sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan 

biaya ringan? 

Dasar Pemikiran Diperlukannya Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap 

Pemeriksaam Notaris dalam Proses Peradilan Pidana 

Salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membuat akta 

dalam bentuk minuta akta (yang merupakan akta asli notaris), dan menyimpannya sebagai 

bagian dari protokol notaris. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan 

arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Kewajiban untuk menjaga 

kerahasiaan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta yang dibuat dan dalam 

pengawasan notaris telah dijelaskan dalam beberapa pasal dalam UUJN, antara lain: 

1. Pasal 4 ayat (2) : yang mengatur mengenai sumpah janji notaris antara lain “bahwa 

saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan 

jabatan saya”. 

2. Pasal 16 ayat (1) huruf f : Dalam menjalankan kewajibannya, notaris wajib : 

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. 



3. Pasal 54 : Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi 

akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan 

langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan 

lain oleh peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada seorang notaris karena jabatannya 

diberikan hak ingkar atau Verschonings recht, sekaligus kewajiban ingkar (Verschonings 

(suara tidak terdengar jelas)) yang merupakan hak untuk dibebaskan untuk memberikan 

ketarangan terkait akta yang dibuatnya dan kewajiban untuk menolak memberikan 

keterangan. Hal itu ditegaskan pula dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi 

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan untuk memberikan kesaksian di 

muka hakim. Namun dapatlah diminta, dibebaskan dari kewajibannya memberikan 

kesaksian: siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut 

undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai 

hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.” 

Dalam lingkup hukum pidana terdapat juga ketentuan tentang hal tersebut, yaitu 

Pasal 322 KUHP yang menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang 

wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang 

dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 

Rp.9.000,00.” Sehingga notaris wajib merahasiakan isi akta, dan keterangan yang 

diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa 

notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang 

berkaitan dengan akta tersebut. Pengaturan tentang kewajiban menyimpan rahasia dalam 

kaiatannya dengan proses peradilan pidana telah diatur di dalam Pasal 170 KUHAP yang 

berbunyi: 



(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan 

menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi 

keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. 

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. 

 

Mengingat jabatan Notaris adalah jabatan yang didasarkan kepada kepercayaan, 

yaitu kepercayaan antara Notaris dan pihak yang menggunakan jasanya, sehingga Notaris 

wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan Akta Notaris, 

kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan 

memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. 

Salah satu pengecualian dari merahasiakan isi akta tersebut adalah notaris dapat 

memperlihatkan isi akta dan memberikan fotocopi minuta akta kepada penegak hukum 

dalam rangka proses peradilan pidana. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 66 ayat 

(1) UUJN yang berbunyi: “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; dan 

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau 

Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”. 

Politik hukum
1
 dari adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dapat dilihat dari 

beberapa alasan baik yang dikemukakan DPR maupun Presiden di dalam pengujian UUJN 

yang terjadi pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

 

1 
Menurut Mahfud MD “Politik Hukum” adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang 

hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum 

lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang 

hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan divabut atau tidak 

diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam 

Pembukaan UUD 1945. Lihat Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2014, hlm.1. 



1. Pembuatan UUJN tidak bersifat menghambat proses penyidikan, hal ini dapat terlihat 

dari konstruksi redaksi kalimat Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk 

kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan 

persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta 

dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 

penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 

Konstruksi redaksi pasal ini membuka kesempatan luas bagi penyidik untuk 

mendapatkan alat bukti untuk memperjelas proses penyidikan dan sudah selayaknya 

MKN memberikan alat bukti yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan. Bahwa 

kemudian muncul kasus unik dimana MPD tidak memberikan ijin adalah hal lain yang 

tidak dapat menjadi alasan untuk menyalahkan redaksi pengaturan dalam Pasal 66 

Undang-Undang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. 

2. Apabila MKN tidak memberikan persetujuan pada Penyidik untuk mengambil 

fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang direkatkan pada Minta Akta atau 

protokol notaris dalam penyimpanan notaris, maka Polisi selaku penyidik dan penegak 

hukum sudah selayaknya mengajukan upaya lain untuk mendapatkan alat-alat bukti 

tersebut misalnya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk 

memberikan penetapan pengambilan fotokopi minta akta/sura-tsurat yang dilekatkan 

pada minuta akta atau protokol notaris guna kepentingan kemajuan proses penyidikan. 

Jadi hal ini bukanlah permasalahan normatif melainkan pengayaan cara-cara yang 

dapat ditempuh penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti. 

3. Rasio legisnya adalah sebagai upaya menegakkan kewajiban ingkar atau hak ingkar 

notaris (kewajiban merahasiakan isi akta). Sehingga, persetujuan MKN sebagai 



“kunci” pembuka kewajiban ingkar notaris ketika menghadapi runyamnya proses 

hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan). Hasil akhir 

pemeriksaan adalah persetujuan atau penolakan permintaan penyidik, penuntut umum, 

dan hakim menyangkut isi akta, fotokopi minuta, atau surat lain. Kompleksnya tugas 

dan kewajiban, serta jaminan penggunaan hak ingkar notaris dalam menjalankan 

tugasnya diperlukan standar perlindungan baku dengan membentuk MKN sebagai 

wujud perlindungan bagi Notaris. Karenanya, Pasal 66 ayat (1) UUJN justru untuk 

memberi perlindungan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum kepada notaris 

dalam memberi keterangan dalam proses hukum. 

Keberadaan MKN dengan segala kewenangannya satu sisi demi menjamin 

terselenggaranya perlindungan hukum bagi Notaris, namun di satu sisi telah melangar asas 

hukum yang fundamental dari salah satu ciri negara hukum, yaitu asas persamaan di muka 

hukum (equality before the law). Menurut Satjipto Raharjo menyebutnya asas hukum 

sebagai "jantung" peraturan hukum, karena:
2
 

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan 

hukum, artinya peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan 

kepada asas-asas hukum tersebut. 

2. Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau 

merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis 

kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja 

melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. 

Salah satu asas hukum di dalam hukum acara pidana sebagaiaman disebutkan di 

dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf a KUHAP adalah equality before the law 

(persamaan di muka hukum). Asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus 

 

hlm. 2. 

2 
Ramelan, Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya). Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006, 



diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan 

dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan 

kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang 

menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama 

dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak 

mendahulukan dan mengutamakan yang beruang atau yang berkuasa sementara 

mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu. 

Asas Equality Before The Law (Persamaan di muka hukum) secara konstitusi 

diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Semua warga Negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan ini juga terdapat 

dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum ".  Ketentuan ini dapat dipandang sebagai salah satu pengejawantahan  

dari jaminan non diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 

:  “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif  atas dasar apa  

pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 

itu”. 

Berkaitan dengan keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN, maka proses peradilan oleh 

penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam 

penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan 

persetujuan MKN, termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak 

mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection 

sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 



yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan. Perlakuan yang 

berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam 

lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris 

dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Perlakuan yang berbeda 

terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik 

Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada 

semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan 

dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, 

keharusan persetujuan MKN bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses 

peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang 

memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan 

pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya 

pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan 

pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. 

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemeriksaam Notaris Dalam 

Proses Peradilan Pidana dalam Kaitannya Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana 

dan Biaya Ringan. 

Keberadaan MKN dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diuraikan di atas 

selain melanggar asas persamaan di muka hukum dan melanggar independensi peradilan, 

maka akan pula mempersulit dan memperpanjang proses pemeriksaan di dalam penegakan 

hukum pidana. Permintaan persetujuan dari MKN tersebut tidak hanya dilakukan oleh 

penyidik pada tahap penyidikan, namum juga akan dimintakan kembali oleh penuntut 

umum dalam rangka penuntutan dan oleh hakim dalam rangka pemeriksaan di muka 

pengadilan. Belum lagi tentang kedudukan Notaris di dalam proses peradilan tersebut, 

apakah hanya Notaris sebagai saksi atau tersangka, atau termasuk pula Notaris sebagai 

ahli. Walaupun penulis menganggap bahwa Notaris tersebut hanya sebagai saksi atau 



tersangka yang didasarkan pada alasan kepentingan diperiksanya Notaris hanya berkaitan 

dengan dimintanya fotocopi minuta akta dan surat-surat lainnya yang berkiatan dengan 

minuta akta. Tidak mungkin Notaris sebagai ahli akan dimintai keterangan berkaitan 

dengan isi akta-akata yang dibuatnya. Namun oleh karena di dalam Pasal 66 UUJN dan 

Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tidak menjelaskan secara eksplisit tentang kedudukan 

Notaris di dalam proses peradilan pidana, maka akan terjadi multitafsir yang akhirnya akan 

berpandangan pula bahwa Notaris sebagai ahli juga harus melalui persetujuan MKN. 

Menurut Pemerintah sebagaimana keterangannya yang terdapat di dalam Putusan 

MK No. 72/PUU-XII/2014 dikatakanya bahwa apabila dibandingan dengan UU No. 30 

Tahun 2004, maka UU No. 2 Tahun 2014 ada ketentuan yang menyatakan adanya limitasi 

waktu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4), yaitu paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh MKN, maka MKN harus 

sudah memberikan jawabannya. Jika melebihi waktu tersebut MKN tidak memberikan 

jawaban, maka permohonan tersebut dianggap disetujui. Penambahan Ayat 2 dan ayat 3 

pada Pasal 66 UUJN tersebut menurut Penulis hanya mengatur ketentuan prosedural dalam 

penerbitan surat persetujuan, bukan berbicara tentang essensi dari diberikannya 

ditimbulkannya kembali kewenangan sebagaimana yang dimiliki oleh Majelis Pengawas 

Daerah yang terdapat di dalam UU No. 30 Tahun 2004. 

Keberadaan Pasal 66 UUJN tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan salah 

satu asas di dalam proses peradilan pidana yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya 

ringan. Di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, 

dan biaya ringan”. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 juga mensyaratkan 

adanya asas ini, yaitu “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi 

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, 



dan biaya ringan”. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara 

efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat 

dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan 

dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan 

ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. 

KUHAP sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan oleh penegak hukum 

baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan, juga mencantumkan asas 

peradialan sederhana, cepat dan biaya ringan. ketentuan ini terdapat di dalam Penjelasan 

Umum poin 3 huruf e yang berbunyi “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, 

sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara 

konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan 

Selanjutnya dapat juga dilihat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi 

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi 

mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak 

mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. 

Penjelasan pasalnya menyatakan bahwa Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan 

secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka 

yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali 

tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4)huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang 

diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, 

penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan 

tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu. 



Ketentuan Pasal 66 UUJN dinilai tidak menganut prinsip peradilan cepat karena 

untuk melakukan penyitaan terhadap fotocopi minuta akta dan pemanggilan terhadap 

Notaris harus terlebih dahulu penyidik, penuntut umum dan hakim mengirim surat 

permohonan persetujuan kepada MKN. Disyaratkannya persetujuan tersebut dan adanya 

batas waktu sebagaimana yang terdaapat di dalam Pasal 66 aya (3) dan (4) UUJN akan 

berpengaruh pada masa penahanan apabila Notaris tersebut berstatus sebagai 

tersangka/terdakwa. 

Dikatakan tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana karena Pasal 66 

UUJN permintaan persetujuan MKN dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, yaitu 

pada tahap penyidikan permohonan dilakukan oleh penyidik, pada tahap penuntutan 

dilakukan oleh penuntut umum dan pada tahap pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh 

hakim. Bukankah sebaikanya permononan persetujuan itu cukup dilakukan oleh penyidik 

dan selanjutnya tidak perlu lagi dilakukan oleh penuntut umum dan hakim. Berkas 

persetujuan dari MKN itu cukup dijadikan dasar oleh penuntut umum pada saat ingin 

melimpahkan perkaranya ke pengadilan dan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara di 

pengadilan. Apabila terdapat ketentuan bahwa pengambilan fotocopi minuta akta yang 

dapat dilakukan hanya melalui tindakan penyitaan adalah hanya kewenangan yang dimiliki 

oleh penyidik. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan 

penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda 

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) KUHAP 

menyatakan “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua 

pengadilan negeri setempat”. Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah hanya 

penyidik. Sedangkan penuntut umum dan hakim tidak berwenang melakukan penyitaan. 

Jika di dalam proses penuntutan penuntut umum masih perlu melakukan penyitaan, maka 



penuntut umum memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penuntutan. Apabila di 

dalam pemeriksaan di muka pengadilan, hakim menganggap perlu dilakukan penyitaan, 

maka hakim dapat memerintahkan kepada penuntut umum agar penyidik melakukan 

penyitaan. Dengan demikian, apakah penuntut umum dan hakim masih harus membuat 

surat permohonan persetujuan MKN jika ingin melakukan pengambilan (melalui 

penyitaan) terhadap fotocopi minuta akta. 

Ketidaksederhaan ini juga dapat dilihat darri ketentuan Pasal 27 ayat (2) 

Permenkumham No. 7 tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Majelis Kehormatan Notaris 

Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. 

Pertanyaannya adalah apakah kewenangan ini hanya berlaku untuk Notaris sebagai 

tersangka atau juga sebagai saksi dan ahli? KUHAP saja hanya memberikan hak kepada 

tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan pada saat 

pemeriksaan oleh penyidik. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 KUHAP yang 

berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat 

bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada 

setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. 

Sedangkan untuk saksi dan ahli KUHAP tidak memberikan hak untuk pendampingan. 

Prinsip peradilan biaya ringan juga akan terkesampingkan dengan keberadaan 

Pasal 66 UUJN, di mana akan membutuhkan dana tambahan pada saat melakukan 

pengiriman surat permohonan permintaan persetujuan MKN. Bukankah MKN yang akan 

memberikan persetujuan itu adalah MKN yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. 

Padahal proses peradilan yang melibatkan Notaris tidak hanya terjadi di Ibu Kota Provinsi 

saja, melainkan juga dapat terjadi di kabupaten/kota lainnya yang memiliki jarak tidak 

relatif dekat. Belum lagi jika Notaris yang dimintai fotocopi minuta akta atau Notaris yang 



ka pemeri 

diperiksa memiliki wilayah (provinsi) yang berbeda dengan wilayah (provinsi) penyidik, 

penuntut umum dan hakim. 

Kesimpulan 

 

Dasar pemikiran adanya MKN ini adalah upaya menegakkan kewajiban ingkar 

atau hak ingkar notaris (kewajiban merahasiakan isi akta). Sehingga, persetujuan MKN 

sebagai “kunci” pembuka kewajiban ingkar notaris ketika menghadapi runyamnya proses 

hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan). Perlindungan 

hukum terhadap notaris yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN merupakan 

perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dalam melaksanakan kewibawaan pemerintah menyimpan dokumen negara 

dalam bentuk akta otentik. Perlindungan hukum tersebut tidak diberikan kepada notaris 

sebagai pribadi namun lebih ditekankan kepada Notaris sebagai pejabat umum. 

Keberadaan MKN dengan segala kewenangannya satu sisi demi menjamin 

terselenggaranya perlindungan hukum bagi Notaris, namun di satu sisi telah melangar asas 

hukum yang fundamental dari salah satu ciri negara hukum, yaitu asas persamaan di muka 

hukum (equality before the law). Perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut 

diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku 

warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan 

sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan 

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 

Keberadaan MKN dalam menjalankan tugasnya akan pula mempersulit dan 

memperpanjang proses pemeriksaan di dalam penegakan hukum pidana. Permintaan 

persetujuan dari MKN tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyidik pada tahap 

penyidikan, namum juga akan dimintakan kembali oleh penuntut umum dalam rangka     
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penuntutan dan oleh hakim  dalam rang ksaan di muka pengadilan. tidak sesuai 



dengan salah satu asas di dalam proses peradilan pidana yaitu peradilan cepat, sederhana 

dan biaya ringan. Uuntuk melakukan penyitaan terhadap fotocopi minuta akta dan 

pemanggilan terhadap Notaris harus terlebih dahulu penyidik, penuntut umum dan hakim 

mengirim surat permohonan persetujuan kepada MKN. Dikatakan tidak sesuai dengan 

prinsip peradilan yang sederhana karena Pasal 66 UUJN permintaan persetujuan MKN 

dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, yaitu pada tahap penyidikan permohonan 

dilakukan oleh penyidik, pada tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dan pada 

tahap pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh hakim. Seharusnya permononan 

persetujuan itu cukup dilakukan oleh penyidik dan surat persetujuan itu dapat dijadikan 

dasar oleh penuntut umum pada saat ingin melimpahkan perkaranya ke pengadilan dan 

dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara di pengadilan. Begitu juga berkaitan dengan 

mengambil fotocopi minuta akta yang hanya dapat dilakukan dengan lengkah penyitaan. 

Menurut KUHAP Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah hanya penyidik. 

Sedangkan penuntut umum dah hakim tidak berwenang. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. 

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta 

otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh 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.
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Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan 

jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi 

tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya 

kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
4
 yang kemudian dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Selanjutnya disebut UU Jabatan 

Notaris). 

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 2 Tahun 

2014   adalah   pembentukan   Majelis   Kehormatan   Notaris   yang   memiliki   tugas 

pembinaan terhadap Notaris. Tugas ini merupakan mandat dari Menteri Hukum dan 

1 
 

3 
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

4 
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 



HAM yang diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan tentang 

pengertian, tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris memang tidak diatur secara 

rinci di dalam UU Jabatan Notaris, namun ketentuan tersebut harus diatur di dalam 

Peraturan Menteri sebagaimana diamanatkan Pasal 66A ayat (3) UU Jabatan Notaris. 

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 66A ayat (3) UU Jabatan Notaris tersebut, 

kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan 

Notaris (Selanjutnya disebut Permenkumham No. 7 Tahun 2016). Pada Pasal 1 angka 

1 Permenkumham No. 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Majelis Kehormatan Notaris 

adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan 

Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan 

penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan 

pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau 

Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”. 

Melihat pada ketentuan definisi Majelis Kehormatan Notaris di atas, 

setidaknya ada 2 tugas pokok dari Majelis Kehormatan Notaris, yaitu pembinaan 

melalui pengawasan dan tugas pemberian persetujuan dalam pemeriksaan Notaris oleh 

penyidik, penuntut umum dan hakim. Tujuan adanya tugas kedua ini menurut Pasal 18 

ayat (2) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 adalah Majelis Kehormatan Notaris 

Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat 

dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan memberikan 

perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi 

Akta. 

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan seperti bayi yang 

baru lahir kembali dengan jenis kelamin yang berbeda. Jika pada UU No. 30 Tahun 



2004 keberadaan lembaga yang memiliki fungsi salah satunya adalah memberikan 

persetujuan terhadap pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim 

adalah Majelis Pengawas Daerah, maka pada perubahan UU No. 30 tahun 2004 

melalui UU No. 2 Tahun 2014, keberadaan lembaga itu berubah kelamin menjadi 

Majelis Kehormatan Notaris. Padahal kewenangan Majelis Pengawas Daerah di 

bidang pemberian persetujuan terhadap Notaris yang diperiksa oleh penyidik, penuntut 

umum dan hakim sebagaimana diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 tahun 

2004 telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU- 

X/2012 tanggal 23 Maret 2013. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi 

berpendapat bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas  Daerah” 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Mahkamah Konstitusi menyatakan proses peradilan guna mengambil dokumen dalam 

penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak perlu meminta persetujuan 

MPD. Prosedur persetujuan  itu  dinilai  bertentangan  dengan  prinsip equal  

protection sebagaimana yang dijamin UUD 1945. Menurut Mahkamah, Konstitusi 

perlakuan berbeda terhadap notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk 

lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris yang 

berhubungan dengan moralitas. Sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses 

penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum 

seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Mahkamah 

Konstitusi menilai ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan MPD 

bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan 

dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara. Dengan begitu, akan 

terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan 



berlarut- larutnya pula upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan 

pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. 

Putusan Mahkamah Konstitusi itu dalam kenyataannya tidak diindahkan oleh 

pembentuk UU sehingga pada tahun 2014 pembentuk UU kembali memunculkan 

suatu lembaga yang secara substansi memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan 

yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian 

ilmiah terhadap lahirnya kembali kewenangan yang telah dihapus oleh Mahkamah 

Konstitusi tersebut dan menghubungkannya dengan asas peradilan cepat, sederhana 

dan biaya ringan. 

 
 

B. Permasalahan 

 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang 

akan diteliti adalah: 

1. Mengapa diperlukannya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap 

pemeriksaam Notaris dalam proses peradilan pidana? 

2. Apakah persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaam Notaris 

dalam proses peradilan pidana sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan 

biaya ringan? 

 
 

C. Sistematika Penulisan 

 
 

Dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu pendahuluan, tinjauan 

pusaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, analisa dan pembahasan, 

dan penutup. 



Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dan 

permasalahan. 

Bab II adalah tinjauan pustaka yang memuat tentang gambaran umum Majelis 

Kehormatan Notaris, gambaran umum Notaris, proses peradilan pidana dan asas 

peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 

Bab III adalah tujuan dan manfaat penelitian 

 

Bab IV adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan 

masalah, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan dan analisa 

bahan hukum. 

Bab V adalah analisa dan pembahasan yang terdiri dari dasar pemikiran 

diperlukannya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaam Notaris 

dalam proses peradilan pidana dan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap 

pemeriksaam Notaris dalam proses peradilan pidana dalam kaitannya dengan asas 

peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 

Bab VI yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 



ehormata 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Gambaran Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris 

 

UU Jabatan Notaris tidak memberikan definisi tentang Majelis Kehormatan 

Notaris. Definisi tersebut hanya ada di Permenkumham No. 7 Tahun 2016, yaitu pada 

Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa “Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan 

yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban 

memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses 

peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk 

hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang 

berada dalam penyimpanan Notaris”. 

Mengenai keanggotaan Majelis Notaris diatur dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 

4 Permenkumham No. 7 tahun 2016 yang intinya keanggotaan Majelis Kehormatan 

Notaris (baik Pusat maupun wilayah) terdiri dari 7 orang yang berasal dari pemerintah, 

Notaris dan ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Kehormatan Notaris selama 3 (tiga) 

tahun dan dapat diangkat kembali. 

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris di dalam UU Jabatan Notaris diatur 

di dalam Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: 

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; dan 

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan 

Notaris. 
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Tugas  dan  fungsi Majelis K n Notaris diatur di dalam Pasal 17 dan 

Pasal 18 Permenkumham No. 7 Tahun 2016. Majelis Kehormatan Notaris Pusat 

mempunyai tugasmelaksanakan pembinaan terhadap Majelis KehormatanWilayah 



yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan 

Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis 

Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas 

melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut 

umum, dan hakim; dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan 

persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan 

proses peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah 

mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan 

kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan memberikan 

perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi 

Akta. 

Syarat pemanggilan Notaris diatur di dalam Pasal 27 Permenkumham No. 7 

tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut 

umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, 

dilakukan dalam hal: 

a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat- 

surat Notaris dalam penyimpanan Notaris; 

b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana; 

c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; 

 

d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau 

 

e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum). 

 

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses 

pemeriksaan di hadapan penyidik. 



B. Gambaran Umum Tentang Notaris 

 

1. Pengertian Notaris 

 

Pasal 1angka 1 UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau 

berdasarkan undangundang lainnya”. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum 

ditegaskan juga dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. 

Stbl. 1860 No. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), yang menyebutkan : 

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. 

 

Memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang 

melegitimasikan keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum, dan melihat tugas 

dan pekerjaan notaris memberikan pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat) 

untuk membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan 

pendaftaran dan mensyahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat / akta-akta 

yang dibuat di bawah tangan (L.N. 1916-46 jo. 43). Notaris juga memberikan 

nasihat dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan, serta pengangkatan dan pemberhentian seorang Notaris yang 

dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bidang tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi bidang kenotariatan, maka persyaratan Pejabat Umum adalah 



seorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas kewenangan memberikan 

pelayanan publik di bidang tertentu, terpenuhi oleh Jabatan Notaris.
5
 

a. Kewenangan, kewajiban dan Larangan Notaris 

 

Kewenangan Notaris diatur di dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris, yaitu: 

 

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan 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 itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula: 

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

Akta; 

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

g. membuat Akta risalah lelang. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.” 

 

Apabila melihat ketentuan dalam pasal tersebut diatas, maka dapat 

diketahui ada dua ( 2 ) macam motif dari pembuat undang-undang meletakkan 

tugas dan wewenang kepada notaris, yaitu : 

1) Notaris sebagai pejabat umum menjalankan tugas dari pemerintah. 

 

2) Pembuat undang-undang mengharuskan notaris untuk memberikan 

bantuannya dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang dianggap 

5 
J.J Amstrong Sembiring, Analisis Hukum Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris Dalam Implementasi Penyelenggaraan Fungsional Notaris, sumber: 

www.hukumkenotariatan.com. Diakses pada tanggal 5 Maret 2017, hlm. 2 
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penting sehingga memberikan kepastian hukum terhadap orang-orang 

yang meminta bantuannya. 

Sedangkan kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan 

Notaris, yaitu : 

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 

b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya 

sebagai bagian dari Protokol Notaris; 

c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada 

Minuta Akta; 

d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 

berdasarkan Minuta Akta; 

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- 

Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; 

f. 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; 

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi 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 satu buku, dan mencatat jumlah Minuta 

Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; 

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga; 

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan 

waktu pembuatan Akta setiap bulan; 

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau 

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat 

pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama 

setiap bulan berikutnya; 

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 

setiap akhir bulan; 

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara 

Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan 

nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi 

khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan 

ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan 

Notaris; dan 

n. menerima magang calon Notaris. 



Selaian wewenang dan kewajiban Notaris sebagaimana disebutkan di 

atas, terdapat juga larangan bagi Notaris. Larangan ini dimaksudkan untuk 

menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Ketentuan 

larangan ini secara yuridis diatur dalam Pasal 17 UU Jabatan Notaris, yaitu 

Notaris dilarang : 

(1) Notaris dilarang: 

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; 

b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari 

kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

c. merangkap sebagai pegawai negeri; 

d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 

e. merangkap jabatan sebagai advokat; 

f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan 

usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha 

swasta; 

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah 

dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan 

Notaris; 

h. menjadi Notaris Pengganti; atau 

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma 

agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi 

kehormatan dan martabat jabatan Notaris. 

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pemberhentian sementara; 

c. pemberhentian dengan hormat; atau 

d. pemberhentian dengan tidak hormat.” 

 

2. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Notaris 

 

Tata cara pengangkatan Notaris diatur dalam Bab II UU Jabatan Notaris 

dengan judul Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris. Pasal 2 UUJN 

menyebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Syarat 

untuk dapat diangkat menjadi Notaris diatur dalam Pasal 3 UU Jabatan Notaris, 

dengen ketentuan sebagai berikut : 

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 adalah: 

a. warga negara Indonesia; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 



c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; 

d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan 

sehat dari dokter dan psikiater; 

e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; 

f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 

karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) 

bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau 

atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua 

kenotariatan; 

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau 

tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang 

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan 

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 

atau lebih.” 

 

Dengan melihat ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa seseorang yang 

akan diangkat menjadi Notaris harus terlebih dahulu menjalani pendidikan di 

bidang hukum (untuk strata-1) yang kemudian dilanjutkan di pendidikan 

kenotariatan (strata-2/Magister). Setelah lulus dari pendidikan magister 

kenotariatan, calon Notaris harus menjalani program magang selama 12 (dua 

belas) bulan berturut-turut di Kantor Notaris. Syarat magang yang tercantum 

dalam Pasal 3 huruf f itu bersifat imperatif,
6
 artinya harus ditempuh dan harus ada 

tanda buktinya. Magang ini sangat penting untuk calon Notaris, untuk 

menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku dengan 

praktik notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, 

tetapi hanya ada dalam praktik Notaris, misalnya menatausahakan minuta akta ke 

dalam Repertorium ataupun mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau 

surat yang disahkan, dan yang lebih penting belajar memahami keinginan para 

penghadap dan memformulasikannya ke dalam bentuk akta Notaris. 
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Setelah calon Notaris menjalani magang selama 12 (dua belas) bulan 

berturut-turut, maka calon Notaris tersebut mengajukan permohonan kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk diangkat 

menjadi Notaris. Namun sebelum menjalankan jabatannya, menurut Pasal 4 UU 

No. 30 Tahun 2004, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya 

di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji tersebut berbunyi 

sebagai berikut: 

“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 serta 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.”
7
 

 

Pengucapan sumpah/janji sebelum Notaris menjalankan jabatannya 

mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu :
8
 

a. Secara vertikal Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing- 

masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan/dikerjakan 

akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan; 

b. Secara horizontal kepada Negara dan masyarakat, artinya Negara telah 

memberi kepercayaan untuk menjalankan sebagian tugas Negara dalam 

 

7 
Ibid 

8 
Ibid, hlm. 63-64 



bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang 

mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang 

telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke 

dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan 

(merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan 

Notaris. 

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, isi sumpah atau janji Jabatan Notaris 

dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu :
9
 

a. Belovende, pada bagian ini Notaris bersumpah akan patuh setia kepada 

Negara Republik Indonesia dan UUD 1945, serta menghormati semua 

pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. 

Bagian ini juga dinamakan Politieke eed; 

b. Zuiveringseed, pada bagian ini Notaris berjanji akan menjalankan 

tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta mentaati dengan 

seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang 

berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya isi 

akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. 

Bagian ini dinamakan juga beroepseed (sumpah jabatan). 

 

Selanjutnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
10

 

1) menjalankan jabatannya dengan nyata; 

2) menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada 

Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan 

3) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta 

teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri 

dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang 

agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri, 

Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat 

Notaris diangkat. 

 

 
 

C. Gambaran Umum Proses Peradilan Pidana 
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Proses peradilan pidana di Indonesia setidaknya dilaksanakan oleh 3 (tiga) 

lembaga yang disebut penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 

Uraian secara rinci tentang tugas dan wewenang ketiga lembaga tersebut adalah akan 

diuraikan di bawah ini: 

a. Kepolisian sebagai penyidik. 

 

Setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan. Hal itu senada 

dengan yang diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa: Secara sosiologis, maka 

setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). 

Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, 

yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut 

sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya dalah hak-hak dan kewajiban- 

kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan 

atau role.
11

 

Berdasarkan pendapat diatas apabila dikaitkan dengan polisi, maka sebagai aparat 

penegak hukum polisi didalam tugasnya selalu memiliki kedudukan dan peranan. 

Hal tersebut seperti pendapat yang dikemukakan oleh Utari bahwa peranan polisi 

dalam penegakan hukum dapat ditemukan di dalam perundang-undangan yang 

mengatur tentang hak dan kewajiban polisi,
12

 yaitu Undang-Undang Nomor 2 

tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut 

UU POLRI) Pasal 1 butir (1) Kepolisian Negara adalah segala ihwal yang 

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. Pasal 2 UU POLRI, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan Negara di hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

11 
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2002, hlm. 13 
12 
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kepada masyarakat Pasal 4 UU POLRI, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, 

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. Pasal 5 UU POLRI menyatakan : 

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman 

dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri; 

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional 

yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Pasal 13 UU POLRI, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

 

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

 

2) Menegakkan hukum. 

 

3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Pasal 16 UU POLRI, Wewenang polisi, yaitu: 

 

1) Melakuakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 

2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan. 

3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan. 

4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri. 

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi. 

7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara. 

8) Mengadakan penghentian penyidikan. 

9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 



atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 

melakukan tindak pidana. 

11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negari sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. 

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 

 

KUHAP memuat sejumlah ketentuan hukum yang mengatur tentang penyelidikan 

dan penyidikan. Dalam KUHAP disebutkan adanya penyelidik, penyidik, dan 

penyidik pembantu. KUHAP memberikan pengertian bahwa penyelidik adalah 

pejabat Polri yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan. 

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

Sedangkan penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat Kapolri dan 

diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam 

KUHAP. Penyidik pembantu tersebut mempunyai wewenang seperti tersebut 

dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan 

pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11), dan penyidik pembantu membuat 

berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara 

dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada 

penuntut umum (Pasal 12). 

Menurut KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 

dalam KUHAP. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: 

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana; 

2) Mencari keterangan dan barang bukti; 

3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; 

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 



Selain itu, berdasarkan perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan 

berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 

penyitaan; pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret 

seorang; membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Selanjutnya, 

penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya 

tersebut kepada penyidik (Pasal 5). Ketentuan hukum tentang pelaksanaan 

penyelidikan yang lebih terperinci diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 

105 KUHAP. Dalam KUHAP disebutkan juga bahwa penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa penyidik karena 

kewajibannya mempunyai wewenang: 

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana; 

2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 

4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

9) Mengadakan penghentian penyidikan; 

10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 
Selain itu, dalam Pasal 106 disebutkan bahwa “penyidik yang mengetahui, 

menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut 



diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan 

yang diperlukan”. 

Dalam perkembangan sekarang, pelaksanaan kewenangan penyidikan yang 

dilakukan oleh Penyidik Polri, selain diatur dalam KUHAP, UU Polri maupun 

berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, juga telah diatur dalam berbagai 

Peraturan Kepolisian yaitu “segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam 

rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai peraturan 

perundang-undangan” (Pasal 1 butir 4 UU Polri). Berbagai kebijakan dan strategi 

Polri dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan diformulasikan dalam Peraturan 

Kepolisian. Beberapa Peraturan Kepolisian di bidang penyidikan adalah seperti 

yang diatur dalam bentuk Peraturan Kapolri (Perkap), misalnya: Perkap No. 5 

Tahun 2005 tentang Teknik Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut 

Umum, Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Teroris, Perkap No. 17 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi 

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan 

Polri, Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pelayanan Khusus dan Tata 

Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban, Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang 

Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dan 

Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan 

Perkara Pidana di Lingkungan Polri. Peraturan Kepolisian lain yang senantiasa 

menjadi pedoman dan diterapkan oleh Penyidik Polri dalam penyidikan adalah 

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Proses Penyidikan yang ditetapkan 

dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi 

Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. 



Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan 

dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah 

dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun 

keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.
13

 Penyidikan dimulai 

sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

tentang: 

1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan 

 

2) Kapan tindak pidana itu dilakukan 

 

3) Dimana tindak pidana itu dilakukan 

 

4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan 

 

5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan 

 

6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan 

 

7) Siapa pelakunya. 

 

Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik meliputi:, 

 

1) Penyelidikan 

 

2) Penindakan yang berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, 

penggeledahan dan penyitaan. 

3) Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli dan tersangka. 

 

4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang berupa pembuatan 

resume, penyusuna berkas perkara dan penyerahan berkas perkara 

b. Kejaksaan Sebagai Penuntut 

 

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, 

khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam 
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penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang 

dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, 

Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya 

dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang 

tidak dapat dipisahkan. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU 

Kejaksaan) yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., 

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih 

berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, 

penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai 

lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus 

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 

Kejaksaan). 

Berdasarkan Pasal 30 UU Kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan adalah Di 

bidang pidana : 

1) melakukan penuntutan; 

 

2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 

4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang- undang; 



5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

Ketentuan lain yang mengatur tentang kejaksaan sebagai penuntut adalah 

KUHAP. Pasal 1 angka 6 KUHAP menerangkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang 

diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum 

serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya 

pada angka 7 dijelaskan bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk 

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya 

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 

Kewenangan Penuntut Umum diatur di dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu 

 

1) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 

atau penyidik pembantu; 

2) mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), 

dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan 

dari penyidik; 

3) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 

penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah 

perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 

4) membuat surat dakwaan; 

5) melimpahkan perkara ke pengadilan; 

6) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan 

hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik 

kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang 

yang telah ditentukan; 

7) melakukan penuntutan; 

8) menutup perkara demi kepentingan hukum; 

9) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 

sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; 

10) melaksanakan penetapan hakim. 

 

c. Pengadilan sebagai pemeriksa dan pemutus perkara 



Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 

kehakiman, yang berisi rumusan materi sebagai berikut : Bab I. ketentuan, pasal 1, 

dengan penjelasan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan 

pihak kekusaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Karena tugas hakim 

adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga 

putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. 

Kekuasaan kehakiman harus menerima segala campur tangan dari segala pihak 

terutama dari segala pihak terutama bidang Ekskutif dan bidang Legislatif. Hakim 

harus menjadi penyeimbang dari dua pihak yaitu pihak penyelenggara Negara dan 

pihak rakyat. 

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha Negara, ketentuan yang ada pada pasal 3 tidak menutup 

kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar peradilan Negara melalui 

perdamaian atau arbitrase. Ketentuan pasal 4 ayat (1) dengan pasal 29 undang- 

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efesien dan efektif dengan 

biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. 

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, 

membantu dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
14

 Tidak seorang pun dapat 

dihadapkan di depan pengadilan selain yang ditentukan oleh undang-undang dan 

tidak dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian 
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yang sah menurut undang-undang, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 

penyitaan. Atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam undang-undang, 

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan 

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi adalah pemulihan hak 

seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang 

menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. Orang yang ditangkap, 

ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang berhak 

menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
15

 

Mahkamag Agung mempunyai kewenangan : 

 

1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada 

tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang 

berada dibawah Mahkamah Agung; 

2) Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang 

terhadap undang-undang; 

3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 

 

Kekuasaan kehakiman bukan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang 

lebih menekankan kepada kepentingan kekuasaan, bila kesadaran hukum 

masyarakat tinggi, maka kinerja hakim sesuai dengan harapan masyarakat. Hakim 

yang jujur dan adil diukur dari :
16

 

1) Penerapan asas persamaan antara pihak-pihak yang berpekara; 

 

2) Terjamin kepastian hukum dalam konsistensi menerapkan hukum pidana 

Materiil dan hukum pidana Formal; 
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3) Adanya alasan yang masuk akal bila adanya penyimpangan dari hukum 

pidana serta kebenaran fakta dan hukum yang diterapkan. 

Hakim dalam menerapkan hukum bukan saja menggunakan keterampilan logika 

saja tetapi juga ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan moral sesuai dengan 

fakta-fakta atau moral sesuai dengan fakta-fakta atau peristiwa kongkrit yang 

dihadapi hakim sebelum menjatuhkan hukuman. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian 

peradilan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung silakukan  

oleh komisi Yudisial dan pemberhentian hakim juga di atur didalam undang- 

undang. Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku 

hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Panitera , 

panitera pengganti, dan juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatan dan 

pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam undang-undang. 

Pelaksanaan putusan pengadilan dalm perkara pidana dilakukan oleh jaksa, 

pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan di lakukan oleh ketua pengadilan 

yang bersangkutan, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata 

dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Dipimpin 

dalam ketentuan ini mencakup pengawasan dan tanggung jawab sejak diterimanya 

permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan. Setiap orang yang 

tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum sejaln dengan asas bahwa 

seseorang selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, 

maka ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau advokat sejak 

ditangkap dan/atau ditahan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum 

acara pidana. Advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung 

tinggi hukum dan keadilan. 



Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan 

atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang berisi 

materi sebagai berikut : peradilan umum yang berlaku bagi pencari keadilan pada 

umumya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain 

yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu peradilan 

agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara. Kekuasaan kehakiman 

di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh : (a). Pengadilan negeri; (b). 

Pengadilan Tinggi. Berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara 

tempat kedudukan pengadilan negeri berada di ibukota kabupaten/kota. 

Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan financial pengadilan 

dilakukan oleh Mahkamah Agung, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim 

dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengadilan Tinggi yang merupakan 

Pengadilan tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi yang merupakn Pengadilan 

Tingkat Banding. 

D. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan 

 

Asas cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah 

pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 

menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. 

Di dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 juga mensyaratkan adanya asas ini, 

yaitu “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan 

biaya ringan”. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

“sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara 

efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang 



dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya 

ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak 

mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP) sebagai 

salah satu dasar hukum yang digunakan oleh penegak hukum baik dalam proses 

penyidikan, penuntutan maupun pengadilan, juga mencantumkan asas peradialan 

sederhana, cepat dan biaya ringan. ketentuan ini terdapat di dalam Penjelasan Umum 

poin 3 huruf e yang berbunyi “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, 

sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan 

secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”. Di dalam Pasal 50 KUHAP secara 

tersirat juga menganut asas ini yang berbunyi: 

(1) Tersangka   berhak   segera   mendapat   pemeriksaan   oleh penyidik dan 

selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. 

(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut 

umum. 

(3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. 

 

Di dalam Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa : 

 

Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk 

menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka 

melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan 

sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya 

kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain 

itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat 

dan biaya ringan. 

 

Selanjutnya dapat juga dilihat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang 

berbunyi 

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun 



atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 

lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat 

yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan 

wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. 

 

Penjelasan pasalnya menyatakan bahwa : 

 

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan 

dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam 

dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak 

pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4)huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang 

diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas 

tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan 

keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu. 

 

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, yaitu:
17

 

1. Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, 

dan cukup one stop service (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu 

lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang 

diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. 

Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehinggga memungkinkan 

timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan 

menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. 

2. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas 

merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya 

peradilan dalam pemeriksaan dimuka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian 

berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penanda tanganan oleh 

hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun- 

tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan 

perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa 
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cepatnya proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan 

menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. 

3. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul 

atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak 

yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. 

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan 

hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti 

pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas 

ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara 

dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang 

relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan 

kesederhanaan hukum acara itu. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit 

oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.
18
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

 

 
A. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 

 

1. mengetahui dan menganalisis tentang dasar pemikiran diperlukannya 

persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaam Notaris 

dalam proses peradilan pidana. 

2. mengetahui dan menganalisis tentang persetujuan Majelis Kehormatan 

Notaris terhadap pemeriksaam Notaris dalam proses peradilan pidana dalam 

kaitannya dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 

 
 

B. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah : 

 

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini menambah kekayaan 

pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada 

khususnya. Karena dengan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau 

diskusi serta penelitian lanjutan dalam mengkaji dan memahami hal-hal yang 

berkaitan dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dan kewenanganya 

di bidang hukum pidana. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan rujukan bagi 

pembentuk uu ke depan dalam melakukan evaluasi terhadap pengaturan 

jabatan Notaris pada umumnya dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris 

pada khususnya. 



otaris dalam 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Berpijak pada masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

keberadaan Majelis Kehormatan Notaris, maka penelitian ini mengimplikasikan 

metode yang berpijak pada analisis hukum. Deskripsi atas objek masalah yang akan 

diteliti adalah keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan pidana. 

Berdasarkan objek tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan 

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

isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru 

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.
19

 Penelitian hukum normatif ini 

dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang 

dikonsepkan dan dikembangkan atas doktrin yang dianut dan dikembangkan.
20

 

Penelitian hukum doktrinal tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
21

 

a. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai asas 

hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam; 

b. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah 

perundang-undangan menurut doktrin positivisme; 

c. Penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai keputusan hakim 

in concreto menurut doktrin realisme. 

Dikatakan penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau 

ditujukan pada suatu konsep yang akan dikaji yaitu konsep atau asas peradilan cepat, 

sederhana dan biaya ringan dalam kaitannya dengan kewenangan Majelis Kehormatan 

Notaris terhadap pemeriksaan N proses peradilan pidana. 
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B. Sifat Penelitian 

 

Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif 

memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di 

mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya 

bersifat preskriptif. Ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif mempelajari tujuan hukum, 

nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma 

hukum. Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap 

pemberlakuan asas-asas hukum ke dalam suatu norma yang terdapat di dalam UUJN. 

Asas-asas hukum tersebut seperti asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 

Asas-asas tersebut akan dikorelasikan dengan keberadaan ketentuan yang terdapat di 

dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. 

 
 

C. Tipe Penelitian 
 

 
 

dari:
22

 

Menurut Soerjono Soekanto, di dalam penelitian hukum normatif itu terdiri 

 

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum; 

2. Penelitian terhadap sistematika hukum; 

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; 

4. Perbandingan hukum; dan 

5. sejarah hukum 

Melihat pada tipe-tipe di atas, maka penelitian ini termasuk pada penelitian 

terhadap asas-asas hukum yaitu meneliti penerapan asas peradilan cepat, sederhana 

dan biaya ringan dalam proses pemeriksaan perkara pidana terhadap notaris. 
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Penelitian ini juga dapat dikatakaan sebagai penelitian terhadap sinkrinisasi horizontal 

yang akan mengkorelasikan antara ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUJN 

khususnya ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dengan ketentuan-ketentuan yang 

terdapat di dalam KUHAP khususnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya 

ringan. 

 
 

D. Pendekatan Masalah 

 

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) metode pendekatan yang digunakan, yaitu 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). 

Suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang- 

undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus 

sekaligus tema sentral suatu penelitian.
23

 Dalam pendekatan perundang-undangan ini, 

peneliti akan memandang hukum sebagai sistem yang tertutup yang mempunyai sifat 

comprehensive yaitu norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu 

dengan yang lain secara logis.
24

 Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa 

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum 

yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau 

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan 

Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan menjadi bahan kajian 

adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
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Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaiatan 

dengan pokok permalasahan. 

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk 

memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum 

yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.
25

 Pendekatan konseptual ini digunakan 

untuk mengkaji konsep atau asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam 

kaitannya dengan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaan 

Notaris dalam proses peradilan pidana. 

 
 

E. Bahan Hukum 

 

Bahan hukum merupakan sumber utama untuk dapat memecahkan isu hukum 

dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan- 

putusan hakim.
26

 Bahan hukum primer tersebut antara lain, yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

 

2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

 

3. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

 

4. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris 

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku- 

25 
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buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas 

putusan pengadiilan.
27

 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus hukum dan eksiklopedi. Kamus hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Black’s Law Dictionary. 

 
 

F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan 

(Library Research), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan 

hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam 

penelitian ini. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah 

pemetaan bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan. Untuk 

mempermudah pemetaan tersebut dilakukan dengan cara komputerisasi dengan 

memasukkan bahan-bahan hukum tersebut ke dalam file/folder sesuai dengan item- 

item pembahasan. 

 
 

G. Analisis Bahan Hukum 

 

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif dengan cara 

studi kepustakaan diuraikan dan dikorelasikan antara bahan hukum yang satu dengan 

bahan hukum yang lain sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang 

sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara induktif yaitu menarik 

kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang bersifat khusus kepada 
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permasalahan abtsrak yang bersifat umum. Selanjutnya bahan hukum yang ada 

dianalisis secara deskrptif yang diawali dengan mengelompokkan bahan hukum yang 

sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan 

makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu 

dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek 

yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok 

permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan 

gambaran hasil secara utuh.
28
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ings recht, 45 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
B. Dasar Pemikiran Diperlukannya Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris 

Terhadap Pemeriksaam Notaris dalam Proses Peradilan Pidana 

Salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya adalah membuat akta 

dalam bentuk minuta akta (yang merupakan akta asli notaris), dan menyimpannya sebagai 

bagian dari protokol notaris. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan 

arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Kewajiban untuk menjaga 

kerahasiaan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta yang dibuat dan dalam 

pengawasan notaris telah dijelaskan dalam beberapa pasal dalam UUJN, antara lain: 

1. Pasal 4 ayat (2) : yang mengatur mengenai sumpah janji notaris antara lain “bahwa 

saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan 

jabatan saya”. 

2. Pasal 16 ayat (1) huruf f : Dalam menjalankan kewajibannya, notaris wajib : 

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. 

3. Pasal 54 : Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi 

akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan 

langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan 

lain oleh peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada seorang notaris karena jabatannya 

diberikan hak ingkar atau Verschon sekaligus kewajiban ingkar (Verschonings 

(suara tidak terdengar jelas)) yang merupakan hak untuk dibebaskan untuk memberikan 

ketarangan terkait akta yang dibuatnya dan kewajiban untuk menolak memberikan 



keterangan. Hal itu ditegaskan pula dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi 

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan untuk memberikan kesaksian di 

muka hakim. Namun dapatlah diminta, dibebaskan dari kewajibannya memberikan 

kesaksian: siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut 

undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai 

hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.” 

Dalam lingkup hukum pidana terdapat juga ketentuan tentang hal tersebut, yaitu 

Pasal 322 KUHP yang menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang 

wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang 

dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 

Rp.9.000,00.” Sehingga notaris wajib merahasiakan isi akta, dan keterangan yang 

diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa 

notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang 

berkaitan dengan akta tersebut. Pengaturan tentang kewajiban menyimpan rahasia dalam 

kaiatannya dengan proses peradilan pidana telah diatur di dalam Pasal 170 KUHAP yang 

berbunyi: 

(3) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan 

menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi 

keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. 

(4) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. 

 

Mengingat jabatan Notaris adalah jabatan yang didasarkan kepada kepercayaan, 

yaitu kepercayaan antara Notaris dan pihak yang menggunakan jasanya, sehingga Notaris 

wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan Akta Notaris, 

kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan 

memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. 



Salah satu pengecualian dari merahasiakan isi akta tersebut adalah notaris dapat 

memperlihatkan isi akta dan memberikan fotocopi minuta akta kepada penegak hukum 

dalam rangka proses peradilan pidana. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 66 ayat 

(1) UUJN yang berbunyi: “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, 

atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: 

c. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta 

Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan 

d. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau 

Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”. 

Ketentuan di atas mengatur 2 (dua) hal yang berkaitan dengan keberadaan notaris 

dalam rangkan menunjang proses peradilan pidana, yaitu 

1. penyitaan terhadap fotocopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada 

Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. 

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik 

untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak 

atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Tujuan dari penyitaan ini adalah untuk 

kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang 

pengadilan. Sangat susah untuk membuktikan suatu tindak pidana tanpa  adanya 

barang bukti. Oleh karena itu agar perkara pidana tadi menjadi lengkap dan dapat 

diajukan ke pengadilan, maka penyidik dapat melakukan penyitaan sebagai barang 

bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. 

Barang yang dapat dilakukan penyitaan menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah : 

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga 

diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 



b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana 

atau untuk mempersiapkannya; 

c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; 

 

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 

 

e. benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana yang 

dilakukan. 

2. meminta keterangan Notaris yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang 

berada dalam penyimpanannya. 

Memanggil Notaris dalam rangka meminta keterangan yang berkaitan dengan Akta 

atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya ini tidak dijelaskan secara 

tegas tentang kedudukan Notaris di dalam proses hukum, yaitu apakah sebagai saksi 

atau tersangka. Oleh karena itu, maka Notaris di sini dapat dimaknai sebagai saksi atau 

tersangka/terdakwa. Notaris memberikan keterangan tersebut dapat dilakukan pada 

setiap tahapan dalam proses peradilan pidana yaitu baik pada tahap penyidikan, 

penunutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Menurut Penulis kedudukan Notaris 

dalam hal ini tidak termasuk sebagai keterangan ahli (sebagai salah satu alat bukti 

menurut Pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 186 KUHAP) karena pada prinsipnya keterangan 

ahli itu hanya menjelaskan secara umum atau secara teori tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan keahliannya dan bukan secara spesifik menjelaskan tentang isi akta 

yang berada padanya. 

Penyitaan fotocopi minuta akta dan pemberian keterangan oleh Notaris dalam 

rangka proses hukum tersebut tidak dapat diberikan begitu saja dan terlebih dahulu 

penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) harus mendapatkan persetujuan 

dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 



Majelis Kehormatan Notaris disebutkan bahwa “Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu 

badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan 

kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan 

proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk 

hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada 

dalam penyimpanan Notaris”. 

Politik hukum
29

 dari adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dapat dilihat dari 

beberapa alasan baik yang dikemukakan DPR maupun Presiden di dalam pengujian UUJN 

yang terjadi pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

4. Pembuatan UUJN tidak bersifat menghambat proses penyidikan, hal ini dapat terlihat 

dari konstruksi redaksi kalimat Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk 

kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan 

persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta 

dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 

penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 

Konstruksi redaksi pasal ini membuka kesempatan luas bagi penyidik untuk 

mendapatkan alat bukti untuk memperjelas proses penyidikan dan sudah selayaknya 

MKN memberikan alat bukti yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan. Bahwa 

kemudian muncul kasus unik dimana MPD tidak memberikan ijin adalah hal lain yang 

tidak dapat menjadi alasan untuk menyalahkan redaksi pengaturan dalam Pasal 66 

 

 

29 
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diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam 

Pembukaan UUD 1945. Lihat Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2014, hlm.1. 



Undang-Undang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. 

5. Apabila MKN tidak memberikan persetujuan pada Penyidik untuk mengambil 

fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang direkatkan pada Minta Akta atau 

protokol notaris dalam penyimpanan notaris, maka Polisi selaku penyidik dan penegak 

hukum sudah selayaknya mengajukan upaya lain untuk mendapatkan alat-alat bukti 

tersebut misalnya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk 

memberikan penetapan pengambilan fotokopi minta akta/sura-tsurat yang dilekatkan 

pada minuta akta atau protokol notaris guna kepentingan kemajuan proses penyidikan. 

Jadi hal ini bukanlah permasalahan normatif melainkan pengayaan cara-cara yang 

dapat ditempuh penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti. 

6. Rasio legisnya adalah sebagai upaya menegakkan kewajiban ingkar atau hak ingkar 

notaris (kewajiban merahasiakan isi akta). Sehingga, persetujuan MKN sebagai 

“kunci” pembuka kewajiban ingkar notaris ketika menghadapi runyamnya proses 

hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan). Hasil akhir 

pemeriksaan adalah persetujuan atau penolakan permintaan penyidik, penuntut umum, 

dan hakim menyangkut isi akta, fotokopi minuta, atau surat lain. Kompleksnya tugas 

dan kewajiban, serta jaminan penggunaan hak ingkar notaris dalam menjalankan 

tugasnya diperlukan standar perlindungan baku dengan membentuk MKN sebagai 

wujud perlindungan bagi Notaris. Karenanya, Pasal 66 ayat (1) UUJN justru untuk 

memberi perlindungan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum kepada notaris 

dalam memberi keterangan dalam proses hukum. 

Secara filosofis keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut dapat juga dilihat di 

dalam konsideran menimbang UUJN yaitu: “Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai 

Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 



Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, yang 

berintikan kebenaran dan keadilan, bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, 

peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu, bahwa 

notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum 

kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya 

kepastian hukum, bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai 

salah satu kebutuhan hukum masyarakat.” 

Perlindungan hukum terhadap notaris yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN 

merupakan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan kewibawaan pemerintah 

menyimpan dokumen negara dalam bentuk akta otentik. Perlindungan hukum tersebut 

tidak diberikan kepada notaris sebagai pribadi namun lebih ditekankan kepada Notaris 

sebagai pejabat umum. Di dalam naskah rancangan UUJN disebutkan bahwa notaris adalah 

pejabat publik yang jabatannya dikehendaki oleh negara dan oleh masyarakat yang 

membutuhkan jasanya dibidang pembuatan akta otentik.
30

 

Notaris sebagai pejabat umum yang juga melaksanakan sebagian tugas dan 

kewibawaanya dalam membuat akta otentik yang juga merupakan dokumen negara, maka 

sudah selayaknya bila notaris memperoleh perlindungan hukum secara khusus berkaitan 

dengan tugas dan kewajibannya tersebut. Pasal 66 ayat (1) UUJN No. 30 Tahun 2004 

bertujuan untuk melindungi notaris sebagai pejabat publik dari tindakan sewenang-wenang 

penegak hukum (penyidik, penuntut umum atau Hakim) dalam proses pemeriksaan perkara 

pidana yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik oleh notaris tersebut. Penegak 

hukum seperti penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dibenarkan secara sewenang- 
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wenang untuk mengambil fotocopi minuta akta notaris karena merupakan dokumen negara 

yang bersifat rahasia. 

Keberadaan MKN dengan segala kewenangannya satu sisi demi menjamin 

terselenggaranya perlindungan hukum bagi Notaris, namun di satu sisi telah melangar asas 

hukum yang fundamental dari salah satu ciri negara hukum, yaitu asas persamaan di muka 

hukum (equality before the law). Menurut Satjipto Raharjo menyebutnya asas hukum 

sebagai "jantung" peraturan hukum, karena:
31

 

3. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan 

hukum, artinya peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan 

kepada asas-asas hukum tersebut. 

4. Asas hukum layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau 

merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis 

kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja 

melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. 

Bambang Poernomo menjelaskan pengertian tentang asas-asas hukum yaitu Asas- 

asas hukum acara pidana lebih memperhatikan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak untuk 

mengatur hubungan hukum dengan harkat keluhuran martabat manusia secara mendalam 

yang menjiwai aturan hukum dan penyelenggaraannya. Asas-asas hukum acara pidana 

berbeda pengertiannya dengan dasar-dasar pokok pikiran hukum acara pidana. Pengertian 

dasar-dasar pokok hukum acara pidana adalah lebih memperhatikan pada norma terpenting 

untuk penyelenggaraan aturan hukum acara pidana dengan maksud memberikan batasan 

hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana.
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Salah satu asas hukum di dalam hukum acara pidana sebagaiaman disebutkan di 

dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf a KUHAP adalah equality before the law 

(persamaan di muka hukum). Asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus 

diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan 

dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan 

kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang 

menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama 

dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak 

mendahulukan dan mengutamakan yang beruang atau yang berkuasa sementara 

mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu. 

Asas Equality Before The Law (Persamaan di muka hukum) secara konstitusi 

diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Semua warga Negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan ini juga terdapat 

dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum ".  Ketentuan ini dapat dipandang sebagai salah satu pengejawantahan  

dari jaminan non diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 

:  “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif  atas dasar apa  

pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 

itu”. 

Ketentuan yang sama juga dapat dilihat di dalam Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat (KRIS) 1949 maupun di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, 

melalui ketentuan Pasal 7 dapat dibaca bahwa : 

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang 



2. Segala orang berhak menuntut perlakuan yang sama dan perlindungan yang sama oleh 

Undang-undang. 

Asas persamaan di muka hukum ini yang dapat dilihat di dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945, seperti: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

 

Ketentuan ini terdapat di dalam konsideran menimbang huruf a yang  berbunyi 

“Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang 

menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya”. Begitu juga di dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf a juga dinyatakan 

bahwa “Adapun asas tersebut antara lain adalah : Perlakuan yang sama atas diri setiap 

orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

Ketentuan asas ini terdapat dalam : 

a. Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan 

perlakuan yang sama di depan hukum”. 

b. Pasal (5) ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang 

berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai 

dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”. 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Pengadilan mengadili 

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. 



Di dalam instrumen international asas persamaan di muka hukum ini juga diatur, 

seperti di dalam: 

1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948. 

 

Ketentuan ini diatur di dalam Article 6 yang berbunyi “Everyone has the right to 

recognition everywhere as a person before the law” (Setiap orang berhak untuk diakui 

sebagai pribadi di hadapan hukum). Begitu di dalam Pasal 7 yang menyatakan antara 

lain : “All are equal before the law and are antitled without any discrimination to 

equal protection of the law…”. (Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas 

perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi ) 

2. International Covenant on Civil and Political Rights 1966 
 

Ketentuan asas persamaan di muka hukum diatur di dalam Article 16 yang berbunyi 

“Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law” 

(Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum). Demikian pula 

dalam Article 26 antara lain dinyatakan : “All person are equal before the law…” 

(Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum). 

Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap asas equality before the law ini dapat 

dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, tanggal 29 Maret 

2006, bahwa ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu Undang-Undang juga dapat 

dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak 

konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan 

dalam rangka due process ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (equal 

protection). Pembedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang- 

undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk 

dinilai dalam rangka due process, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata 

meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang- 



orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip 

 

equal protection. 

 

Berkaitan dengan keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN, maka proses peradilan oleh 

penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam 

penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan 

persetujuan MKN, termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak 

mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection 

sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 

yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan. Perlakuan yang 

berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam 

lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris 

dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Perlakuan yang berbeda 

terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik 

Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada 

semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan 

dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, 

keharusan persetujuan MKN bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses 

peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang 

memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan 

pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya 

pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan 

pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. 

Keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN apabila ditinjau dari independensi penagak 

hukum, maka semua proses penegakan hukum pidana terhadap Notaris selayaknya harus 



dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar lembaga 

penegak hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang 

merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan,“Segala 

campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman 

dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

 
 

C. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemeriksaam Notaris Dalam 

Proses Peradilan Pidana dalam Kaitannya Dengan Asas Peradilan Cepat, 

Sederhana dan Biaya Ringan. 

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa 

hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya 

kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum 

terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga 

perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan 

memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan 

pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.
33

 Salah satu 

perubahan yang terjadi adalah pembentukan Mejalis Kehormatan Notaris selain tetap 

mempertahankan keberadaan Majelis Pengawas Notaris. 

Lahirnya Majelis Kehormatan Notaris ini tidak terlepas dari dihapusnya 

kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 66 UU 
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No. 30 Tahun 2004 yang salah satu tugasnya adalah memberikan persetujuan kepada 

penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses peradilan yang berkaitan dengan 

mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta 

atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir 

dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang 

berada dalam penyimpanan Notaris. Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 tersebut telah 

dihapus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan 

Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Pengaturan tentang MKN di dalam UUJN dapat dilihat pada Pasal 66 yaitu: 
 

(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; dan 

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta 

atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. 

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. 

(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. 

(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima 

permintaan persetujuan.” 

Ketentuan selanjutnya dapat juga dilihat pada Pasal 66A UUJN yang berbunyi: 

 

(1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris. 

 

(2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: 

 

a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; 

 

b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan 



c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan 

dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan 

Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. 

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 66A ayat (3) UUJN di atas, kemudian Menteri 

Hukum dan HAM mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis 

Kehormatan Notaris. Pasal 18 Permenkumham No. 7 tahun 2016 dinyatakan bahwa: 

(1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas: 

a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, 
penuntut umum, dan hakim; dan 

b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan 

pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses 

peradilan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan 

Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka: 

a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; 

dan 

b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk 

merahasiakan isi Akta. 

 

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka MKN memiliki tugas pokok adalah 

melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Notaris 

yang ingin diperiksa oleh penegak hukum. Sedangkan fungsi pokok adalah melakukan 

pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan 

profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban 

Notaris untuk merahasiakan isi Akta. 

Syarat pemanggilan Notaris diatur di dalam Pasal 27 Permenkumham No. 7 tahun 

2016 yang menyatakan bahwa : 

(1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk 

kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal: 



a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat 

Notaris dalam penyimpanan Notaris; 

b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana; 

c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; 

 

d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau 

 

e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum). 

 

(2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses 

pemeriksaan di hadapan penyidik. 

Keberadaan MKN dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diuraikan di atas 

selain melanggar asas persamaan di muka hukum dan melanggar independensi peradilan, 

maka akan pula mempersulit dan memperpanjang proses pemeriksaan di dalam penegakan 

hukum pidana. Permintaan persetujuan dari MKN tersebut tidak hanya dilakukan oleh 

penyidik pada tahap penyidikan, namum juga akan dimintakan kembali oleh penuntut 

umum dalam rangka penuntutan dan oleh hakim dalam rangka pemeriksaan di muka 

pengadilan. Belum lagi tentang kedudukan Notaris di dalam proses peradilan tersebut, 

apakah hanya Notaris sebagai saksi atau tersangka, atau termasuk pula Notaris sebagai 

ahli. Walaupun penulis menganggap bahwa Notaris tersebut hanya sebagai saksi atau 

tersangka yang didasarkan pada alasan kepentingan diperiksanya Notaris hanya berkaitan 

dengan dimintanya fotocopi minuta akta dan surat-surat lainnya yang berkiatan dengan 

minuta akta. Tidak mungkin Notaris sebagai ahli akan dimintai keterangan berkaitan 

dengan isi akta-akata yang dibuatnya. Namun oleh karena di dalam Pasal 66 UUJN dan 

Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tidak menjelaskan secara eksplisit tentang kedudukan 

Notaris di dalam proses peradilan pidana, maka akan terjadi multitafsir yang akhirnya akan 

berpandangan pula bahwa Notaris sebagai ahli juga harus melalui persetujuan MKN. 



Menurut Pemerintah sebagaimana keterangannya yang terdapat di dalam Putusan 

MK No. 72/PUU-XII/2014 dikatakanya bahwa apabila dibandingan dengan UU No. 30 

Tahun 2004, maka UU No. 2 Tahun 2014 ada ketentuan yang menyatakan adanya limitasi 

waktu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4), yaitu paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh MKN, maka MKN harus 

sudah memberikan jawabannya. Jika melebihi waktu tersebut MKN tidak memberikan 

jawaban, maka permohonan tersebut dianggap disetujui. Penambahan Ayat 2 dan ayat 3 

pada Pasal 66 UUJN tersebut menurut Penulis hanya mengatur ketentuan prosedural dalam 

penerbitan surat persetujuan, bukan berbicara tentang essensi dari diberikannya 

ditimbulkannya kembali kewenangan sebagaimana yang dimiliki oleh Majelis Pengawas 

Daerah yang terdapat di dalam UU No. 30 Tahun 2004. 

Keberadaan Pasal 66 UUJN tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan salah 

satu asas di dalam proses peradilan pidana yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya 

ringan. Di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, 

dan biaya ringan”. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 juga mensyaratkan 

adanya asas ini, yaitu “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi 

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, 

dan biaya ringan”. Penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara 

efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat 

dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan 

dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan 

ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. 



KUHAP sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan oleh penegak hukum 

baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan, juga mencantumkan asas 

peradialan sederhana, cepat dan biaya ringan. ketentuan ini terdapat di dalam Penjelasan 

Umum poin 3 huruf e yang berbunyi “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, 

sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara 

konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan 

Selanjutnya dapat juga dilihat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi 

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi 

mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak 

mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. 

Penjelasan pasalnya menyatakan bahwa Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan 

secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka 

yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali 

tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4)huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang 

diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, 

penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan 

tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu. 

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya 

ringan, yaitu:
34

 

1. Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan 

cukup one stop service (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu 

lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang 
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diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu 

banyak formalitas yang sukar difahami, sehinggga memungkinkan timbulnya berbagai 

penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan 

atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. 

2. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan 

hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan 

dalam pemeriksaan dimuka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara 

pemeriksaan di persidangan sampai dengan penanda tanganan oleh hakim dan 

pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena 

saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai 

dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses 

peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan 

masyarakat kepada pengadilan. 

3. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau 

dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang 

berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. 

Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya 

sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan 

perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini bukan 

bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo 

satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan 

jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu . 



Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang 

berbelit-belit dan tersendat-sendat.
35

 

Ketentuan Pasal 66 UUJN dinilai tidak menganut prinsip peradilan cepat karena 

untuk melakukan penyitaan terhadap fotocopi minuta akta dan pemanggilan terhadap 

Notaris harus terlebih dahulu penyidik, penuntut umum dan hakim mengirim surat 

permohonan persetujuan kepada MKN. Disyaratkannya persetujuan tersebut dan adanya 

batas waktu sebagaimana yang terdaapat di dalam Pasal 66 aya (3) dan (4) UUJN akan 

berpengaruh pada masa penahanan apabila Notaris tersebut berstatus sebagai 

tersangka/terdakwa. Padahal KUHAP telah memberikan hak kepada tersagka/terdakwa 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi: 

(4) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat 

diajukan kepada penuntut umum. 

(5) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. 

 

(6) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. 

 

Di dalam Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa Diberikannya hak kepada 

tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung- 

katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang 

dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga 

dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak 

wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, 

cepat dan biaya ringan. 

Dikatakan tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana karena Pasal 66 

UUJN permintaan persetujuan MKN dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, yaitu 
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pada tahap penyidikan permohonan dilakukan oleh penyidik, pada tahap penuntutan 

dilakukan oleh penuntut umum dan pada tahap pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh 

hakim. Bukankah sebaikanya permononan persetujuan itu cukup dilakukan oleh penyidik 

dan selanjutnya tidak perlu lagi dilakukan oleh penuntut umum dan hakim. Berkas 

persetujuan dari MKN itu cukup dijadikan dasar oleh penuntut umum pada saat ingin 

melimpahkan perkaranya ke pengadilan dan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara di 

pengadilan. Apabila terdapat ketentuan bahwa pengambilan fotocopi minuta akta yang 

dapat dilakukan hanya melalui tindakan penyitaan adalah hanya kewenangan yang dimiliki 

oleh penyidik. Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan 

penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda 

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) KUHAP 

menyatakan “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua 

pengadilan negeri setempat”. Pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah hanya 

penyidik. Sedangkan penuntut umum dan hakim tidak berwenang melakukan penyitaan. 

Jika di dalam proses penuntutan penuntut umum masih perlu melakukan penyitaan, maka 

penuntut umum memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penuntutan. Apabila di 

dalam pemeriksaan di muka pengadilan, hakim menganggap perlu dilakukan penyitaan, 

maka hakim dapat memerintahkan kepada penuntut umum agar penyidik melakukan 

penyitaan. Dengan demikian, apakah penuntut umum dan hakim masih harus membuat 

surat permohonan persetujuan MKN jika ingin melakukan pengambilan (melalui 

penyitaan) terhadap fotocopi minuta akta. 

Ketidaksederhaan ini juga dapat dilihat darri ketentuan Pasal 27 ayat (2) 

Permenkumham No. 7 tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Majelis Kehormatan Notaris 

Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. 



Pertanyaannya adalah apakah kewenangan ini hanya berlaku untuk Notaris sebagai 

tersangka atau juga sebagai saksi dan ahli? KUHAP saja hanya memberikan hak kepada 

tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam bentuk pendampingan pada saat 

pemeriksaan oleh penyidik. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 KUHAP yang 

berbunyi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat 

bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada 

setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. 

Sedangkan untuk saksi dan ahli KUHAP tidak memberikan hak untuk pendampingan. 

Prinsip peradilan biaya ringan juga akan terkesampingkan dengan keberadaan 

Pasal 66 UUJN, di mana akan membutuhkan dana tambahan pada saat melakukan 

pengiriman surat permohonan permintaan persetujuan MKN. Bukankah MKN yang akan 

memberikan persetujuan itu adalah MKN yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. 

Padahal proses peradilan yang melibatkan Notaris tidak hanya terjadi di Ibu Kota Provinsi 

saja, melainkan juga dapat terjadi di kabupaten/kota lainnya yang memiliki jarak tidak 

relatif dekat. Belum lagi jika Notaris yang dimintai fotocopi minuta akta atau Notaris yang 

diperiksa memiliki wilayah (provinsi) yang berbeda dengan wilayah (provinsi) penyidik, 

penuntut umum dan hakim. 



BAB VI 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

 

1. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris adalah dibentuknya lembaga berupa Majelis 

Kehormatan Notaris (MKN) yang memiliki tugas untuk memberikan persetujuan 

atas pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dan memiliki 

fungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi 

jabatannya. Dasar pemikiran adanya MKN ini adalah upaya menegakkan kewajiban 

ingkar atau hak ingkar notaris (kewajiban merahasiakan isi akta). Sehingga, 

persetujuan MKN sebagai “kunci” pembuka kewajiban ingkar notaris ketika 

menghadapi runyamnya proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 

sidang pengadilan). Perlindungan hukum terhadap notaris yang diatur dalam Pasal 

66 ayat (1) UUJN merupakan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat 

umum yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan 

kewibawaan pemerintah menyimpan dokumen negara dalam bentuk akta otentik. 

Perlindungan hukum tersebut tidak diberikan kepada notaris sebagai pribadi namun 

lebih ditekankan kepada Notaris sebagai pejabat umum. Keberadaan MKN dengan 

segala kewenangannya satu sisi demi menjamin terselenggaranya perlindungan 

hukum bagi Notaris, namun di satu sisi telah melangar asas hukum yang 

fundamental dari salah satu ciri negara hukum, yaitu asas persamaan di muka 

hukum (equality before the law). Perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris 

tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan 

notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan 



harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin 

oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 

2. Keberadaan MKN dalam menjalankan tugasnya akan pula mempersulit dan 

memperpanjang proses pemeriksaan di dalam penegakan hukum pidana. 

Permintaan persetujuan dari MKN tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyidik 

pada tahap penyidikan, namum juga akan dimintakan kembali oleh penuntut umum 

dalam rangka penuntutan dan oleh hakim dalam rangka pemeriksaan di muka 

pengadilan. tidak sesuai dengan salah satu asas di dalam proses peradilan pidana 

yaitu peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Uuntuk melakukan penyitaan 

terhadap fotocopi minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris harus terlebih 

dahulu penyidik, penuntut umum dan hakim mengirim surat permohonan 

persetujuan kepada MKN. Dikatakan tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang 

sederhana karena Pasal 66 UUJN permintaan persetujuan MKN dilakukan pada 

setiap tahapan proses peradilan, yaitu pada tahap penyidikan permohonan 

dilakukan oleh penyidik, pada tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dan 

pada tahap pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh hakim. Seharusnya 

permononan persetujuan itu cukup dilakukan oleh penyidik dan surat persetujuan 

itu dapat dijadikan dasar oleh penuntut umum pada saat ingin melimpahkan 

perkaranya ke pengadilan dan dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara di 

pengadilan. Begitu juga berkaitan dengan mengambil fotocopi minuta akta yang 

hanya dapat dilakukan dengan lengkah penyitaan. Menurut KUHAP Pejabat yang 

berwenang melakukan penyitaan adalah hanya penyidik. Sedangkan penuntut 

umum dah hakim tidak berwenang. 

 
 

B. Saran 



1. Demi untuk menciptakan sikap kepatuhan terhadap hukum, maka keberadaan 

Majelis Kehormatan Notaris yang tidak bukan adalah lembaga pengganti untuk 

tugas Majelis Pengawas Notaris yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi 

melalui Putusan Nomor 49/PUU-X/2012, maka langkap yang perlu diambil oleh 

pembentuk undang-undang adalah melakukan revisi dengan menghapus ketentuan 

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Langkah ini agar terjadinya 

konsistensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui saling menghormati 

kebijakan yang diambil oleh lembaga negara yang lain. 

2. Apabila keberadaan MKN masih tetap dipertahankan, maka sebaiknya tugas MKN 

bukan memberikan persetujuan, tetapi cukup menjadi lembaga yang memeriksa 

pelanggaran kode etik Notaris dalam rangka menjaga harkat dan martabat Notaris 

di dalam mengemban tugas-tugasnya. MKN jangan menjadi lembaga yang bertugas 

melindungi Notaris yang sedang diperiksa oleh lembaga penegak hukum. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari adanya intervensi eksternal dalam proses peradilan 

pidana. MKN justru dapat menjadi mitra penegak hukum dalam rangka 

memperlancar proses penegakan hukum melalui keputusan yang berkaitan dengan 

pemeriksaan pelanggaran kode etik. 


