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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad 11 

atau 12 Sebelum Masehi di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada 

zaman itu di Italia Utara. Daerah ini merupakan tempat asal dari notariat yang 

dinamakan “Latijnse Notariat” dan yang tanda - tandanya tercermin dalam diri notaris 

yang diangkat oleh penguasa umum, untuk kepentingan masyarakat umum, dan 

menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula. Dari sinilah 

kemudian lembaga notariat menyebar kemana - mana, mula - mula meluas di seluruh 

daratan Eropa, dan melalui negara Spanyol sampai ke negara - negara Amerika 

Tengah dan Amerika Selatan.1 Lembaga notariat mengalami puncak perkembangannya 

di Perancis. Raja Lodewijk de Heilige yang dianggap sebagai peletak dasar bagi 

kesatuan ketatanegaraan Perancis banyak berjasa di dalam pembuatan perundang - 

undangan. Pada tanggal 6 Oktober 1971 di Perancis diundangkan undang-undang di 

bidang notariat yang kemudian diganti dengan undang-undang dari 25 Ventose an XI 

pada 16 Maret 1803. Untuk pertama kalinya berdasarkan undang - undang tersebut 

terjadilah pelembagaan dari notariat yang dimulai di Perancis. Tujuan utama dari 

pelembagaan notariat ialah untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi 

kepentingan masyarakat. Tidak boleh dilupakan bahwa notaris mempunyai fungsi 

yang harus diabdikan bagi kepentingan masyarakat umum, sehingga pelembagaan 

notariat oleh undang - undang bukan untuk memberikan kepada notariat suatu 

kedudukan yang kuat bagi kepentingan notariat itu sendiri. Kalaupun kepada notaris 
                                                           

1. G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, h.4 
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diberikan suatu wewenang dan kepercayaan istimewa oleh undang - undang, hal ini 

ditujukan agar notaris dapat melakukan tugasnya dengan sebaik - baiknya untuk 

kepentingan umum.2 

Notaris adalah pejabat umum yang satu - satunya berwenang untuk membuat 

akta otentik mengenai suatu 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. Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan 

kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan dari akta kepada orang - orang yang 

tidak berkepentingan.3 

Jabatan merupakan amanah yang tidak setiap orang mendapatkannya. 

Tanggung jawab dan profesionalisme berperan besar dalam menjalankan suatu 

jabatan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan 

hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal 

masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti notaris 

merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta 

psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada 

umumnya. Dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai 

suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas 

                                                           
2. Ibid., h.12. 
3. Ibid., h.31. 
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tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan 

kepadanya.4 

Organisasi notaris di wujudkan dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia 

(selanjuatnya disebut INI) berdasar pasal 82 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Dikatakan elit tidak lain karena UUJN 

menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang dapat membuat akta 

otentik sebagai dokumen negara, yang sementara waktu dititipkan kepada notaris yang 

membuat akta atau pemegang protokolnya. 

Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam 

bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah 

pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.5 Seperti dinyatakan dalam 

Pasal 65 UUJN “notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggung 

jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau 

dipindahkan kepada pihak penyimpanan potokol notaris”. 

Akta otentik sangatlah penting untuk masyarakat yang membutuhkan alat 

pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan 

usaha. Kepentingan pribadi antara lain mengakui anak yang dilahirkan di luar 

pernikahan resmi, memberikan dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan, 

dan lain-lain. Sedangkan kepentingan suatu usaha ialah akta-akta yang dibuat untuk 

kegiatan di bidang usaha, misalnya akta mendirikan perseroan terbatas, firma, 

                                                           
4. Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika, UII 

Press, Yogyakarta, Cetakan ke 2, 2010, h. 1. 
5. Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, 

Jakarta, 2007, h.159. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS NOTARIS YANG TERIKAT PERKAWINAN... ANDIKA PUTRA ESKANUGRAHA



4 
 

Commanditair Vennootschap (CV) dan sebagainya.6 Kejujuran, ketidak berpihakan 

merupakan satu kesatuan dari profesionalan notaris dalam mendapatkan kepercayaan 

publik atau klien yang memakai jasanya. Selain hal tersebut notaris juga tidak boleh 

dalam keadaan pailit, karena dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh menteri.  

Jabatan notaris yang di atur oleh UUJN, kompleks mengatur kewajiban serta 

larangan notaris. Kewajiban seorang notaris diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN, yaitu 

sebagai berikut : 

(1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:  
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;  

                                                           
6. Hartanti Silihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi, Dunia Cerdas, Jakarta, 

2013, h. 17. 
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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. 
 

Sedangkan larangan notaris yang tercantum dalam pasal 17 UUJN: 
 (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.” 

 

Profesionalisme dan integritas notaris harus di laksanakan ditempat 

kedudukannya yang merupakan wilayah jabatannya dengan hanya diperbolehkan 

memiliki satu kantor saja. Dengan kata lain notaris hanya diperkenankan untuk 

menjalankan jabatannya di wilayah jabatannya saja. Apabila notaris menjalankan 

jabatan diluar wilayah jabatannya, akibatnya akta yang dibuatnya menjadi tidak 

otentik. Hal ini disebabkan karena notaris yang bersangkutan tidak memiliki 

kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat, sehingga akta tersebut hanya memiliki 
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kekuatan sebagai akta dibawah tangan saja.7 Pasal 19 UUJN menegaskan bahwa 

notaris dilarang memiliki banyak kantor dalam menjalankan tugas jabatannya. 

Larangan dalam pasal 19 UUJN merupakan bentuk profesionalisme notaris karena 

pada hakikatnya notaris adalah pejabat umum bukan pengusaha yang mengejar nilai 

ekonomis atau pelayanan jasa yang hanya memperhitungkan untung rugi. Kedudukan 

notaris melingkupi daerah kabupaten atau kota dimana notaris menjalankan tugas 

jabatannya, sedangkan wilayah jabatan notaris merupakan provinsi ditempet 

kedudukan notaris menjalankan tugas dan jabatannya. Walaupun telah terdapat tempat 

kedudukan dan wilayah jabatan, tidak serta merta notaris menjalankan tugas 

jabatannya hanya pada daerah tersebut hingga akhir masa jabatan dalam usia 65 

(enampuluh lima) tahun atau 67 (enampuluh tujuh) tahun (dengan perpanjangan), 

tetapi notaris dapat mengajukan pindah tempat kedudukan serta wilayah jabatan 

kepada menteri dan menyertakan alasan perpindahan. 

Tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris diatur UUJN pada Bab IV 

tentang “Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris”, kususnya pada 

Bagian Pertama mengenai “Kedudukan”.  Pada Bagian Pertama ini, juga diatur 

mengenai notaris yang diperbolehkan menjalankan jabatannya dalam bentuk 

persekutuan perdata. Persekutuan perdata yang dimaksud adalah kantor bersama 

notaris, dimana dalam kantor tersebut diperbolehkan beberapa notaris untuk 

menjalankan jabatan notaris dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidak 

berpihakan notaris. 

Kantor bersama notaris hanya diatur satu pasal saja dalam UUJN, yaitu 

tepatnya terdapat pada pasal 20. Persekutuan perdata adalah bentuk dari kantor 

                                                           
7. Lumban Tobing, Op. Cit., h.71-72. 
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bersama yang dasar hakikatnya dari maatschap yang diatur dalam pasal 1618 

Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW). Bunyi pasal 1618 BW: 

“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih 
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan 
maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.” 

 

Dari ketentuan pasal 1618 BW dapat diketahui bahwa unsur – unsurnya ialah:8 

1. Perjanjian; 
2. Pemasukan atau inbreng; dan 
3. Membagi keuntungan 
 

UUJN yang telah dilakukan perubahan, tidak banyak mengubah ketentuan 

mengenai kantor bersama, pasal 20 UUJN terdiri dari 3 ayat yang berbunyi: 

(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata 
dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam 
menjalankan jabatannya. 

(2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 
para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dihapus.” 
 

Pada pasal 20 UUJN lama tahun 2004, pengaturannya berbunyi:  

(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata 
dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam 
menjalankan jabatannya. 

(2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh 
para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan 
notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Menteri. 

 
Dari perubahan tersebut dapat dilihat bahwa maatschap sebagai dasar kantor bersama 

beralih redaksional dalam UUJN baru, dimana yang awal disebut sebagai 

“Perserikatan” dan saat ini penyebutannya diganti “Persekutuan”. Selain hal tersebut 

ayat 3 yang telah dihapus menimbulkan pertanyaan, apakah kantor bersama masih 

                                                           
8. Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotarisan, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2010, h.21. 
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tetap diatur oleh Peraturan Menteri, sebab pada tahun 2010 Kementrian Hukum dan 

Hak asasi Manusia mengeluarkan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan 

Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata (selanjutnya disebut Permenkumham 

Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010). Kantor bersama notaris memiliki beberapa 

kemanfaatan dan tujuan yang antara lain:9 

a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kenotarisan; 
b. meningkatkan pengetahuan dan keahlian teman serikat; dan 
c. efisiendi biaya pengurusan kantor. 

 
Sebelumnya, di dalam Peraturan Jabatan Notaris Stbl.1860 Nomor 3 pada 

Pasal 12, Notaris dilarang keras untuk mengadakan persekutuan dalam menjalankan 

jabatannya, dengan ancaman akan kehilangan jabatannya apabila ketentuan tersebut 

dilanggar. Kantor bersama memungkinkan notaris untuk mengefisiensi pengeluaran 

kantor walaupun tanggung jawabnya tetap perseorangaan (notaris yang bersangkutan). 

Notaris bertaggungjawab secara pribadi atas akta yang dibuatnya walaupun tergabung 

dalam kantor bersama notaris. Lain halnya bila kantor bersama yang membuat 

perikatan dengan pihak lain, karena pertanggungjawabannya akan di bebankan pada 

semua notaris dalam persekutuan (tanggung renteng). Hal ini berlaku apabila semua 

notaris dalam persekutuan menyepakati perikatan tersebut yang dilakukan 

persekutuan.  

Tidak terdapat larangan untuk pasangan suami istri yang terikat hubungan 

perkawinan untuk bersama – sama memangku jabatan notaris. Hal tersebut berbeda 

jika pasangan suami isteri ini adalah notaris dan menjalankan suatu kantor bersama 

notaris. Definisi perkawinan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 

                                                           
9. Pasal 2, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 

2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. 
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Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga  atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan tesis ini akan fokus pada 

pengaturan kantor bersama yang dijalankan oleh pasangan suami istri yang memangku 

jabatan notaris. Fokus ini diambil karena pada dasarnya kantor bersama notaris wajib 

memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan tugas jabatan 

notaris. Selain itu dalam tesis ini juga akan dibahas akibat hukum dari kantor bersama 

notaris yang dijalankan oleh pasangan suami istri notaris, sehingga diharapkan tesis ini 

mampu menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai kantor bersama 

notaris. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pasangan suami istri notaris dapat bergabung dalam suatu kantor 

bersama notaris? 

2. Apa akibat hukum dari kantor bersama yang dijalankan oleh pasangan suami 

istri notaris, dengan keluarnya teman sekutu yang lain? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dibuatnya penelitian ini antara lain : 

a. Untuk meneliti dan menganalisis pengaturan tentang kantor bersama notaris, 

yang dijalankan oleh notaris yang memiliki hubungan perkawinan. 
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b. Untuk meneliti dan menganalisis konsekwensi hukum dari dijalankannya 

kantor bersama notaris, oleh notaris yang memiliki hubungan perkawinan. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Untuk syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program studi 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

b. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran berkenaan dengan kantor bersama 

notaris serta pengaturan - pengaturannya sekaligus konsekwensi apabila 

dijalankan oleh notaris yang memiliki hubungan perkawinan, sehingga 

diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat 

bermanfaat bagi kalangan notaris dan kalangan akademisi. 

1.5  Metode Penelitian 

1.5.1 Tipe Penelitian 

Peter Mahmud memberikan pendapat mengenai penelitian hukum adalah suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin – 

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.10 Penelitian hukum 

normatif (yuridis normatif ) dipakai dalam tipe penulisan dalam penelitian ini. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan didalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang 

menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, 

penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru 

sebagai peskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.11 

 

                                                           
10. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, h. 

35 
11. Ibid. 
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1.5.2 Pendekatan Masalah 

Penelitian ini memakai pendekatan undang - undang (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach).  

Pendekatan undang – undang ( statute approach) dilakukan dengan menelaah 

semua undang - undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani.12  

Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan – 

pandangaan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan 

mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin di dalam ilmu hukum, 

peneliti akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, 

konsep – konsep hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang 

dihadapi.13  

1.5.3 Bahan Hukum 

Penelitian ini memakai 2 sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum 

primer dan sumber bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

memiliki otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

undangan, catatan - catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang - undangan 

dan putusan - putusan hakim.14 

Bahan – bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – 

                                                           
12. Ibid., h.93. 
13. Ibid., h.95. 
14. Ibid., h.141. 
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buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar - komentar 

atas putusan pengadilan.15  

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum merupakan hal yang krusial hubungannya dengan 

sumber bahan hukum, sebab dengan pengumpulan bahan hukum ini akan diperoleh 

bahan yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. 

Penelitian ini menggunakan jenis sumber bahan hukum primer dan sekunder. Segala 

bahan yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan bahan primer dan 

skunder yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang 

dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.  

1.5.5 Analisis Bahan Hukum 

Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah - langkah:16 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal - hal yang tidak relevan 

untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 

2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan – bahan non hukum; 

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan 

yang telah di kumpulkan; 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; 

dan 

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam 

kesimpulan. 

                                                           
15. Ibid. 
16. Ibid., h.171. 
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Tujuan penelitian bahan hukum tersebut, merupakan cara perwujudan untuk 

penyelesaian permasalahan dari penelitian yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum 

tersebut kemudian dibahas dalam suatu kesimpulan dengan menggunakan metode 

deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari suatu pengambilan kesimpulan yang 

membahas mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang 

bersifat khusus. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab yang memiliki sub bab – sub 

bab, dan dapat diuraikan sebagai berikut: 

Bab I mengenai pendahuluan yang menguraikan secara singkat isu hukum dari 

permasalahan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya. Bab I sebagai dasar - dasar 

argumren penulis dalam mengangkat penelitian ini serta mengerucutkan isu hukum 

yang akan dibahas dengan berpijak pada isu yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah. Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II membahas dari rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang pasangan 

suami istri notaris yang bergabung dalam suatu kantor bersama notaris. Bab II ini 

mencakup landasan pengaturan kantor bersama berdasarkan peraturan menteri. 

Bab III membahas dari rumusan masalah yang kedua, yakni tentang akibat 

hukum dari kantor bersama yang dijalankan oleh pasangan suami istri notaris dengan 

keluarnya teman sekutu yang lain. Bab ini menekankan sanksi pelanggaran atas 

dijalankannya kantor bersama oleh pasangan suami istri notaris. 

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil 

pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab isi. 
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