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ABSTRAK 

 

 

Secara hukum Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Ketika 

seorang Notaris melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka yang berwenang 

menjatuhkan sanksi adalah Majelis Pengawas Notaris. Atas sanksi tersebut 

apabila Notaris yang bersangkutan tidak puas dapat mengajukan upaya hukum 

sehingga dengan demikian Majelis Pengawas bertanggung gugat atas keputusan 

yang telah dijatuhkannya. 

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dimana 

pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan 

Menteri No M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah sama yakni melakukan 

pengawasan,pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi. Terkait dengan kewenangan 

menjatuhkan sanksi terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan di UUJN dan 

Peraturan Menteri. Terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris 

yang dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris adalah dengan mengajukan 

gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum atas dasar 1365 

(perbuatan melanggar hukum oleh penguasa). 

 

 

Kata kunci : Tanggung Gugat, Majelis Pengawas Notaris 
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ABSTRACT 

 

 

By law, Notary supervised by the Notary Monitoring Council. When a 

notary violates the provisions stipulated in statute Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris the Notary Monitoring Council is authorized to impose sanctions. 

if the notary have question about that sanctions may file legal action then Notary 

Monitoring Council is accountable for decisions that have been dropped. 

The research type of this thesis is a normative juridical where the approach 

to the problem which is used Statute of approach (Statute of approach) and the 

conceptual approach (conceptual approach). 

The authority of  Notary Monitoring Council as set forth in statute Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris and Ministerial Regulations No 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 which is equal to monitoring, isnpection and dropped 

sanctions. With the authority to dropped sanctions, there is missmatch between 

regulation in  UUJN dan Ministerial Regulations. Related to the legal effort by 

sanctioned notary by Notary Monitoring Council is to file a lawsuit to 

Administrative Court and Civil Court by 1365 BW. 

 

Keywords : Liability, Notary Monitoring Council. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Lembaga Kenotariatan masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke XVII 

dengan keberadaan Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC) 
1
di Indonesia. 

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchem, sekretaris 

dari College van Schenpenen di Jakarta pada tanggal 27 agustus 1620. 

Selanjutnya berturut turut diangkat beberapa notaris lainnya, yang kebanyakan 

adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya. Tugas Melchior Kelchem 

sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya
2
 yaitu melayani dan melakukan 

semua surat libel (smaadschrift), surat wasiat di bawah tangan (codicil), persiapan 

penerangan, akta perjanjian perdagangan,perjanjian kawin, surat wasiat 

(testament) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu di 

kotapraja. 

Pada tanggal 26 januari 1860, diterbitkannya peraturan Notaris Reglement 

yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau 

ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di 

Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan notaris 

ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya undang-undang nomor 30 

tahun 2004 tentang jabatan notaris. 

                                                            
       1 G.H.S. Lumban Tobing,Peraturan Jabatan Nptaris,Erlangga,Jakarta,1983,hlm 15 

       2 Komar Andasasmita,Notaris I ,Sumur Bandung, 1981, hlm 37 
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Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di 

Indonesia tetap diakui berdasarkan Pasal II Aturan peralihan Undang-undang 

Dasar 1945 yang bunyinya “Segala Peraturan perundang-undangan yang ada 

masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang 

Dasar ini”. Dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan tersebut tetap  diberlakukan 

Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl.1860:3). 

Pada tahun 2004 kemudian diundangkan Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN pada tanggal 6 Oktober 

2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi
3
: 

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stbl. 1860:3) sebagaimana 

telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101; 

2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris  

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954; 

4. Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang sumpah/janji Jabatan 

Notaris. 

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan yang semakin 

komplek ini tentunya makin luas dan berkembang. Notaris mempunyai tugas 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan alat bukti 

berupa akta otentik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: 

                                                            
       3 Habib Adjie,Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat 
Publik,Refika Aditama, Bandung 2009,hlm 4 
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“Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu ditempatkan dimana akta dibuatnya” 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: 

“ Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” 

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi 

hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan yang mendasar yang 

berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum 

diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. 

Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat 

dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat 

dilepasakan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan 

bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya harus seksama, mandiri dan 

tidak memihak. Notaris juga harus melaksanakan setiap tugasnya dengan ikhlas 

dan bertanggung jawab bukan semata-mata untuk mencapai keutungan pribadi 

semata, dalam menjalankan setiap tugasnya Notaris harus menggunakan segala 

keilmuan yang dipunyainya dan apabila di tengah perjalanan ada hal-hal yang 

tidak diketahuinya Notaris dapat bertanya ke teman sejawat atau kepada 

akademisi yang berkompeten. 
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Mengingat fungsi dan peranan Notaris yang begitu besar bagi masyarakat 

maka tidak jarang timbul penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Notaris 

itu sendiri, untuk mengatasi dan menanggulangi penyalahgunaan tersebut maka 

dibentuk sebuah lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap kinerja Notaris.  

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, pemerikasaan, pengwasan dan penjatuhan sanksi terhadap 

Notaris dilakukan oleh Badan Peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana 

pernah diatur dalam Pasal 140 Reglement op de Rechtelijke Organiesatie en Het 

er Justie ( Stbl. 1847 No 23), pasal 96 Regelement Buitengewesten, Pasal 3 

Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen – Lembaran Negara 1946 Nomor 

135 dan Pasal 54 Peraturan Jabatan Notaris , kemudian pengawasan terhadap 

Notaris dilakukan Peradilan umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Peradilan 

umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan 

Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri 

Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, 

Penindakan dan Pembelaan diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-

undang Nomor 8 tahun 2004.
4
 

Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap 

Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dengan amandemen tersebut telah pula 

                                                            
       4 Habib Adjie,Majelis Pengwas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Refika Aditama, 

Bandung, 2011,hlm 2 
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merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 

(UUD) 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh institusi 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai tindak 

lanjut dari perubahan tersebut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 

Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah 

satu kekuasaan kehakiman. Pada tahun 2004 dibuat Undang-undang Nomor 8 

Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan tehnis 

peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh 

Mahkamah Agung sesuai dengan isi Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 

mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan 

Umum Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. 

Dengan adanya pengalihan kewenangan tersebut, Notaris diangkat oleh 

pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum  Dan Hak Asasi Manusia tidak tepat 

lagi apabila pengawasannya dilakukan oleh instansi lain yang dalam hal ini adalah 

badan peradilan, oleh karena itu pengawasannya dilakukan oleh Menteri Hukum 

dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. 
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Majelis Pengawas Notaris disini adalah instansi yang melakukan 

pengawasan,pemeriksaan dan menjatuhkan saksi bagi Notaris. Majelis pengawas 

berwenang menjatuhkan sanksi bagi Notaris apabila Notaris yang bersangkutan 

melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris. Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris 

tersebut dikenal dengan istilah sanksi administratif. Dalam pasal 85 Undang-

undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan 5 (lima) jenis 

sanksi administratif, yaitu: 

1. Teguran Lisan; 

2. Teguran tertulis; 

3. Pemberhentian sementara; 

4. Pemberhentian dengan hormat; 

5. Pemberhentian tidak hormat. 

Terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris tersebut apabila 

Notaris yang bersangkutan tidak puas atas sanksi yang dijatuhkan maka Notaris 

yang bersangkutan  dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha 

Negaradan Pengadilan Umum sehingga dalam hal ini bisa dikatakan bahwa 

Majelis Pengawas Notaris bertanggung gugat. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul 

TANGGUNG GUGAT MAJELIS PENGAWAS NOTARIS. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa kewenangan Majelis Pengawas menurut Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004  ? 

2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan Notaris yang dikenai sanksi 

oleh Majelis Pengawas Notaris? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penulisan Tesis ini selain untuk memenuhi sebagian persyaratan 

untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga Surabaya, juga mempunyai tujuan lainnya seperti yang penulis 

sebutkan dibawah ini, antara lain : 

a. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kewenangan 

Majelis Pengawas Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. 

b. Memberikan kontribusi pemikiran dan kajian mengenai upaya hukum 

yang dapat dilakukan Notaris yang dikenai sanksi oleh Majelis 

Pengawas Notaris. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Akademis 

a. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai kewenangan Majelis 

Pengawas Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. 

c. Memberikan gambaran mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan 

Notaris yang dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. 

 

1.4.2 Secara Praktis 

 Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khalayak umum 

mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan tanggung gugat Majelis 

Pengawas Notaris atas keputusan yang telah dikeluarkan. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Pendekatan Masalah 

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normative (legal 

research), yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang 

bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literature  yang 

berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalah 

yang akan  dibahas dalam tesis ini. 

 Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya 

tulis ilmiah. Oleh karena itu, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu 
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penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu 

kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan 

hukum yang diperoleh. Sehingga dalam penulisannya mendapat kesimpulan yang 

sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang 

pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah. 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah 

pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus (case 

approach), pendekatan histories (historical approach), pendekatan komparatif 

(comparative approach), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 

Dalam penulisan tesis ini, metode pendekatan yang akan digunakan penulis 

adalah: pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan konseptual            

( conceptual approach).
5
 

Pendekatan undang-undang ( statute approach ) dilakukan dengan 

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

hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka 

kesempatan peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara 

suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang 

dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari 

telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi
6
. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan 

                                                            
       5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,Jakarta,  2008, 

hal. 93 
       6 Ibid. 
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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 

dihadapai. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut 

merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum 

dalam memecahkan isu yang dihadapi
7
.  

1.5.2 Bahan Hukum  

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

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

undangan dan putusan-putusan hakim
8
. Adapun yang termasuk bahan hukum 

primer yang akan digunakan dalam penulisan Tesis ini yaitu: 

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 

tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian  Anggota, 

Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis 

Pengawas Notaris. 

                                                            
       7 Peter Mahmud Marzuki, op.cit., hal. 95 

       8 ibid, hal. 141 
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4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor  M.03.HT.03.10 Tahun 2007 

Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua 

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok 

permasalahan yang dibahas.
9
 

c. Bahan Non Hukum 

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, 

bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder , yaitu data yang diambil dari 

internet, kamus serta wawancara.
10

 

 

1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

 Tehnik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang penulis lakukan 

adalah dengan mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan, 

khususnya hukum dibidang kenotariatan, disamping itu juga peraturan perundang-

undangan hukum lainnya dan beberapa literatur penunjang, seperti buku-buku dari 

para sarjana, makalah, jurnal, serta mengumpulkan data-data lainnya yang 

berkaitan dengan masalah di dalam tesis ini untuk kemudian diolah dengan cara 

diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan masalah yang dibahas. Dari pengumpulan 

                                                            
       9 Ibid. 
       10 Peter Mahmud Marzuki, op.cit., hal. 165 
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data yang diperoleh tersebut, dan setelah diklasifikasi, maka kemudian data 

tersebut dianalisa menggunakan analisa deskriptif analisis, yaitu dengan cara 

menggambarkan data-data yang ada untuk kemudian dianalisa dan dilakukan 

penafsiran secara sistematis serta menguraikannya sesuai dengan permasalahan 

yang terkait dalam penulisan tesis ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Bab I didalam Tesis ini memuat pendahuluan yang digunakan sebagai 

landasan permasalahan pokok bagi pembahasan pada Bab II dan Bab III. Pada bab 

ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang suatu 

permasalahan dan rumusan masalah yang diangkat sebagai batasan dalam 

pembahasan selanjutnya, hal itu dilakukan guna memberikan arah kerangka 

berpikir yang jelas. Disamping itu juga memuat Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

 Bab II akan membahas mengenai jawaban dari permasalahan yang 

pertama yaitu mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dimana di dalam 

bab ini akan menguraikan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris 

berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. 

 Bab III akan membahas mengenai jawaban dari permasalahan yang kedua 

yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris yang dikenai sanksi oleh Majelis 

Pengawas Notaris dimana di dalam bab ini akan menguraikan mengenai upaya 

hukum Notaris dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 
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dan upaya Hukum Notaris dengan Mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum atas 

dasar Pasal 1365 B.W. ( perbuatan melawan hukum oleh penguasa) 

 Pada Bab IV akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-

bab sebelumnya, di dalam tesis ini serta akan diberikan saran-saran yang 

sekiranya dapat bermanfaat bagi kepastian dan pemahaman hukum. Dan pada 

bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar bacaan. 
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BAB II 

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS  

2.1 Kedudukan Majelis Pengawas Notaris 

2.1.1 Pengertian Majelis Pengawas Notaris 

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki 

wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 

Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata 

Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas 

Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. 

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan 

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis 

Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris 

dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa 

meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan 

jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan 

masyarakat luas. 
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Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis 

Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 

 

2.1.2 Tingkatan Majelis Pengawas Notaris 

Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tingkatan-

tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu: 

1.  Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten; 

2.  Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota 

Propinsi; 

3. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 

2.1.3 Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris 

Dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris menyebutkan bahwa: 

(1)  Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. 

(2)  Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. 
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(3)  Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 

(sembilan) orang,terdiri atas unsur: 

a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 

b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan 

c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. 

(4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam 

Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. 

(5)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku 

Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. 

(6)  Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan 

Pejabat Sementara Notaris. 

Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri 

Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Ditentukan pengusulan anggota Majelis 

Pengawas Notaris. Pasal 3 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis 

Pengawas Daerah (MPD) dengan ketentuan: 

a. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah; 

b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; 

c. Unsur Ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan 

tinggi setempat. 

Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas 

Wilayah  (MPW) dengan ketentuan: 
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a. Unsur Pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah; 

b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; 

c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan 

tinggi setempat. 

Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas 

Pusat (MPP) dengan ketentuan: 

a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum; 

b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia; 

c. Unsur ahli/akademisi oleh dekan Fakultas Hukum Universitas yang 

menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan. 

Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari 3 unsur tersebut  

diharapkan mampu bersinergi dalam memberikan pengwasan terhadap 

pelaksanaan tugas seorang Notaris. Unsur Notaris dalam keanggotaan Majelis 

Pengawas diharapkan dapat mengawasi Notaris sendiri karena dalam hal ini 

Notaris dianggap memahami betul mengenai seluk beluk dunia Notaris sedangkan 

unsur Pemerintah dan akademisi dimaksudkan sebagai perwakilan dari 

masyarakat karena pada dasarnya Notaris bertugas memberikan pelayanan pada 

masyarakat. 

Dengan demikian ,mereka yang duduk sebagai anggota Majelis Pengawas 

Notaris harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 
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Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan tata cara 

pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yaitu: 

1. warga negara Indonesia; 

2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. pendidikan paling rendah sarjana hukum; 

4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lebih; 

5. tidak dalam keadaan pailit; 

6. sehat Jasmani dan rohani; 

7. berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun. 

Selain harus memenuhi syarat formal sebagaimana disebutkan di atas 

anggota Majelis Pengawas Notaris juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. harus mempunyai kemampuan keilmuan (hukum dan notariat) yang 

mumpuni; 

2. patuh dan taat terhadap norma agama, norma kesusilaan dan norma adat; 

3. tidak pernah berjudi, mabuk, menyalahgukanan narkoba, dan berzina serta 

selingkuh atau untuk suami beristri lebih dari satu tanpa meminta izin dari 

istri yang lainnya; 

4. mempunyai rumah tangga yang harmonis. 
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2.2 Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Undang-undang Nomor 

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan 

pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

yang dalam pelaksanaannya Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk 

Majelis Pengawas Notaris. 

Dalam menjalankan fungsinya Majelis Pengawas Notaris dalam tiap-tiap 

tingkatannya mempunyai kewenangannya masing-masing. 

 

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) 

Wewenang MPD yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris tersebar dalam beberapa pasal. Dalam Pasal 66 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur mengenai 

kewenangan MPD yang berkaitan dengan: 

(1). Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim 

dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: 

a.  mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada 

minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; 

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam 

penyimpanan Notaris. 

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

pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan. 
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Substansi Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris ini bersifat imperative (keharusan) atau kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim untuk meminta Persetujuan 

terlebih dahulu dari MPD. Ketentuan ini merupakan bagian dari Hukum Acara 

Pidana yang harus dipenuhi. Jika peradilan, penyidik ,penuntut umum atau hakim 

mengabaikan ketentuan tersebut dapat ditegaskan bahwa hasil pemeriksaan 

tersebut invalid dan peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim yang 

mengabaikannya dapat dikategorikan tidak menjalankan undang-undang dan 

tindakannya tersebut dapat dilaporkan kepada instansi atasan 

peradilan,penyidik,penuntut umum atau hakim. 

Ketentuan pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris ini mutlak yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah 

maupun Majelis Pengawas Pusat. Subtansi Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 imperatif dilakukan oleh penyidik,penuntut umum atau hakim. 

Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai 

dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut 

berlaku hanya dalam perkara pidana karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan 

tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika 

seorang Notaris digugat perdata maka ijin MPD tidak diperlukan, karena hak 

setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu 

akta Notaris. 
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Dalam kaitan ini MPD harus obyektif ketika melakukan pemerikasaan 

atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, 

penyidik, penuntut umum atau hakim artinya MPD harus menempatkan akta 

Notaris sebagai obyek pemeriksaan sehingga tata cara atau prosedur pembuatan 

akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan sehingga tata cara atau prosedur 

pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemerikasaan tersebut. Dengan 

demikian diperlukan anggota MPD, baik dari unsur Notaris, pemerintahan dan 

akademisi yang memahami akta Notaris baik dari prosedur maupun substansinya. 

Tanpa ada izin dari MPD maka penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat 

memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana. Menempatkan akta 

sebagai obyek, maka batasan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan 

pemeriksaan akan berkisar pada:
1
 

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah akta Notaris 

Dalam memeriksa aspek lahiriah dari Akta Notaris, maka Majelis 

Pengawas Daerah harus dapat membuktikan ontensitas akta Notaris, maka 

Majelis Pengawas Daerah harus melakukan pembuktian terbalik untuk 

menyangkal aspek lahiriah dari akta Notaris. Jika Majelis Pengawas 

Daerah tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta tersebut harus 

dilihat “apa adanya” bukan dilihat “ada apanya” 

b. Kekuatan Pembuktian formal Akta Notaris  

Dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah harus dapat membuktikan 

ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, 

                                                            
        1Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, 

Bandung, PT Refika Aditama,hlm 157 
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juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan 

para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris. Dengan 

kata lain Majelis Pengawas Daerah tetap harus melakukan pembuktian 

terbalik untuk menyangkal aspek formal dari Akta Notaris. Jika Majelis 

Pengawas Daerah tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta 

Notaris tersebut harus diterima oleh siapapun termasuk oleh Majelis 

Pengawas Daerah sendiri. 

c. Kekuatan Pembuktiaan Materiil Akta Notaris 

Dalam kaitan ini Majelis Pengawas Daerah harus dapat membuktikan, 

bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya 

dalam akta atau para pihak yang telah benar berkata (dihadapan Notaris) 

menjadi tidak berkata benar. Majelis Pengawas Daerah harus melakukan 

pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris. 

Jika Majelis Pengawas Daerah tidak mampu untuk membuktikannya maka 

akta tersebut benar adanya. 

Dengan demikian aspek mana yang akan dibuktikan secara terbalik oleh 

Majelis Pengawas Daerah ketika memeriksa Notaris? Maka Majelis Pengawas 

Daerah dibebani pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 138 HIR, sebelum 

memutuskan apakah Notaris yang diperiksa tersebut telah melanggar salah satu 

atau ketiga aspek tersebut. 

Selanjutnya dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan: 
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a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran 

Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; 

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

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

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

d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang 

bersangkutan; 

e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah 

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

lebih; 

f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara 

Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); 

g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran 

Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; 

dan 

h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf 

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

Pengawas Wilayah. 

Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan: 

a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan 

menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di 
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bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan 

terakhir; 

b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis 

Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang 

bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat; 

c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan; 

d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari 

Notaris dan merahasiakannya; 

e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil 

pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 

(tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, 

Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi 

Notaris. 

f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti. 

 

 

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota 

Provinsi. Kewenangan MPW diatur dalam beberapa Pasal di Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 73 Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai : 

(1)  Majelis Pengawas Wilayah berwenang: 
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a.  menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan 

atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas 

Wilayah; 

b.  memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c.  memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun; 

d.  memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang 

menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor; 

e.  memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; 

f.  mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis 

Pengawas Pusat berupa: 

1)  pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) 

bulan; atau 

2)  pemberhentian dengan tidak hormat. 

g.  membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi 

sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f. 

(2)  Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e bersifat final. 

(3)  Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara. 
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3. Majelis Pengawas Pusat (MPP) 

Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota 

Negara. Dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris mengatur mengenai kewenangan MPP yang berkaitan dengan: 

a.  menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan 

dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti; 

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a; 

c.  menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan 

d.  mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat 

kepada Menteri. 

 

2.3 Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia                                

Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPD,MPW,MPP) selain diatur 

dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur juga 

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia                                

Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.  

 

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) 

Dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Kewenangan 
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Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, 

wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan 

keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah. Kewenangan tersebut antara lain: 

1. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; 

2. menetapkan Notaris Pengganti; 

3. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah 

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

lebih; 

4. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran 

Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang; 

5. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah 

tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan 

daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang 

6. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat 

di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang 

dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya 

paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang 

memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta. 

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang 

memerlukan keputusan rapat adalah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 

Tahun 2004 yakni: 
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1. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris 

yang diangkat sebagai pejabat negara; 

2. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris 

yang meninggal dunia; 

3. memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau 

hakim untuk proses peradilan; 

4. menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan 

pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyampaian Notaris; dan 

5. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan 

akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam 

penyimpanan Notaris. 

Wewenang Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 15 Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 

Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris 

yaitu: 

1. Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau 

pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu 

memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. 

2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan 

jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan 

melakukan pemeriksaan. 
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3. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang 

bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol 

Notaris 

Wewenang Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 16 Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 

Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris 

oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu: 

1. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri 

atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh 

Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. 

2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk 

memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan 

darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, 

dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. 

3. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya. 

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan bahwa 

Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protocol 

Notaris secara berkala satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap 

perlu. Majelis atau Tim Pemeriksa dengan tugas seperti ini hanya ada pada 

Majelis Pengawas Daerah saja, yang merupakan tugas pemeriksaan rutin atau 

setiap waktu yang diperlukan dan langsung dilakukan di Kantor Notaris yang 
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bersangkutan. Tim Pemeriksa ini sifatnya insidentil (untuk pemeriksaan tahunan 

atau sewaktu-waktu) saja, dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika 

diperlukan. 

Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa meliputi pemeriksaan: 

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor); 

2. Surat pengangkatan sebagai Notaris; 

3. Berita acara sumpah jabatan Notaris; 

4. Surat Keterangan izin cuti Notaris; 

5. Sertifikat cuti Notaris; 

6. Protokol Notaris yang terdiri dari: 

1. Minuta Akta; 

2. Buku daftar akta atau reportarium; 

3. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang 

disahkan tanda tangannya dan surat dibawah tangan yang 

dibukukan; 

4. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan 

daftar surat di bawah tangan yang disahkan; 

5. Buku daftar protes; 

6. Buku daftar wasiat; 

7. Buku daftar lain yang harus disimpan Notaris berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan; 

7. Keadaan arsip; 

8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya); 
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9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar 

surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan 

yang dibukukan; 

10. Uji petik terhadap akta; 

11. Penyerahan protocol berumur 25 tahun atau lebih; 

12. Jumlah pegawai yang terdiri atas: 

1. Sarjana; dan 

2. Non sarjana. 

13. Sarana Kantor,antara lain: 

1. komputer; 

2. meja; 

3. lemari; 

4. kursi tamu; 

5. mesin ketik; 

6. filling cabinet; 

7. pesawat telepon/faksimili/internet. 

14. Penilain pemeriksaan, dan 

15. Waktu dan tanggal pemeriksaan. 

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib 

dibuat berita acara dan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah, pengurus 

organisasi jabatan Notaris dan Majelis Pengawas Pusat, hal ini berdasarkan Pasal 

17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu: 
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1. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh 

Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa. 

2. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan 

tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan 

Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat. 

 

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 

Wewenang Majelis Pengawas Wilayah (MPW) selain diatur dalam 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga diatur dalam  

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 18 ayat (1) Kewenangan Majelis 

Pengawas Wilayah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil 

ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat 

Majelis Pengawas Wilayah. Kewenangan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) 

tersebut adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai 

dengan 1 (satu) tahun. 

Wewenang Majelis Pengawas Wilayah (MPW) menurut Pasal 26 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh 

Majelis Pengawas Daerah (MPD): 
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1. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan 

Majelis Pemeriksa Daerah. 

2. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil 

pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 

7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. 

3. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor 

untuk didengar keterangannya. 

4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

kalender sejak berkas diterima. 

 

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP) 

 Sama halnya dengan Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas 

Wilayah, kewenangan Majelis Pengawas Pusat juga tidak hanya diatur dalam 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tapi juga dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Pasal 29  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur 

mengenai wewenang Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkaitan dengan 

pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW): 

1. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan 

Majelis Pemeriksa Wilayah. 
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2. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas 

permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 

kalender sejak berkas diterima. 

3. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk 

dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya. 

4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

kalender sejak berkas diterima. 

5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan 

pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan 

putusan. 

6. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, 

Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat. 

7. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan 

salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas 

Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris 

Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender 

terhitung sejak putusan diucapkan. 

Berdasarkan uraian kewenangan Majelis Pengawas Notaris 

(MPD,MPW,MPP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dapat dilihat 

bahwa pada dasarnya kewenanangan Majelis Pengawas Notaris adalah mengenai 

tiga (3) hal yakni melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi. 
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Berkaitan dengan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terdapat hal-hal 

yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 85 disebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan 

kepada Notaris antara lain: 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Pemberhentian sementara; 

d. Pemberhentian dengan hormat; 

e. Pemberhentian dengan tidak hormat. 

Mengenai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrative 

sebagaimana diatur dalam pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tersebut ternyata tidak semua tingkatan Majelis Pengawas Notaris mempunyai 

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. 

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak mempunyai kewenangan 

menjatuhkan sanksi apapun. 

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) mempunyai kewenangan untuk 

menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis dan sanksi 

tersebut bersifat final ( Pasal 73 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris ). 

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP) mempunyai kewenangan untuk 

menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara( Pasal 73 Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ). Selain itu Majelis 

Pengawas Pusat dapat mengusulkan kepada Menteri agar menteri 
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menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan 

pemberhentian dengan tidak hormat. 

Mengenai pengaturan sanksi adminitratif ini terdapat diisinkronisasi dalam 

hal kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Dalam Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa yang 

berwenang untuk menjatuhkan sanksi hanyalah Majelis Pengawas Wilayah dan 

Majelis Pengawas Pusat namun ternyata dalam pasal 31 Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 

Tahun 2004 disebutkan bahwa Majelis Pemeriksa (Wilayah dan Pusat) dari hasil 

pemeriksaannya dapat menjatuhkan sanksi berupa: 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Pemberhentian sementara; 

d. Pemberhentian dengan hormat; 

e. Pemberhentian dengan tidak hormat. 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa ternyata yang berwenang 

menjatuhkan sanksi terdapat 2 instansi yakni Majelis Pengawas Notaris dan 

Majelis pemeriksa. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang mengatur mengenai 

kewenangan Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan sanksi administarif adalah 

tidak tepat karena telah mencampuradukkan kewenangan Majelis Pengawas 
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Notaris dan Majelis Pemeriksa sehingga terdapat benturan. Jadi sebaiknya apabila 

terdapat benturan dan ketidaksesuaian antara 2 peraturan seperti tersebut di atas 

maka yang tetap dijadikan pedoman adalah peraturan yang lebih tinggi yakni 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

Jadi bila berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris maka Instansi utama yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi 

adalah Majelis Pengawas Notaris. Majelis pemeriksa pada dasarnya adalah 

instansi internal yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris yang diberi 

kewenangan tertentu yang tetap berada dalam kendali Majelis Pengawas Notaris. 

Jadi seharusnya majelis pemeriksa hanya menerima laporan saja dari masyarakat 

dan Notaris mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris 

selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan persidangan secara terbuka. Atas dasar 

pemeriksaan itu apabila memang ditemukan adanya pelanggaran maka Majelis 

pemeriksa dapat melaporkannya dan mengajukan usulan kepada Majelis 

Pengawas Notaris untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tertentu. Selanjutnya Majelis 

Pengawas Notarislah yang menentukan sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris 

yang bersangkutan. 

Dalam tataran yang ideal, bahwa seharusnya semua jenjang Majelis 

Pengawas Notaris mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa  

teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara,pemberhentian dengan 

hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga apabila pihak yang 

dijatuhi sanksi tidak puas atas keputusan yang dijatuhkan maka dapat mengajukan 

keberatan kepada instansi yang bersangkutan dan apabila masih tidak puas dapat 
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mengajukan banding kepada instansi yang lebih tinggi (dalam hal ini MPW terus 

ke MPP). Jika memang masih tidak puas maka Notaris dapat mengajukan gugatan 

ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan petitum agar keputusan tersebut dicabut 

atau dinyatakan batal. Dalam hal ini harus ditentukan bahwa selama pemeriksaan 

di pengadilan tata usaha Negara berjalan, untuk sementara waktu Notaris tidak 

dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris sampai ada keputusan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pengaturan sanksi yang dijatuhkan Majelis Pengawas Notaris tidak ada 

peluang unutk melakukan upaya hukum seperti tersebut di atas. Jika kesempatan 

seperti itu tidak diatur, maka upaya hukum tersebut dapat ditempuh dengan 

gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
       

2
Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa sengketa tata usaha 

Negara setelah semua upaya hukum (berupa keberatan administrasi dan banding) telah ditempuh. 
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BAB III 

TANGGUNG GUGAT MAJELIS PENGAWAS NOTARIS 

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPD,MPW,MPP) berdasarkan 

uraian pada Bab II dapat disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Notaris 

berwenang untuk melakukan pemeriksaan,pengawasan dan menjatuhkan sanksi 

bagi Notaris. Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris  disebutkan bahwa: “Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) 

huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) 

huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) 

huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, 

Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat 

dikenai sanksi berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. pemberhentian sementara; 

d. pemberhentian dengan hormat; atau 

e. pemberhentian dengan tidak hormat. 

Ketika seorang Notaris melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal-pasal yang tersebar dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris maka Majelis Pengawas Notaris berwenang menjatuhkan 

sanksi di atas. Atas dijatuhkannya sanksi tersebut pada dasarnya seorang Notaris 
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dapat melakukan upaya hukum sehingga dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris 

bertanggung gugat baik secara Perdata maupun dibidang Administratif. 

Misalnya saja ketika seorang Notaris yang turut tersangkut perkara di 

pengadilan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas 

Notaris, Notaris yang bersangkutan dianggap telah melanggar kewajiban Notaris 

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris dimana  “seorang Notaris 

wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan 

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum” atas dasar tersebut Majelis 

PengawasWilayah memutuskan dan mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat 

untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat maka atas 

dasar keputusan Majelis Pengawas Pusat tersebut Notaris yang bersangkutan 

dapat mengajukan upaya hukum . Ada juga contoh lain yakni dalam hal Majelis 

Pengawas Notaris atas kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Majelis Pengawas 

Daerah berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan 

penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi Minuta atau 

dalam protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris 

yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protocol Notaris yang 

berada dalam penyimpanan Notaris ,hasil akhir pemeriksaan Majelis Pengawas 

Daerah yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, berisi dapat memberikan 

persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim. Jika 

ternyata kemudian Keputusan Majelis Pengawas Daerah menjatuhkan keputusan 
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untuk meloloskan Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa oleh penyidik maka 

pada dasarnya atas keputusan tersebut Notaris yang merasa bahwa akta yang 

dibuatnya sebagai obyek pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan 

Notaris dapat mengajukan upaya hukum di pengadilan. 

Konsekuensi hukum atas upaya hukum yang dapat diajukan oleh seorang 

Notaris atas setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris 

adalah mendudukan Majelis Pengawas Notaris sebagai tergugat. Sehingga Majelis 

Pengawas Notaris dapat bertanggung gugat baik secara perdata maupun tanggung 

gugat di bidang Administrasi. 

 

1.1 Tanggung Gugat Majelis Pengawas Notaris di Bidang Hukum 

Administrasi 

1.1.1 Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara 

Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka (8) 

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang  Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan 

atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Menurut Indroharto melakasanakan urusan 

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

ketentuan:
1
 

                                                            
       1 Indrohato, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 

I, Beberapa Pengertian dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 

1996,hlm 81 
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1. Dalam kata berdasarkan pada rumusan itu yang dimaksudkan adalah 

bahwa setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh para 

badan atau pejabat tata usaha Negara  itu harus ada dasarnya dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hanya peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sajalah yang memberikan dasar 

keabsahan (dasar legalitas) urusan pemerintahan yang mereka laksanakan. 

2. Dari kata berdasarkan itu juga dimaksudkan, bahwa wewenang Badan atau 

Jabatan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan suatu bidang urusan 

pemerintahan itu hanya berasal atau bersumber ataupun diberikan oleh 

suatu ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Kedua makna tersebut pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan 

dari berlakunya ide (cita) Negara Hukum dalam Negara kita. 

 Sedangkan menurut Penjelasan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang  Nomor 5 tahun 1986 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan “urusan 

pemerintahan” ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. 

Secara teoritis dan praktek, terdapat perbedaan antara pemerintah dengan 

pemerintahan. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara 

dalam menyelenggrakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.
2
 

Dengan ungkapan lain, pemerintah adalah bestuurvoering atau pelaksanaan tugas 

                                                            
       2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta,1996, hlm756 
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pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ atau alat atau aparat yang 

menjalankan pemerintahan.
3
 

Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas 

dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas itu mencakup semua alat 

kelengkapan Negara , yang pada pokoknya tediri dari cabang-cabang kekuasaan 

eksekutif, legislative, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang 

betindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan dalam pengertian sempit 

pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif.
4
 

Pemerintah dalam arti sempit adalah organ atau alat perlengkapan Negara 

yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan 

dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan 

di dalam Negara baik eksekutif maupun legislative dan yudikatif. 
5
 

Menurut Philipus M Hadjon, bahwa pemerintahan dapat dilihat dari 2 

(dua) sudut yaitu:
6
 

1. Pemerintahan dalam arti fungsi, yakni kegiatan yang mencakup aktivitas 

pemerintah; 

2. Pemerintahan dalam arti organisasi, yaitu kumpulan dari kesatuan-

kesatuan pemerintahan. 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan unsure pokok dan 

terbesar dari penguasa di antara sekian banyaknya penyelenggara urusan 

                                                            
       3 Nata Saputra, Hukum Administrasi Negara,Rajawali, Jakarta, 1988 hlm 4 

       4Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara 

Indonesia,Alumni,Bandung, 1997,hlm 158  
      5 SF. Marbun dan Moh Mahfud,Pokok-pokok Hukum Administrasi,Liberty,Yokyakarta, 

1987,hlm 8 

       6 Philipus M Hadjon, dalam Habib Adjie, op cit ,hlm 36 
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pemerintahan 
7
. Mereka yang disebut penguasa terutama berada dan berasal dari 

lingkungan eksekutif di pusat maupun di daerah, sejak dari Presiden sampai 

perabot kelurahan yang terendah. 

Sebutan Pejabat Tata Usaha Negara tidak hanya ditujukan kepada mereka 

yang secara stuktural memangku suatu jabatan tata usaha Negara tapi juga dapat 

ditujukan kepada siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

melaksanakan urusan pemerintah (fungsional), maka yang berbuat demikian dapat 

dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga segala 

keputusan yang mereka keluarkan yang memenuhi syarat sebagai keputusan tata 

usaha Negara, jika merugikan pihak-pihak tertentu, keputusan tersebut dapat 

dijadikan objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Berkaitan dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan 

terhadap Notaris adalah ada ditangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris dalam melakukan pengawasan Menteri membentuk 

                                                            
        7  Bahwa ada beberpa macam tindakan pemerintah yang merupakan tindakan hukum dalam 

rangka menyelenggarakan kepentingan umum (SF. Marbun dan Moh Mahfud, op cit hlm 73) 

yaitu: 

a. Dengan membebankan kewajiban pada organ-organ itu untuk menyelenggarakan 

kepentingan umum; 

b. Dengan mengeluarkan undang-undang yang bersifat melarang atau menyuruh yang 

ditujukan pada tiap-tiap warga Negara untuk melakukan perbuatan (tingkah laku) yang 

perlu demi kepentingan umum; 

c. Memberikan perintah-perintah atau ketetapan-ketetapan yang bersifat memberikan beban; 

d. Memberikan subsidi-subsidi atau bantuan-bantuan kepada swasta; 

e. Memberikan kedudukan hukum kepada seseorang sesuai dengan keinginannya, sehingga 

orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban; 

f. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swasta; 

g. Bekerjasama dengan perusahaan lain dalam bentuk-bentuk yang ditentukan untuk 

kepentingan umum; 

h. Mengadakan perjanjian dengan warga Negara berdasarkan hal-hal yang diatur dalam 

hukum. 
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Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia mempunyai tugas untuk membantu presiden dalam melaksanakan 

semua urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian 

kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah, berkaitan dengan 

cara memperoleh wewenang ada 3 (tiga ) cara atribusi, delegasi dan mandat. 

Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang 

pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan. Disini dilahirkan dan diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut 

disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi 

wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:
8
 

a. Yang berkedudukan sebagai original legislator , di Negara kita di tingkat 

pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama 

pemerintah yang melahirkan suatu undang-undang dan di tingkat daerah 

adalah DPRD dan Pemda yang melahirkan peraturan daerah; 

b. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden berdasar 

pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah 

di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau 

jabatan tata usaha Negara tertentu. 

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh 

badan atau pejabat tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang 

pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha Negara 

                                                            
       8 Indroharto, op cit hlm 91  
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lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului adanya suatu atribusi wewenang.
9
 

Sedangkan pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula 

pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang 

apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan 

internal. 

Jadi atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan 

delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada ( oleh organ yang 

telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, jadi delegasi 

secara logis selalu didahului oleh atribusi). Dalam hal pelimpahan wewenang 

pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:
10

 

1. Delegasi harus definitive dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam 

peraturan perundang-undangan; 

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki 

kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 

4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans 

berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang 

tersebut; 

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi 

(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. 

                                                            
       9 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada,2006 hlm 104 
10 Philipus M Hadjon, dalam Ridwan HR,op cit , hlm 107 
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Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa sebenarnya wewenang 

untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris secara atributif ada pada menteri 

sendiri yang dibuat dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. 

Kedudukan Menteri selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku membawa konsekuensi terhadap Majelis Pengawas Notaris yaitu 

Majelis Pengawas Notaris berkedudukan pula sebagai Badan atau pejabat tata 

usaha Negara, karena menerima delegasi dari badan atau pejabat Tata Usaha 

Negara. 

Dengan demikian secara kolegial Majelis Pengawas Notaris sebagai: 

1. Badan atau pejabat tata usaha Negara; 

2. Melaksanakan urusan pemerintahan; 

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 

melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan Undang-undang 

Jabatan Notaris. 

Dengan demikian Menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas Notaris 

selaku delegataris. Majelis pengawas selaku delegataris mempunyai wewenang 

untuk mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan 

wewenangnya kepada delegans. 

Dalam melaksanakan kewenangannya yaitu melakukan pengawasan, 

pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi, Majelis Pengawas harus menggunakan 
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Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai acuan 

yang utama. Setiap keputusan  dan tindakan yang diambil harus mencerminkan 

tindakan dan keputusan Majelis Pengawas Notaris sebagai badan bukan atas nama 

pribadi atau perorangan 

 

1.1.2 Keputusan Majelis Pengawas Notaris sebagai Obyek Sengketa Tata 

Usaha Negara 

Dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan  Kedua atas Undang-undang  Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu 

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, 

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 

Istilah ketetapan atau keputusan dalam bahasa Belanda disebut 

beschikking. Di kalangan Para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam 

mendefinisikan istilah keputusan yakni: 

1. Keputusan adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk 

(melaksanakan) hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan 

hukum baru, mengubah atau menghapus hubungan hukum yang ada.
11

 

                                                            
       11 H.D van Wijk/Willwmkoninjnenbelt, dalam Ridwan HR, op cit ,hlm 146 
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2. Keputusan adalah suatu pernyataan kehendak yang disebabkan oleh surat 

permohonan yang diajukan, atau setidak tidaknya keinginan atau 

keperluan yang dinyatakan.
12

 

3. Secara sederhana, definisi keputusan dapat diberikan : suatu tindakan 

hukum public sepihak dari organ pemerintah yang ditujukan pada 

peristiwa konkret.
13

 

4. Keputusan adalah keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan 

individual:keputusan itu berasal dari organ pemerintahan, yang didasarkan 

pada kewenangan hukum publik. Dibuat untuk satu atau lebih individu 

atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. Keputusan itu 

memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan 

kewenangan atau hak pada mereka.
14

 

5. Secara umum, keputusan dapat diartikan keputusan yang berasal dari 

organ pemerintahan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.
15

 

6. Keputusan adalah keputusan tertulis dari administrasi Negara yang 

mempunyai akibat hukum.
16

 

7. Keputusan adalah perbuatan hukum public bersegi satu ( yang dilakukan 

oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa)
17

 

                                                            
       12 P de Haan,et al, dalam Ridwan HR, op cit ,hlm 146 

       13 C.J.N Versteden, dalam Ridwan HR, op cit ,hlm 147 

 

       14 J.B.J.M ten Berge, dalam Ridwan HR, op cit ,hlm 147 

       15 R.J.H.M Huisman, dalam Ridwan HR, op cit ,hlm 148 

       16 Sjacran Basah, dalam Ridwan HR, op cit ,hlm 148 

       17 E.Utrecht, dalam Ridwan HR, op cit ,hlm 148 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS TANGGUNG GUGAT MAJELIS PENGAWAS ...  ONNY BUNGA NOVASARI, S.H.



50 
 

 

8. Keputusan adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam 

bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah 

berdasarkan wewenang yang luar biasa.
18

 

Berdasarkan definisi dari beberapa Para sarjana tersebut maka dapat 

tampak beberapa unsur dari beschikking yaitu: 

a. Pernyataan kehendak sepihak; 

b. Dikeluarkan oleh organ pemerintahan; 

c. Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat public; 

d. Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual; 

e. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang 

administrasi. 

Dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-undang  Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara selain menyebutkan mengenai definisi Keputusan Tata Usaha 

Negara dalam penjelasannya juga disebutkan mengenai unsur-unsur dari 

Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: 

1. Penetapan tertulis 

Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada 

bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang 

disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan 

pengangkatan dan sebagainya. 

                                                            
       18 W.F Prins dan R Kosim Adisapoetra, dalam Ridwan HR, op cit ,hlm 148 
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Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. 

Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis 

tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: 

a. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; 

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; 

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di 

dalamnya 

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat di pusat 

dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. 

3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara 

Tindakan hukum tata usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau 

pejabat tata usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum 

tata usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada 

orang lain; 

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha 

Negara harus bersumber atau berdasar pada suatu ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

5. Bersifat konkret,individual, final 

Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha 

Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, 
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umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, 

pemberhentian si A sebagai Pegawai negeri. 

Bersifat Individual artinya keputusan tata usaha Negara itu tidak ditujukan 

untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau 

yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena 

keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembuatan atau 

pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang 

yang terkena keputusan tersebut. 

Bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan 

akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi 

atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat 

menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. 

Umpamanya, keputusan pengangkatan seseorang pegawai negeri 

memerlukan persetujuan dari Badan administrasi Kepegawaian Negara. 

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 

Keputusan Tata Usaha Negara selain harus memenuhi unsur-unsur 

sebagaimana disebutkan di atas dalam pembuatannya sebuah keputusan tata usaha 

juga harus memenuhi beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah 

menurut hukum (rechtgedig) dan memiliki kekuatan hukum (rechtskracht) untuk 

dilaksanakan. Syarat – syarat yang harus di perhatikan dalam pembuatan 

ketetapan ini mencakup syarat material dan syarat formal.
19

 

 

                                                            
       19 Kuntjoro Purbopranoto,dalam Ridwan HR,op cit,hlm 169 
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a. Syarat-syarat material terdiri dari berikut ini. 

1) Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang. 

2) Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (vilsverklaring), ketetapan 

tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis (geen juridische 

gebreken in de wilsvorming), seperti penipuan (bedrog), paksaan (dwang) 

atau suap (omkoping), kesesatan (dwaling). 

3) Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu. 

4) Ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-

peraturan lain, serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi 

dan tujuan peraturan dasarnya. 

b. Syarat-syarat formal terdiri dari berikut ini. 

1) Syarat-syarat yang di tentukan berhubungan dengan persiapan 

dibuatnya ketetapan harus di penuhi. 

2) Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu. 

3) Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan ketetapan itu harus 

dipenuhi. 

4) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang 

menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya ketetapan itu harus 

diperhatikan. 

Apabila syarat material dan syarat formal ini telah terpenuhi, ketetapan itu 

sah menurut hukum (rechtgedig), artinya dapat diterima sebagai suatu bagian dari 

tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada baik secara 
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procedural/formal maupun material. Sebaliknya, bila satu atau beberapa 

persyaratan itu tidak terpenuhi, ketetapan itu mengandung kekurangan dan 

menjadi tidak sah. A.M. Donner mengemukakan akibat-akibat dari ketetapan yang 

tidak sah yaitu sebagai berikut. 

a. Ketetapan itu harus dianggap batal sama sekali. 

b. Berlakunya ketetapan itu dapat digugat: 

1) Dalam banding (beroep); 

2) Dalam pembatalan oleh jabatan (amtshalve vernietiging) karena 

bertentangan dengan undang-undang. 

3) Dalam pernarikan kembali (intrekking) oleh kekuasaan yang berhak 

(competent) mengeluarkan ketetapan itu. 

c. Dalam hal ketetapan tersebut, sebelum dapat berlaku, memerlukan 

persetujuan (peneguhan) suatu badan kenegaraan yang lebih tinggi, 

persetujuan itu tidak diberi. 

d. Ketetapan itu diberi tujuan lain daripada tujuan permulaannya (conversie) 

Van der Wel menyebutkan enam macam akibat suatu ketetapan yang mengandung 

kekurangan yaitu sebagai berikut: 

a. Ketetapan tersebut menjadi batal karena hukum. 

b. Kekurangan itu menjadi sebab atau menimbulkan kewajiban untuk 

membatalkan ketetapan itu untuk sebagainya atau seluruhnya. 

c. Kekurangan itu menyebabkan bahwa alat pemerintah yang lebih tinggi dan 

yang berkompeten untuk menyetujui atau meneguhkannya, tidak sanggup 

memberi persetujuan atau peneguhan itu. 
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d. Kekurangan itu tidak mempengaruhi berlakunya ketetapan. 

e. Karena kekurangan itu, ketetapan yang bersangkutan dikonversi ke dalam 

ketetapan lain. 

f. Hakim sipil (biasa) menganggap ketetapan yang bersangkutan tidak 

mengikat. 

Majelis Pengawas Notaris sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara 

yang mempunyai kewenangan mengeluarkan keputusan atau hasil pemeriksaan 

dan pengawasannya terhadap Notaris dimana keputusan yang dikeluarkan tersebut 

adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka (9 ) Undang-undang Nomor 51 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang  Nomor 5 tahun 1986 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh 

Majelis Pengawas Notaris merupakan obyek sengketa tata usaha Negara. 

Sengketa tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10) 

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang  

Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang 

timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata 

dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, 

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa 

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kedudukan Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara 

dan keputusannya merupakan keputusan tata usaha Negara maka jika Notaris 

tidak puas atas keputusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris 
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maka Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara setelah semua upaya adminitrastif telah dilakukan (keberatan dan 

banding administratif). Apabila tidak ada pengaturan mengenai upaya 

administratif maka dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara 

3.2 Tanggung Gugat Perdata Majelis Pengawas Notaris Atas Dasar Pasal 

1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Perbuatan Melanggar Hukum 

oleh Penguasa) 

1.1.3 Sejarah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (onrechtmatige 

overheidsdaad) 

Perbuatan melanggar hukum pada umumnya diartikan sebagai: 

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 

2. Melanggar hak subyektif orang lain; 

3. Melanggar kaidah tatasusila; 

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian 

yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga 

masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. 

Putusan Hoge Raad Tahun 1919 di Belanda memberikan penafsiran 

tentang pengertian onrechtmatige daad sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1365 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri tidak memberikan penafsiran 

tentang apa yang disebut dengan perbuatan  melanggar hukum. Pasal itu hanya 

menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 
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pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian 

itu mengganti kerugian tersebut. 

Sejak saat-saat mulai berlakunya BW di Belanda sendiri telah timbul 

persoalan apakah ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

berlaku juga bagi tindakan penguasa. Pasal itu sendiri tidak menentukan bahwa ia 

tidak berlaku bagi penguasa. Akan tetapi orang pada umumnya berpendirian 

(terutama pada masa-masa berlakunya BW) bahwa dibidang ini, maksudnya 

dibidang perbuatan melanggar hukum oleh penguasa berlaku aturan-aturan yang 

tidak sama, yang menyimpang. Oleh karenanya, maka disamping ajaran tentang 

perbuatan melanggar hukum (biasa), terdapat juga aturan tentang perbuatan 

melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). 

Pada awal mulanya, sudah jelas pendirian bahwa penguasa hanya dapat 

dituntut untuk pertanggunganjawabnya atas dasar perbuatan melanggar hukum 

(1365 KUHPerdata) apabila kewajiban hukum yang dilanggar itu bukan 

kewajiban di bidang hukum public melainkan kewajiban di bidang hukum 

keperdataan. Demikianlah pendirian Hoge Raad dalam perkara Vrouw Elske 

dimana kasusnya adalah mengenai seorang pemilik kapal yang menderita 

kebocoran karena membentur tiang yang terdapat di bawah permukaan air jalur 

pelayaran milik Kotamadya. Ia menuntut ganti rugi atas dasar pasal 1365 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata dalam gugatannya ia mendalilkan bahwa pihak 

Kotamadya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dibebankan kepadanya 

berdasarkan Gemeentewet.  
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Perubahan terjadi pada tahun 1924. Sejak tahun itu perbuatan penguasa 

yang bertentangan dengan kaidah hukum public  pun dianggap sebagai perbuatan 

melanggar hukum oleh karenanya dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 

1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perubahan yang mendasar itu 

dituangkan oleh Hoge Raad dalam putusannya dalam Perkara Ostermann, yang 

dijatuhkan pada tanggal 20 November 1924, kasusnya adalah ketika petugas Bea 

Cukai tidak mau menandatangani surat-surat dokumen ekspor sehingga 

Ostermann menderita kerugian karena barang-barangnya tidak dapat diekspor. 

Putusan itu dikenal pada waktu itu sebagai Revolusi November. Inti pertimbangan 

Hoge Raad adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pengertian perbuatan melanggar hukum termasuk juga perbuatan 

yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, sehingga oleh 

karenanya barangsiapa melanggar ketentuan perundang-undangan, 

melakukan perbuatan melanggar hukum, juga apabila ketentuan yang 

dilanggar itu bercorak hukum publik. 

2. Karena sifat melanggar hukumnya suatu perbuatan terletak pada jawaban 

atas pertanyaan apakah perbuatan itu itu melanggar ketentuan perundang-

undangan ataukah tidak dan kewajiban untuk membayar ganti rugi hanya 

timbul sebagai akibat dari adanya pelanggaran itu, maka tidak menjadi 

persoalan apakah pelanggaran itu merupakan pelanggaran terhadap 

ketentuan hukum privat ataukah hukum publik. Penguasa dalam 

menjalankan tugasnya juga harus mentaati kewajiban hukumnya, sehingga 

apabila ia melanggar ketentuan perundang-undangan, tanpa 
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memperdulikan apakah ketentuan perundang-undangan itu bercorak 

hukum privat ataukah hukum publik  juga dapat dipertanggungjawabkan 

berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan zorgvuldigheid yakni 

bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang 

seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga 

masyarakat atau terhadap harta benda orang lain merupakan perbuatan melanggar 

hukum. 

Dimana kriteria kepatutan merupakan kriteria perbuatan melanggar hukum 

yang paling luas. Dalam putusan yang dijatuhkan pada tanggal 5 Mei 1933, yang 

kemudian terkenal dengan nama Meerboeiarrest, Hoge Raad mempertimbangkan 

bahwa: 

1. Pengertian perbuatan melanggar hukum tidak hanya berarti berbuat (atau 

tidak Berbuat) yang melanggar hak (subyektif) orang lain ataupun 

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, akan tetapi meliputi juga 

berbuat (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan asas 

kepatutan,ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki 

seseorang dalam pergaulannya dalam masyarakat atau terhadap barang 

milik orang lain; 

2. Penguasa dapat juga melakukan tindakan yang melanggar asas kepatutan 

tadi, apabila penguasa ikut mengambil bagian dalam suatu kegiatan dalam 

kedudukannya yang sama dengan orang perseorangan, dengan cara 

melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut hakekatnya tidak hanya 
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dapat dilakukan oleh penguasa, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh 

orang perseorangan. 

Dewasa ini asas kepatutan selalu menjadi tolak ukur penilaian terhadap 

tindakan penguasa. Menurut Meijer ada beberapa unsur yang harus diperhatikan 

dalam hal melakukan penilaian atas dasar asas kepatutan. Unsur-unsur itu adalah: 

1. Tinggi rendahnya nilai kepentingan yang terkena; 

2. Besar kecilnya kerugian yang diderita; 

3. Ruang lingkup kebijaksanaan menurut hukum ( yang ada pada penguasa) 

dalam hubungannya dengan hakekat tugas penguasa; 

4. Tujuan konkret; 

5. Cara dilakukannya tindakan itu;dan 

6. Kesungguh-sungguhan penguasa dalam melakukan tugasnya yang masih 

harus berada dalam batas-batas normal pemenuhan tugas secara maksimal. 

Asas kepatutan sebagai tolak ukur penilaian terhadap tindakan penguasa 

tidak selalu dilakukan dengan kadar yang sama sebagaimana halnya penggunaan 

tolak ukur tersebut terhadap tindakan orang perseorangan. Bagi penguasa, 

kadang-kadang bias berlaku ukuran yang lebih berat, kadang-kadang lebih ringan. 

Unsur kepentingan umum dan kebijaksanaan memegang peranan yang besar. 

Detournement de pouvoir atau penyalahgunaan kekuasaan terjadi apabila 

penguasa menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud 

diberikannya wewenang tersebut. Willekeur atau kesewenang-wenangan terjadi 

apabila penguasa setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut 

dengan keputusan yang dikeluarkannya atau dengan tindakan dilakukannya 
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seharusnya tidak sampai mengambil keputusan tersebut ataupun seharusnya tidak 

sampai mengambil tindakan tersebut. 

Detournement de pouvoir dan Willekeur, penyalahgunaan kekuasaan dan 

kesewenang-wenangan merupakan dua tolak ukur yang dapat digunakan terhadap 

tindakan penguasa dalam hal ia (penguasa) memiliki kewenangan untuk 

melanggar hak subyektif orang lain, akan tetapi menggunakan wewenangnya tadi 

untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ataupun 

menggunakan wewenangnya tadi di luar batas-batas kepatutan. 

Penggunaan kedua tolak ukur tersebut oleh hakim perdata di Negeri 

Belanda selalu dilakukan dalam rangka asas Kepatutan. Hakim administrasi 

menggunakannya sebagai tolak ukur yang mandiri. Dalam Wet Arob 

penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan merupakan dua tolak ukur 

yang dapat digunakan untuk membatalkan suatu keputusan disamping tolak ukur 

algemeen verbindend voorschrift (aturan umum yang bersifat mengikat) dan 

algemeem beginsel van behoorlijk besturr ( asas-asas umum pemerintahan yang 

baik). 

Veegens mengemukakan bahwa dalam hal adanya pelanggaran terhadap 

hak subyektif orang lain oleh penguasa, hakim dapat bertindak dengan 

mempergunakan dua tolak ukur, yakni masing-masing Detournement de pouvoir 

dan Willekeur dalam hal yang pertama penguasa dapat dipertanggungjawabkan, 

masalahnya ialah:kapankah terdapat Detournement de pouvoir? Detournement de 

pouvoir mungkin terjadi apabila terdapat motif-motif lain yang digunakan oleh 

penguasa selain dari motif dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang 
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bersangkutan. Hal yang kedua dinamakan juga Willekeur (kesewenang-

wenangan), juga dalam hal ini penguasa dapat dipertanggungjwabkan, yakni 

apabila penguasa tidak sepatutnya sampai pada suatu keputusan atau tindakan 

demikian. 

Tema sentral dalam masalah perbuatan melanggar hukum adalah masalah 

ganti rugi. Sebagaimana disebutkan dalam bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa 

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” 

Menurut Slagter kerugian adalah berkurangnya pemenuhan kebutuhan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Schut dimana kerugian dalam arti yuridis adalah 

kerugian yang secara abstracto (dapat) memperoleh penggantian yang diseritai 

dalam suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan Hoffman – 

Drion membedakan tiga macam kerugian: 

1. Kerugian sebagai pengurangan harta kekayaan; 

2. Kerugian sebagai perusakan terhadap kebendaan berwujud si penderita 

memiliki kepentingan; 

3. Kerugian im-materiil yang menimbulkan perasaan yang tidak 

mengenakkan bagi seseorang. 

Mengenai pemberian ganti rugi  menurut Hoffman – Drion dapat memiliki 

bermacam-macam arti: 
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1. Penggantian dalam bentuk uang terhadap berkurangnya kekayaan karena 

adanya perbuatan melanggar hukum. Bentuk ganti rugi ini yang paling 

banyak dijumpai dalam praktek; 

2. Pemulihan ke dalam keadaan semula, yakni keadaan belum terjadinya 

perbuatan melanggar hukum; 

3. Penggantian biaya-biaya yang diperlukan untuk memenuhi keadaan pada 

keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum; 

4. Penggantian dalam bentuk uang terhadap penderitaan orang yang 

ditimbulkan oleh orang lain karena suatu perbuatan melanggar hukum. 

Di  Indonesia perkembangan selanjutnya muncul ketika pada tanggal 29 

Desember 1986, diundangkan Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang 

peradilan Tata Usaha Negara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3344. 

Dengan berlakunya Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata 

Usaha Negara tidaklah berarti kewenangan peradilan umum, khususnya peradilan 

perdata, untuk memeriksa dan mengadili gugatan perihal perbuatan melanggar 

hukum oleh penguasa, sama sekali dihapus. Setelah berlakunya Undang-undang 

Nomor 5 Tahun1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara tersebut masih tetap 

terbuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum 

oleh penguasa pada peradilan perdata. Walapun dapat diajukan gugatan ke 

pradilan perdata namun yang berwenang mencabut keputusan Tata Usaha Negara 

tetaplah hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Di peradilan perdata hanya 

membahas mengenai ganti rugi saja walaupun sebenarnya di pengadilan Tata 
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Usaha Negara juga telah ada pengaturan mengenai ganti rugi yakni dalam Pasal 

120 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang  Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Walaupun di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur mengenai tuntutan ganti rugi 

namun dalam kenyataannya sangat jarang gugatan untuk membatalkan Keputusan 

Tata Usaha Negara yang juga disertai dengan tuntutan ganti kerugian. Dalam 

gugatan Tata Usaha Negara maka yang memikul tanggung jawab adalah jabatan. 

Oleh karena itu ganti rugi juga dibebankan kepada instansi atau jabatan, bukan 

kepada manusia/pejabat. Dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) 

dan (2) PP No 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya 

pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disebutkan bahwa “ Ganti Rugi yang 

menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Pusat, dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)” dan “Ganti Rugi yang 

menjadi tangggung jawab Badan Tata Usaha Negara Daerah, dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Dengan demikian, jelaslah 

bahwa bemikul tanggung jawab dan beban kerugian itu berada dan ditanggung 

oleh jabatan, bukan oleh manusia atau pejabat secara pribadi.  

Negara sejak munculnya Undang-undang  Nomor 5 tahun 1986 Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu jalur khusus, namun hal itu tidak 

mengurangi hak para pencari keadilan untuk (masih) menuntut ganti rugi melalui 

peradilan perdata. 
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3.2.2 Keputusan Majelis Pengawas Notaris dan Gugatan Perbuatan 

Melanggar Hukum Oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) 

Sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya dimana Majelis 

Pengawas Notaris adalah Pejabat Tata Usaha Negara ,dimana pejabat tata usaha 

Negara unsur pokok dan terbesar dari penguasa di antara sekian banyaknya 

penyelenggara urusan pemerintahan. Atas keputusan yang dikeluarkan oleh 

Majelis Pengawas Notaris, seorang Notaris yang merasa dirugikan dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika atas keputusan yang 

dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,notaris yang bersangkutan 

tetap tidak puas (khusunya mengenai ganti rugi) maka masih terbuka upaya 

hukum ke Pengadilan Negeri. Gugatannya atas dasar pasal 1365 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata yaitu perbuatan melanggar hukum oleh penguasa 

(onrechtmatige overheidsdaad) dimana Notaris yang bersangkutan merasa bahwa 

dalam keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris terdapat 

Willekeur (kewenenang-wenangan) dimana seharusnya Majelis Pengawas Notaris 

tidak sampai pada keputusan yang diambil .Mengenai ganti kerugian yang akan 

dijatuhkan oleh hakim didasarkan pada aturan hukum dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. 

Sebagaimana disebutkan di awal bahwa tema sentral dalam perbuatan 

melanggar hukum adalah mengenai ganti rugi. Namun, seperti halnya tentang 

perbuatan melanggar hukum itu sendiri, pasal 1365 B.W. itu tidak memberikan 

definisi tentang kerugian. Pasal itu tidak hanya menegaskan bahwa dalam hal 

seseorang menderita kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar 
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hukum, maka timbul suatu perikatan yang mewajibkan orang yang karena 

salahnya mengikabatkan terjadi kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 
20

 

Sebagaimana kita ketahui, perikatan tidak hanya timbul karena perjanjian, 

melainkan karena undang-undang (pasal 1233 B.W.) dalam hal terjadi perbuatan 

melanggar hukum, maka terjadilah suatu perikatan berdasarkan undang-undang, 

sedangkan tidak dipenuhinya suatu perikatan yang timbul dari perjanjian 

menyebabkan terjadinya wanprestasi. Akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan 

yang timbul karena suatu perjanjian (wanprestasi) diatur dalam pasal 1246 sampai 

dengan 1248 B.W.  perbuatan melanggar hukum pada hakikatnya menimbulkan 

suatu perikatan juga. Walaupun ia timbul karena undang-undang. Oleh karenanya 

dapat dipertanyakan apakah ketentuan pasal 1246 sampai dengan 1248 B.W. yang 

mengatur tentang akibat dari tidak dipenuhinya suatu perikatan yang timbul dari 

suatu perjanjian, berlaku juga dalam hal tidak di penuhinya suatu perikatan yang 

timbul dari undang-undang.  

Pada umumnya dianut pendirian bahwa ketentuan pasal 1246 sampai 

dengan 1248 B.W. tidak langsung dengan begitu saja berlaku dalam terjadinya 

suatu perbuatan melanggar hukum.
21

 

 Pasal 1246 B.W.  

Pasal ini menyatakan bahwa biaya, kerugian dan bunga yang boleh penggantinya 

oleh kreditur, pada umumnya terdiri dari kerugian yang telah diderita olehnya 

karena keuntungan yang sedianya akan diperolehnya tanpa mengurangi 

pengecualian-pengecualian yang akan disebut dibawah ini. Pada umumnya 

                                                            
       20 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata,Alumni,Bandung, 1992,hlm 

325 

        21 ibid,hlm 326 
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diterima pendapat yang menyatakan bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, 

penggantian kerugian juga meliputi kerugian dan keuntungan yang sedianya akan 

diperoleh. Oleh karena itu, meskipun pasal 1246 B.W. tidak di terapkan secara 

langsung dalam perbuatan melanggar hukum, namun dalam masalah ini tidak 

terdapat perbedaan dengan akibat wanprestasi. 

 Pasal 1247 B.W.  

Pasal ini menyatakan bahwa si debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, 

kerugian dan bunga yang nyata telah, atau seharusnya dapat diduga sewaktu 

perikatan di lahirkan, kecuali apabila hal tidak di penuhinya perikatan itu 

disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya. 

Pada umumnya diterima pendapat yang menyatakan bahwa pasal ini tidak 

diterapkan dalam hal perbuatan melanggar hukum. Akan tetapi hal tersebut secara 

praktis tidak membawa akibat apapun juga. Berdasarkan ajaran tentang adekuasi, 

maka kerugian dalam melanggar hukum juga merupakan kerugian yang 

seharusnya di duga atau dapat diharpkan terjadi. Dalam hal perbuatan melanggar 

hukum kerugian itu harus dapat diduga pada saat terjadinya perbuatan perbuatan 

melanggar itu. Sedangkan dalam hal wanprestasi kerugian itu harus dapat di duga 

pada saat dibuatnya perjanjian itu. 

Menurut Hoge Raad (H.R. 27 November 1919, H.J. 1920, 70) dugaan menurut 

pengertian 1247 B.W. meliputi juga dugaan tentang besarnya kerugian itu. Dalam 

masalah perbuatan melanggar hukum pembatasan semacam itu tidak disyaratkan: 

hal itu bisa diatasi oleh ajaran tentang adekuasi (adequatie lleer). 

 Pasal 1248 B.W.: 
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Bahkan apabila tidak dipenuhinya perikatan itu, demikian pasal 1248 B.W, 

disebabkan karena tipu daya si debitur, penggantian biaya, kerugian dan bunga 

sekadar mengenai kerugian yang diderita oleh si kreditur dan keuntungan yang 

sedianya diperolehnya, hanyalah terdiri dari apa yang merupakan akibat langsung 

dari tidak dipenuhinya perikatan. 

Syarat yang ditentukan dalam pasal ini, yakni bahwa kerugian itu harus 

merupakan akibat langsung dari wanprestasi, secara praktis tidak berarti lagi, 

karena dalam masalah wanprestasipun kini dianut ajaran tentang adekuasi 

(adequatie lleer). 
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BAB 4 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat 

ditarik penulis adalah sebagai berikut: 

1. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 

pada dasarnya sama adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan dan 

menjatuhkan sanksi. Namun ada disinkronisasi antara pengaturan Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yakni 

mengenai kewenang Mejelis Pemeriksa yang juga dapat menjatuhkan 

sanksi sehingga dalam hal menjatuhkan sanksi kewenangan Majelis 

Pemeriksa lebih luas dibandingkan Majelis Pengawas Notaris. Dengan 

keadaan yang demikian yang dijadikan pedoman seharusnya adalah 

peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris. 

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris yang dikenai sanksi oleh 

Majelis Pengawas Notaris adalah: 

a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pengawasan terhadap Notaris sebenarnya dilakukan oleh menteri. 

Kedudukan Menteri selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
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yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku membawa konsekuensi terhadap 

Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris 

berkedudukan pula sebagai Badan atau pejabat tata usaha Negara, 

karena menerima delegasi dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara. 

Sehingga apabila Notaris tidak  puas atas keputusan yang dikeluarkan 

oleh Majelis Pengawas Notaris maka Notaris dapat mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan petitum agar 

hakim memerintahkan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk 

mencabut keputusan yang telah dikeluarkan tersebut. 

a. Mengajukan gugatan secara Perdata Majelis Pengawas Notaris Atas 

Dasar Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Perbuatan 

Melanggar Hukum oleh Penguasa). 

Ketika Notaris tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Tata Usaha Negara (mengenai ganti rugi) maka masih 

terbuka peluang bagi Notaris yang bersangkutan untuk mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Perdata atas dasar Pasal 1365 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata ( Perbuatan Melanggar Hukum oleh 

Penguasa). 

4.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Perlu ada wacana ulang mengenai kewenangan Majelis Pemeriksa Notaris 

yang juga berwenang menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang melanggar 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 
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Sehingga tidak ditemukan lagi ketidaksesuaian antara Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. 

2. Mengenai proses di pengadilan seharusnya setiap lembaga peradilan akan 

menyelesaikan seluruh tuntutan atau sengketa tata usaha Negara secara 

menyeluruh, tuntas dan mencerminkan keadilan. Termasuk di dalamnya 

mengenai ganti rugi sehingga jika putusan yang dijatuhkan telah 

menyeluruh, tuntas dan mencerminkan keadilan pihak yang dirugikan 

tidak perlu mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri. 
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http://id.wikipedia.org/wiki/notaris., diakses tanggal 20 September 2011 
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