


NOTARIS:  

Efektivitas Penerapan Pasal 15 Ayat (2) Huruf G Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris pada Praktik Notaris di Medan 

 



KATA PENGANTAR 

 

 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang 

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

melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia 

kenotariatan saat ini. Salah satunya adalah adanya perluasan kewenangan notaris 

yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat (2) huruf g UU nomor 2 tahun 2014, yakni 

kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Namun demikian, perluasan 

kewenangan tersebut perlu dicermati karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada 

dalam peraturan perundang-undangan sehingga berlakunya Undang-Undang ini 

justru menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Misalnya raja, Keputusan 

Menteri Keuangan No.119/PMK.07/2005 tentang pejabat lelang, yang 

menyatakan bahwa pejabat lelang adalah orang khusus diberi wewenang oleh 

Menteri Keuangan melaksanakan penjualan barang secara lelang. Keputusan 

Menteri Keuangan tersebut dinilai tidak sinkron dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014, yang secara hierarki dinilai lebih tinggi 

tingkatannya.  

 Buku ini memaparkan berbagai peraturan yang tidak sinkron dengan 

Undang Undag Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 sehingga menghambat 

kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh notaris untuk membuat akta risalah 

lelang. Persoalan ini semakin kacau karena berbagai peraturan yang tidak sinkron 

tersebut menyebabkan Badan Pertanahan Nasional tidak mau menerima akta 

risalah lelang yang dibuat oleh notaris. Melalui buku ini, pembaca dapat 

mencermati dan membandingkan peraturan-peraturan yang tidak sinkron dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 sehingga dapat 

memahami permasalahan yang sedang dihadapi para notaris, yang seringkali 

menghambat tugasnya dalam melayani masyarakat. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah membantu 

penerbitan buku ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran pembaca demi 

perbaikan penulisan buku selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan 

gambaran tentang hambatan yang dialami para notaris dalam melaksanakan 

kewenangannya, khususnya kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. 



Selain itu, semoga buku ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang hukum kenotariatan. Selamat membaca. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

 

 Pada permulaan abad ke-17 untuk pertama kalinya dikenal notar di tanah 

air, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620. Pada wakt itulah Gubernur Jenderal 

Jan Pieterszoon Coen mengangkat Melchic Kerchem sebagai notaris pertama 

yang berkedudukan dan berkantor Jakarta (Batavia). Pengangkatan notaris 

pertama ini erat hubungannya dengan semakin meningkat dan berkembangnya 

usaha-usaha dari gabunga perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang 

melakukan kegiatan usah perdagangannya di Hindia Timur (Oost Indie). 

Gabungan perusahaan dagan Belanda ini lebih dikenal dengan nama VOC. Jadi, 

adanya lembaga notari di Indonesia, karena dibawa masuk dari negeri Belanda 

oleh usahawar usahawan Belanda. 

 Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk memudahkan memenuhi 

kebutuhan akan alat bukti autentik yang sangat diperlukan guna mengamankan 

hak-hak dan kepentingannya, sedangkan hak da kepentingan mereka itu timbul 

karena adanya transaksi yang telah merek lakukan. Dengan demikian, lembaga 

kenotariatan timbul dan berkembang karena tuntutan kebutuhan dalam 

pergaulan usahawan yang menghendaki adanya kepastian hukum akan alat bukti 

bagi mereka mengenai hubungan-hubungan hukum keperdataan yang ada dan 

atau terjadi di antara mereka. 

 Perkembangan selanjutnya, lembaga kenotariatan di Indonesia hingga 

kini masih belum dikenal secara meluas, terutama oleh masyarakat pedesaan. 

Padahal peran dan tugas notaris cukup signifikan dalam menjembatani 

hubungan-hubungan hukum di dalam masyarakat, terlebih di era globalisasi 

dewasa ini. Notaris tidak hanya bertugas membuat akta mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan atau yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, 

tetapi juga dapat berfungsi membentuk hukum karena perjanjian antara para 

pihak adalah produk hukum yang mengikat. 

 Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam era pembangunan yang terus 

berkembang seperti sekarang ini, yang memerlukan dukungan hukum yang 



memadai, maka pelayanan jasa notaris sebagai pelayanan masyarakat haruslah 

berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat di masa mendatang. Dimana 

kecermatan kecepatan, dan kecakapan notaris, tidak hanya semata-mata 

berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, tetapi juga 

berlandaskan pada sikap pandang yang profesionalistik, sehingga usaha 

meningkatkan pelayanan jasa notaris benar-benar membawa basil positif bagi 

masyarakat. 

 Sejak berlaku Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan 

notaris yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 

2004 tentang jabatan notaris yang baru ini, melahirkan perkembangan hukum 

yang berkaitan Iangsung dengan dunia kenotariatan saat ini. Pertama, adanya 

perluasan kewenangan notaris, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam pasal 

15 ayat (2) huruf g UU nomor 2 tahun 2014, yakni kewenangan untuk membuat 

akta risalah lelang. Perluasan kewenangan yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan ini merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari, 

dan dikemukakan oleh notaris, karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam 

peraturan perundang-undangan, dan juga kewenangan yang baru akan lahir 

setelah lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru. 

 Perkembangan hukum kenotarian yang lahir dengan adanya Undang-

Undang tentang jabatan notaris menimbuikan permasalahan dalam 

implementasinya. Hal ini dapat dilihat, misalnya akta risalah lelang sebelum 

Iahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjadi kewenangan juru lelang 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Lelang (Venda Reglement/VR, 

Ordonantie 28 Februari 1908 Stb. 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali 

diubah dan terakhir diubah dengan Stb. 1941: 3), yang juga dikenal sebagai 

peraturan lelang setingkat undang-undang, juga tidak sedikit undang-undang di 

bidang perpajakan yang merujuk pada pasal-pasal dalam VR. Di antaranya, UU 

No.19/1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan UU No.20/2000 

tentang perubahan atas UU No.21/1997 tentang bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan. Sehingga implementasi Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 



Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, masih banyak 

mengalami kendala dalam praktiknya. 

 Kewenangan notaris dalam membuat risalah lelang juga dibatasi dengan 

ketentuan peraturan-peraturan Menteri Keuangan, antara lain Peraturan Menteri 

Keuangan No.119/PMK.07/2005 tentang pejabat lelang kelas II dan 

No.40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang adalah orang yang 

khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjuaian 

barang secara lelang, diangkat, dan diberhentikan oleh DirekturJenderal atas 

nama Menteri Keuangan. 

 Dalam Keputusan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tentang 

petunjuk pelaksanaan lelang, dinyatakan bahwa risalah lelang adalah suatu akta 

tentang pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta 

autentik dan mempunyai kekuatan pembuatan sempurna bagi para pihak. 

Risalah lelang adalah salah satunya yang diperlukan untuk proses balik nama. 

Berdasarkan pengertian ini, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mau 

menerima akta risalah lelang yang dibuat pejabat lelang yang dimaksud dalam 

VR masih berlaku dan juga tidak dicabut oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.  

 Sejauh ini belum ada komunikasi masalah tersebut antara pemerintah 

dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal, tanpa ada 

komunikasiyangseriusdengan Badan Pertanahan Nasional,yang memandang 

bahwa pasal 15 ayat (2) huruf g UU nomor 2 tahun 2014 tersebut tidak dapat 

diimplementasikan dalam praktiknya. Pasalnya, notaris bisa saja membuat akta 

risalah lelang, tetapi setelah itu, akta tersebut didaftarkan ke Badan Pertanahan 

Nasional untuk diproses balik nama ke atas nama pemenang lelang. Di sinilah, 

terjadi dimana pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum mau menerima 

akta risalah lelang yang dibuat oleh notaris untuk proses balik nama tersebut. 

 Ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Keputusan Menteri 

Keuangan No.119/PMK.07/2005 tentang pejabat lelang yang menyatakan bahwa 

pejabat lelang adalah orang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan 

melaksanakan penjualan barang secara lelang, dinilai tidak sinkron dengan 

produk hukum lainnya yang secara hierarki dinilai bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni Undang-



Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentangjabatan notaris yang termuat 

dalam pasal 15 ayat (2) huruf g dimana notaris secara otomatis (in heren) 

berwenang membuat akta risalah lelang. 

 Keadaan di atas menggambarkan tidak adanya keharmonisan ataupun 

sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perluasan 

kewenangan notaris, yang tercantum dalam pasal 15 ayat(2) hurufg Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. 

 Berlakunya Undang-Undang ini justru menyebabkan terjadinya 

ketidakpastian hukum yang terjadi pada saat ini. Pasal tersebut tidak mempunyai 

kedayagunaan (tidak effective) dalam pelaksanaannya di lapangan karena belum 

dapat dilaksanakan (tidak effective), yang akhirnya dapat menyebabkan 

kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. 

 Lahirnya Ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966 mengenai sumber 

tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia 

dimaksudkan agar dapat mengatasi timpang tindih dan ketidakharmonisan 

bentuk-bentuk peraturan yang berlaku pada masa itu. Dalam ketetapan ini, diatur 

kembali tata urutan peraturan perundang-undangan. 

 Sifat penyebutan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam 

Ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966 tersebut adalah berdasarkan hierarki. 

Artinya bahwa hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih 

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang 

lebih tinggi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa materi muatan peraturan 

perundangan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

materi muatan wraturan yang tingkatnya lebih tinggi. Apabila materi muatan 

peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah bertentangan 

dengan materi muatan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi, maka peraturan 

perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah tadi pada prinsipnya dapat 

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

 Adapun hukum merupakan aturan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, yang harus ditaati agar tercapai tujuan hidup yang sesungguhnya, 



yang merupakan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan 

pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu dikemukakan bahwa 

perbedaan penafsiran dalam masalah peraturan perundang-undangan yang 

bertentangan secara hiraerki yang tidak jelas, dapat menimbulkan gejolak rasa 

ketidakadilan hukum yang mudah menimbulkan ketidaktertiban kehidupan 

masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. 

 Tata susunan (hierarki) peraturan peruundang-undangan negara kita, hal 

ini bukan hanya ditetapkan semata-mata, melainkan lebih dikarenakan peraturan 

perundang-undangan kita selain dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berbeda, 

juga masing-masing mempunyai fungsi sekaligus materi muatan yang berbeda 

sesuai dengan jenjangannya sehingga tata susunan (hierarki), fungsi, dan materi 

muatan peraturan perundang-undangan selalu membentuk hubungan fungsional 

peraturan yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, dalam suatu hukum 

positif, tidak boleh terdap.tt norma-norma yang saling bertentangan.  

 Dalam rangka pembaharuan sistem peraturan perundang-undangan, 

sidang MPR tahun 2000 telah menetapkan Ketetapan No.11l/MPR/2000 tentang 

sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-.undangan. Setelah periode-

periode tersebut, keluarlah Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang telah 

diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 

tentang peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 

ini, ditentukan bahwa tata urutan peraturan perudang-undangan Republik 

Indonesia adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang telah diubah 

dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini, pada dasarnya permasalahan 

tidak sinkronnya/harmonisnya peraturan mengenai kewenangan notaris dalam 



membuat akta risalah lelang dapat diselesaikan. Berkaitan dengan penerapan 

Keputusan Menteri Keuangan No.119/ PMK.07/2005 tentang pejabat lelang 

kelas II dan No.40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, tidak 

serta-merta dapat diterapkan sebagai landasan yuridis bagi pelaksana lelang. 

 Terdapat hal-hal tertentu yang harus diperhatikan dalam penerapan 

Keputusan Menteri Keuangan tersebut, seperti kewenangan notaris dalam 

membuat akta risalah lelang, yang nyata-nyata menjadi kewenangan notaris 

yang telah digariskan oleh Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang 

jabatan notaris yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia 

nomor 2 tahun 2014. 

 Tidak sinkronnya kedua peraturan tersebut mengakibatkan kesulitan para 

pelaksana dalam praktik notaris terkait dengan pembuatan akta risalah lelang, 

yang dibuat oleh notaris. Apabila merujuk pada ketentuan pasal 7 dy,it (1) 

Undang Undang nomor 10 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-

undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-

undangan, maka kedudukan Keputusan Menteri jauh berada di bawah Undang-

Undang, bahkan dikatakan bahwa Keputusan Menteri bukan merupakan 

peraturan perundang-undangan, melainkan hanya merupakan suatu policy rule 

atau peraturan kebijakan. 

 Mengutip pendapat dari Moh. Mahfud MD dalam bukunya yang 

berjudul, Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia, yang menyatakan bahwa: 

Ketika suatu undang-undang dibuat untuk menggantikan pengaturan suatu 

masalah yang telah ada pengaturannya, tetapi dalam undang-undang yang baru 

tidak ada penetapan eksplisit tentang dicabutnya ketentuan yang lama, maka 

berlakulah prinsip tentang hubungan antarperaturan perundang-undangan: 

1. Jika ada peraturan baru, peraturan lama menjadi tidak berlaku untuk hal 

yang sama. 

2. Jika ada peraturan khusus, peraturan khusus itu berlaku untuk materi yang 

diatursecara khusus, sedangkan peraturan umumnya tetap berlaku untuk hal-

hal lain.”  



 

BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI 

 

A. Kerangka Teori 

 Teori berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik 

untuk proses tertentu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan 

menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan 

ketidakbenarannya. Teori ini sendiri adalah serangkaian proposisi atau 

keterangan yang sating berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem dedukasi 

yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala.  

 Adapun teori menurut Sumardjono adalah seperangkat proposisi yang 

berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan Baling 

berhubungan antarvariabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari 

fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel Iainnya dan 

menjelaskan bagaimana hubungan antarvariabel tersebut. Teori merupakan suatu 

penjelasan rasional yang bersesuaien dengan objek yang dijelaskan dan harus 

didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.   

 Di Indonesia, peraturan tentang notaris dicantumkan dalam Reglement op 

hat Notarisambt dari tahun 1860 (Stb. 1860 No.3), merupakan produk 

perundang-undangan (wettelijke product) dan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal 

Nederlands Indie, jadi merupakan suatu ordonnantie ialah ordonansi tanggal 11. 

Januari 18605. Sejarah notariat di Indonesia tidak bisa lepas darj sejarah notariat 

di Nederland (De Wet op het Notarisambt/ Nederlands Stb No.20 berlaku 9 Juli 

1842) dan Perancis (Ventose 25 An XI/Loi organique du notariat), karena 

bersumber pada hukum notariat di Nederland atas dasar azas concordantie. Apa 

yang tersebut dalam pasal darj ketiga perundang- undangan mengenai Notariat 

itu (Perancis, Nederland, dan Indonesia) adalah penting karena merupakan 

pokok darj kedudukan dan fungsi notaris. 

 Dalam tahun 1860, Pemerintah Belanda pada waktu itu menganggap 

telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturanperaturan 

mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negara Belanda 



dan karenanya sebagai pengganti darj peraturan-peraturan yang lama 

diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) yang dikenal 

sekarang jni pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb.1860 No.3) dan mulai berlaku 

pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan Jabatan Notaris jni mengandung hukum 

materiil maupun hukum formal. 

 Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) 

pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb.1860 No.3) maka diletakkanlah dasar yang 

kuat bagi pelembagaan notaris di Indonesia. Pasal-pasal yang terdapat dalam 

Peraturan Jabatan Notaris adalah copie darj pasal-pasal dalam Notariswet yang 

berlaku di negeri Belanda. 

 Sehubungan dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang 

Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 yang menekankan 

perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan 

warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai lagi, maka DPR-

RI dan Pemerintah merasa perlu untuk membahas peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan notaris karena peraturan tentang notaris yang 

selama jni ada, yaitu Stb.1860:  yang merupakan produk hukum kolonial sudah 

tidak sesuai lagi digunakan dalam kehidupan bernegara kita, karena itu 

diperlukan undang-undang baru yang mengatur tentang jabatan notaris. Notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang atau tugas kewajibannya yang utama 

ialah membuat aktaakta autentik.  

Wewenang notaris bersifat umum sedangkan wewenang para pejabat lain 

adalah pengecualian, itulah sebabnya bahwa apabila didalam suatu 

Perundang-Undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya 

akta autentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta 

notaris, terkecuali oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas, bahwa 

selain darj notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang. 

 Lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan suatu 

tuntutan akan adanya kepastian hubungan-hubungan antarsubjek hukum, 

terlebih pada masyarakat yang sedang membangun. Keberadaan notaris 

senantiasa diperlukan masyarakat yang memerlukan jasanya di bidang hukum. 

 Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum 



privat, notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta 

autentik. Terhadap akta autentik tersebut, diberikan kekuatan bukti yang kuat 

dalam perkara-perkara perdata sehingga notaris yang secara khusus berwenang 

membuat akta-akta autentik demikian menempati kedudukan yang sangat 

penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal, notaris berkedudukan 

sebagai penasihat terpercaya darj orang-orang yang memerlukan bantuan 

hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah. 

 Seorang notaris dituntut kemampuannya untuk memberikan 

pertimbangan dan penilaian atas akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya 

serta memberikan pandangan, bukan saja perihal kebenaran formal dari akta 

yang bersangkutan, melainkan juga perihal kebenaran mteril darinya. 

 Notaris sangat berperan dalam persentuhan antara„ peraturan perundang-

undangan dan dunia hukum, sosial, dan ekonomi praktikal. Notaris adalah 

seorang pejabat umum (openbaar ambtenaar) bertanggungjawab untuk 

membuat surat keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari 

perbuatan-perbuatan hukum. Fungsi dan peran notaris akan semakin luas dan 

berkembang sebab kelancaran dan kepastian hukum bagi para pihak, tidak 

terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. 

 Sejalan dengan pendapat di atas, pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menguraikan pengertian 

mengenai notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 t.rlrrin 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tenting jabatan notaris, antara lain 

sebagai berikut. 

1  Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau 

yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 

autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, rnenyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang 

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 



pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 

2.  Notaris berwenang pula: 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; 

b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus, 

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

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan;  

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya; 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

g. Membuat akta risalah lelang. 

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

notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 Selanjutnya, pasal 1 angka 7 Undartg-Undang Republik Indonesia nomor 

2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris, menguraikan definisi dari akta notaris sebagai akta 

autentik yang dibuat oleh/di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan 

notaris. Pengertian tersebut membawa konsekuensi bagi setiap notaris dalam 

pembuatan akta agar memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris. 

 Akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata diartikan sebagai suatu 

akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat 

oleh/di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud tersebut, dan di 

tempat di mana akta tersebut dibuat. Pengertian tersebut sekaligus merupakan 

syarat-syarat suatu akta dapat disebut sebagai akta yang autentik sehingga akta 

yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta 

autentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat 



autentik, bukan oleh karena undangundang menetapkan demikian, akan tetapi 

oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang 

dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata. 

 Merujuk kepada pengertian akta notaris dalam pasal l angka 7 Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan syarat suatu 

akta autentik berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata, maka ketentuan-ketentuan 

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris harus dilaksanakan oleh Notaris.  

 Pengertian pembuatan akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang 

dinamakan akta relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten) merupakan suatu akta 

yang memuat relaas atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang 

dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri di 

dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, akta notaris dapat juga berisikan 

suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak 

lain yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam 

menjalankan jabatannya, akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat di 

hadapan (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan akta partij (partij akten). 

 Syarat lainnya adalah menyangkut kewenangan notaris untuk maksud 

dan di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (bevoegd), artinya menyangkut 

jabatan dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta, dan 

tempat akta dibuat. 

 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang 

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

telah memberikan perluasan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum, 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf f. Kewenangan tersebut 

adalah kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. 

Kewenangan baru lainnya bagi notaris adalah membuat akta risalah lelang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang sebelum lahirnya 

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan kewenangan juru lelang 

sebagaimana dimaksud dalam Vendu Reglement (VR) 1908: 189 sebagaimana 



telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Stb 1941: 3, yang juga 

dikenal sebagai peraturan lelang setingkat undang-undang. 

 Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan 

sumpah/janji menurut agamanya dan di hadapan menteri atau pejabat yang 

ditunjuk, sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Jabatan Notaris. makna dari kalimat yang menjadi sumpah notaris tersebut 

adalah bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris harus profesional dalam 

rnelaksanakan jabatannya tersebut dan menjaga integritas, moralnya. 

 Jabatan yang dipangku notaris adalah jabatan kepercayaan 

(vertrouwensambt) dan justru oleh karena itu, seseorang bersedia 

mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan 

(vertrouwenpersoon), notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang 

diberitahukan kepadanya selaku notaris. 

 Kewajiban merahasiakan tersebut dapat dilakukan dengan upaya 

penuntutan hak ingkar (verschoningsrecht), yang merupakan pengecualian 

terhadap ketentuan dalam pasal 1909 KUHPerdata, pasal 146 dan pasal 277 HIR 

bahwa setiap orang yang dipanggik sebagai saksi wajib memberikan kesaksian 

di muka pengadilan. 

 Notaris yang memberikan keterangan atau penjelasan tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, maka notaris tersebut telah 

melanggar undang-undang, yaitu sumpah jabatan dalam pasal 4 Undang-Undang 

Jabatan Notaris dan pasal 322 KUHPidana tentang membuka rahasia. 

 Kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya termuat dalam pasal 

16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang 

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

yang berbunyi sebagai berikut. 

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hokum. 

2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari Protokol Notaris. 

3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidikjari penghadap pada Minuta 

Akta. 



4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta 

berdasarkan Minuta Akta. 

5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. 

6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.  

7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

rnenluat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak 

dapat tlrnluat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih 

dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap buku.  

8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga. 

9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan 

waktu pembuatan akta setiap bulan. 

10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf f atau 

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat  

Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan 

dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. 

11. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada 

setiap akhir bulan; 

12. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik 

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, 

dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 

13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu pada oleh 

penghadap, saksi, dan notaris; 

14. Menerima magang calon notaris. 

 Kewenangan dan kewajiban tersebut disertai dengan larangan bagi 

notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan 



atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris sebagai 

berikut. 

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. 

2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut--

turut tanpa alasan yang sah. 

3. Merangkap sebagai pegawai negeri. 

4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara. 

5. Merangkap jabatan sebagai Advokat. 

6. Merangkapjabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta. 

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat 

Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris. 

8. Menjadi notaris pengganti. 

9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangara dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 

martabat jabatan notaris. 

 Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan 

masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Selanjutnya, larangan dalam 

ketentuan pasal 17 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang 

jabatan notaris dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada 

masyarakat sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antarnotaras 

dalam menjalankan jabatannya. 

 Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, notaris 

hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai honorarium yang merupakan 

hak notaris atau jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya 

(pasal 36 UUJN) dengan tidak memungut biaya yang terlampau murah 

dibanding rekan-rekan notaris Iainnya, namun dengan tetap melaksanakan 

kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-

cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 37 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. 



 Notaris dalam melaksanakan jabatannya dituntut untuk dapat memenuhi 

dan menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Akta autentik 

yang dapat dibuat oleh/di hadapan notaris diharapkan mampu menjamin 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Guna mencapai tujuan tersebut, 

diperlukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris agar notaris 

tidak melakukan pelanggaranpelanggaran yang ditentukan dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris. Pengaturan terhadap pengawasan pelaksanaan jabatan 

notaris termuat dalam pasal 67 UU nomor 2 tahun 2014, pasal 68 UUJN, 69 UU 

nomor 2 tahun 2014, pasal 70-72 UUJN, pasal 73 UU nomor 2 tahun 2014, dan 

pasal 74-81 UUJN. 

 Pengawasan atas notaris berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang 

nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dilakukan oleh menteri, untuk 

selanjutnya dibentuk suatu majelis pengawas. Majelis pengawas notaris adalah 

suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan 

pengawasan dan pembinaan terhadap notaris sebagaimana dinyatakan dalam 

pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI 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. Pengertian pengawasan dalam pasal tersebut adalah kegiatan pembinaan 

yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris. 

 Pengawasan meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, 

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 67 ayat (5) Undang-undang Republik 

Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 

30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Pengawasan terhadap pelaksanaan 

jabatan notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak pemerintah 3 (tiga) 

orang, organisasi notaris sebanyak 3 (tiga), dan ahli atau akademisi sebanyak 3 

(tiga) orang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 67 ayat (3) Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, dengan maksud untuk 



meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi 

masyarakat. 

 Terdapat beberapa istilah atau pengertian yang berhubungan dengan 

istilah notaris dan bagian-bagiannya, antara lain sebagai berikut. 

1. Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris. 

2. Notaris pengganti adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang setelah mendapat persetujuan menteri untuk menggantikan 

notaris yang berhalangan sementara dalam menjalankan jabatannya. 

3. Wakil notaris sementara adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri atas 

usul Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan tugas jabatan notaris pada 

wilayah kerja notaris yang tidak ada notarisnnya. 

4. Protokol notaris adalah seluruh dokumen negara yang harus disimpan dan 

dipelihara oleh notaris, yang terdiri dari minuta-minuta yang telah dijilid, 

reportorium, daftar pengesahan surat-surat di bawah tangan, daftar akta-akta 

protes. 

5. Formasi notaris adalah penentuan jumlah notaris di suatu wilayah kerja.  

 Adapun perundang-undangan yang pernah mengatur atau sekarang 

berlaku mengenai jabatan notaris, antara lain: 

1. Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het notaris Ambt in 

Indonesie, Stb. 1860 No.3). 

2. Surat Ketetapan Menteri Hukum RIS No.J.Z/171/4 (BN 50-35) tanggal 22 

Mei 1950 tentang sumpah jabatan notaris bagi notaris yang berkedudukan di 

Jakarta yang harus dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri. 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil 

Notaris Sementara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

No.101, Tambahan Lembaran Negara:Republik Indonesia No.700). 

4. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Hukum Republik 

Indonesia No.KMA/06/SKB/VII/1987, Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 

tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris 

tanggal 06 Juli 1987. 

5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia No.M-11.HT.03.01 Tahun 



1988 tentang Wakil Notaris Sementara. 

6. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.M-01.UM.01.06 Tahun 

1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. 

7. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.M-13.HT.03.10Tahun 

1993 tentang pembinaan notaris. 

8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M-01. 

HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan. 

9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

No.M-01.HT.03.01 Tahun 2004 Tanggal 16 Januari 2004 tentang Formasi 

Notaris di Seluruh Indonesia. 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

 

B. Konsepsi 

 Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsepsi 

dalam buku ini untuk menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dan 

kenyataan. Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang 

lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membentuk 

konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan penting dalam hukum. 

 Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan 

oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan 

analitis. Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakikatnya 

merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret daripada kerangka 

teoretis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka 

konsepsionil belaka kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak sehingga 

diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat pegangan konkret di 

dalam proses penelitian. 

 Selanjutnya, konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu 

penelitian, kalau masalahnya dan kerangka konsep teoretisnya sudah jelas, 

biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok 

perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari 

kelompok fakta atau gejala itu. Maka, konsep merupakan definisi dari apa yang 

perlu diamati, konsep menentukan antara variabelvariabel yang ingin 



menentukan adanya hubungan empiris. 

 Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini, perlu 

didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, yaitu 

sebagai berikut. 

1.  Efektivitas berasal dari bahasa Inggris dari kata effective yang berarti 

berhasil, ditaati. Efektif berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya), 

manjur, mujarab, mempan. Selain tersebut di atas, kata efektif berarti betul-

betul mengenai sasaran, mempunyai akibat. 

 Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa 

hukum. Salah satu segi pembicaraan mengenai efektivitas hukum seringkali 

dikaitkan pengaruh hukum terhadap masyarakat. 

 Inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah pola perilaku 

warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah 

diputuskan. Jika tujuan hukum tersebut tercapai, yaitu bila warga masyarakat 

berpeeilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum, hal 

ini dinamakan hukum tersebut efektif. 

1.  Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 

a. proses, cara perbuatan menerapkan 

b. pemasangan 

c. pemanfaatan 

2.  Notaris adalah pejabat umum yang berwenang atau tugas kewajibannya, 

yang utamanya adalah membuat akta-akta autentik. 

 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang 

jabatan notaris menguraikan pengertian mengenai notaris, yaitu sebagai pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UUJN, antara lain sebagai berikut. 

 Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan 

groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta 



itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain 

yang ditetapkan oleh undang-undang.  



 

BAB III 

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF g UNDANG-

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 

TAHUN 2004 

 

 Masalah efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan usaha-usaha yang dilakukan agar Undang-Undang yang diterapkan 

benar-benar hidup di dalam masyarakat. Artinya, hukum tadi benar-benar 

berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih 

tinggi tingkatnya, sosiologis apabila kaidah tersebut efektif, dan filosofis artinya 

sesuai dengan cita-cita hukum. 

 Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata effective, yang 

berarti berhasil, ditaati. Efektif berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya), 

manjur, mujarab, mempan. Selain tersebut di atas, kata efektif berarti betulbetul 

mengenai sasaran, mempunyai akibat rata efektivitas adalah kata benda yang 

berarti ketepatgunaan, hasil guna, menunjang tujuan.    

 Suatu peraturan Perundang-undangan yang dikatakan baik belum cukup 

apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis dan yuridis saja, 

karena secara sosiologis peraturan tadi juga, harus berlaku. Hal ini bukan berarti 

setiap peraturan perundang-undangan harus segera diganti apabila ada gejala-

gejala bahwa peraturan tadi tidak hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut 

harus diberi waktu agar meresap dalam diri warga masyarakat. Apabila sering 

terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, hal itu belum 

berarti peraturan tersebut secara sosiologis tidak berlaku dalam masyarakat, 

tetapi mungkin para pelaksana peraturan tadi kurang tegas dan kurang 

bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. 

 Hukum menjadi berarti secara sosial (efektif) apabila perilaku manusia 

dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat mengunakan hukum untuk 

menuruti perilakunya. Berfungsinya hukum sedemikian rupa sangat tergantung 

pada usaha-usaha menanamkan hukum tersebut. 

 Agar diperoleh suatu gambaran yang agak konkret perihal efektivitas 



hukum tersebut, maka perlu kiranya ditelaah apakah sebab-sebabnya para warga 

masyarakat mematuhi hukum. Soekanto berpendapat efektivitas hukum berkait 

erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Beberapa faktor yang 

menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, setidak-tidaknya dapat 

dikembalikan pada faktor-faktor atau hal-hal sebagai berikut. 

1. Taat pada hukum karena takut akan akibatnya yang berupa penderitaan. 

2. Taat pada hukum adalah karena ingin menjaga hubungan yang baik dengan 

warga masyarakat yang lainnya. Faktor ini sangat terkait dengan hubungan 

batiniah. 

3. Menaati hukum karena ada faktor kepentingan. 

4. Menaati hukum karena sesuai dengan sistem nilai yang dianut. Penegakan 

hukum sangat bergantung pada faktor-faktor berikut. 

1. Hukum itu sendiri; 

2. Penegak hukum; 

3. Sarana atau fasilitas pendukung; 

4. Masyarakat dimana hukum diterapkan; 

5. Kebudayaan. 

 Berkaitan dengan penegakan hukum, maka dituntut agar setiap orang 

atau masyarakat mempertinggi atau meningkatkan kesadaran hukumnya. Oleh 

karena itu, penting kiranya memaparkan terlebih dahulu teori kesadaran hukum. 

 Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing 

merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: 

1. Pengetahuan hukum; 

2. Pemahaman hukum; 

3. Sikap hukum; dan 

4. Pola perilaku hukum. 

 Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa 

perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang 

dimaksud adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut 

berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan 

oleh hukum. 

 Pada kenyataannya penguasaan dari pengetahuan hukum suatu 



masyarakat beraneka ragam, ada yang menguasainya secara mendalam, ada pula 

yang sama sekali tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 

Tetapi pada dasarnya, seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan 

seterusnya dilarang oleh hukum. 

 Pemahaman hukum dalam arti di sini adalah sejumlah informasi yang 

dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan 

perkataan lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan 

tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak 

tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh 

peraturan tersebut.  

 Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus 

terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu 

hal, akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam 

menghadapi berbagai hal dalam kaitannya dengan normanorma yang ada dalam 

masyarakat. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum 

karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat 

atau menguntungkan jika hukum itu ditaati Kesadaran hukum berkaitan erat 

dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. 

 Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum 

karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak berlaku 

dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum 

dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat. 

Kesadaran hukum berkaitan pula dengan efektivitas hukum dan wibawa 

hukum. Salah satu segi pembicaraan mengenai efektivitas hukum 

seringkali dikaitkan pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti dari 

pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah pola perilaku warga 

masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah 

diputuskan. Jika tujuan hukum tersebut tercapai, yaitu bila warga 

masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki 

oleh hukum, hal ini dinamakan hukum tersebut efektif. Soekanto 

menyatakan, kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu 

petunjuk penting bahwa hukum adalah efektif (dalam arti mencapai 



tujuannya). 

 Menurut pendapat Tom R. Tyler, yang dikutip oleh Muhammad Yamin 

menyebutkan bahwa: 

People obey the law because they believe that it is proper to do so, they 

react to their experiences by evaluating their justice or injustice, arid in 

evaluating the justice of their experiences they consider factors 

unrealated to outcome, such as wheather they have had a chance to state 

their case and been treated with dignity and respect” 

 

 Maksudnya adalah orang mematuhi hukum karena mereka percaya 

bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, jadi mereka bereaksi terhadap 

pengalaman mereka dengan mengkaji keadilan atau ketidakadilan mereka dan 

dalam mengkaji keadilan dari pengalaman mereka, mereka mempertimbangkan 

faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan akibat, seperti apakah mereka 

memiliki keserripatan untuk mengajukan kasus mereka dan diperlakukan dengan 

penuh martabat dan rasa hormat. 

A.  Tinjauan Umum Tentang Lelang, Pejabat Lelang dan Peran Notaris 

pada Tahap Pascalelang 

 Lelang adalah penjualan atas sesuatu barang di muka umum yang 

dipimpin oleh pejabat lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka, lisan, 

dan naik-naik, atau secara menurun dan/atau secara tertulis dan tertutup yang 

didahului dengan pengumuman lelang. 

 Sehubungan dengan itu, S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, mengatakan 

bahwa: 

Lelang merupakan suatu sarana perekonomian untuk melakukan 

penjualan barang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. 

Lebih jauh, dikatakan bahwa menurut ketentuan, pelaksanaan lelang 

harus dilakukan di hadapan pejabat lelang. 

 

 Berdasarkan pendapat mengenai pengertian lelang sebagaimana 

dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa lelang merupakan suatu proses 

yang sangat sederhana dan merupakan suatu mekanisme pasar dimana 

orang dapat berkumpul untuk membeli dan menjual berbagai jenis barang. 



Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa lelang merupakan 

sistem penjualan yang dilakukan di muka umum, yang dipimpin oleh pejabat 

lelang dengan cara penawaran lisan dan naik-naik atau semakin menurun dan 

atau secara tertulis dan tertutup untuk memperoleh harga yang optimal yang 

didahului dengan pengumuman lelang sebagai usaha untuk mengumpulkan para 

calon peminat/pembeli. Oleh karena itu, pengertian lelang yang dimaksud di sini 

adalah terbatas pada penjualan di muka umum. 

 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan 5 (lima) 

unsur yang harus dipenuhi di dalam pengertian lelang, antara lain: 

1. Lelang adalah suatu sarana dalam melakukan bentuk penjualan atas sesuatu 

barang; 

2. Harga yang diperoleh bersifat kompetitif karena cara penawaran harga 

dilakukan secara khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan 

dan naik-naik atau turun-turun dan/atau secara tertulis dan tertutup tanpa 

memberi prioritas pada pihak manapun untuk membeli. 

3. Pembeli tidak dapat ditunjuk sebelumnya, kecuali kepada calon peminat  

pembeli lelang dengan penawaran tertinggi yang telah melampaui harga 

limit dapat ditunjuk sebagai pemenang/pembeli. 

4. Memenuhi unsur publisitas, karena lelang adalah penjualan yang bersifat 

transparan. 

5. Dilaksanakan pada suatu saat dan tempat tertentu sehingga bersifat cepat, 

efisien dan efektif. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tentang 

petunjuk pelaksanaan lelang, dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan: Pejabat 

lelang terdiri dari: pejabat lelang kelas I dan pejabat lelang kelas II. Pasal 2 

Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.07/2005 tentang pejabat lelang kelas 

II menyebutkan bahwa: 

1) Pejabat lelang kelas II diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal 

atas nama Menteri Keuangan. 

2) Pengangkatan pejabat lelang kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, notaris termasuk 



dalam pejabat lelang kelas II. 

Fungsi lelang adalah: 

1.  Fungsi privat, karena lelang merupakan institusi pasar yang 

mempertemukan penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi memperlancar 

arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk 

memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat/pengusaha 

yang menginginkan barangnya dilelang maupun kepada peserta lelang. 

2.  Fungsi publik: 

a. Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka pengamanan 

terhadap aset yang dimiliki / dikuasai oleh negara untuk meningkatkan 

efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya; 

b. Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat cepat, 

aman, tertib, dan mewujudkan harga yang wajar; 

c. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan 

uang miskin. 

 Kebaikan penjualan secara lelang merupakan suatu cara penjualan 

barang yang dipilih dan dimanfaatkan dalam berbagai sistem hukum mengingat 

adanya kebaikan-kebaikan yang dapat dipetik dari lelang tersebut, antara lain: 

1. Adil, karena lelang bersifat terbuka (umum) dan objektif. 

2. Aman, lelang disaksikan, dipimpin, dilaksanakan oleh pejabat lelang dan 

cukup terlindungi oleh hukum karena sistem lelang mengharuskan pejabat 

lelang meneliti terlebih dahulu tentang keabsahan dokumen penjualan dan 

barang yang akan dijual (subjek dan objek lelang). Bahkan, pelaksanaan 

lelang harus lebih dahulu diumumkan melalui surat kabar harian dan 

berselang 15 (lima belas) hari sehingga memberikan kesempatan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas 

penjualan melalui lelang tersebut. Oleh sebab itu, penjualan secara lelang 

adalah penjualan yang sah dan aman. 

3. Cepat, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga 

peminat lelang dapat berkumpul pada saat hari lelang yang ditentukan dan 

pembayarannya secara tunai. 

4. Mewujudkan harga yang wajar karena sistem penawaran dalam lelang 



bersifat kompetitif dan transparan. 

5. Memberikan kepastian hukum, karena pelaksanaan lelang yang dilakukan 

oleh pejabat lelang dapat dibuat berita acara pelaksanaan lelang, yang 

disebut risalah lelang sebagai akta autentik.  

 Istilah “risalah lelang” bersinonim dengan istilah “berita acara” dan 

merupakan terjemahan langsung dari istilah “process verbal” dalam bahasa 

Belanda. Dalam menerjemahkan istilah “process verbal” sendiri, saat ini belum 

ada kata yang tepat mengenai istilah Indonesianya, dalam menggambarkan isi 

process verbal tersebut. 

 Eksistensi penggunaan istilah-istilah ini dalam praktik sampai saat ini, 

tidak terdapat keseragaman di antara para pemakai, baik oleh instansiinstansi 

pemerintah maupun swasta. Ada yang tetap menggunakan istilah “process 

verbal”, baik dengan cara mengubah caranya, dan disesuaikan dengan ejaan 

bahasa Indonesia, yakni proses verbal, ada yang menggunakan terjemahannya 

dengan surat sengketa, surat pemeriksaan perkara, berita acara lelang, dan 

risalah lelang. 

 Risalah lelang adalah berita acara lelang sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 35 Vendu Reglement yang bentuknya diatur dalam pasal 37, pasal 38, dan 

pasal 39 Vendu Reglement. Pada pasal 35 Vendu Reglement, dinyatakan bahwa: 

Dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh pejabat lelang atau 

kuasanya, selama penjualan, untuk tiap-tiap hari pelelangan atau penjualan, 

harus dibuat berita secara tersendiri. 

 Penafsiran secara gramatikal, interpretasi risalah lelang adalah memori 

penjelasan tertulis tentang sesuatu hal tertentu, dan dalam pengertian lain, 

disebutkan bahwa risalah lelang merupakan akta autentik dan mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna. 

 Risalah lelang sebagai akta autentik, hal ini dapat dilihat bahwa untuk 

dapat dikategorikan sebagai akta autentik, maka harus dipenuhi persyaratan 

formal sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 jo. pasal 1870 KUHPerdata. 

Mengenai lelang diatur dalam Vendu Reglement Staatblad 1908 No.189 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatblad 1941:3. 

Kemudian, ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan RI 



No.40/PMK.07/2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, bahwa risalah lelang 

adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat Ielang, yang 

merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi 

para pihak. 

Risalah lelang dipergunakan, antara lain: 

1. Bagi penjual, sebagai bukti bahwa penjual telah melaksanakan penjualan 

sesuai prosedur lelang. 

2. Bagi peminat/pembeli lelang, sebagai bukti pembelian. 

3. Bagi pihak ketiga, misalnya Kantor Pertanahan, merupakan dasar hukum 

untuk balik nama atas tanah. 

4. Bagi administrasi lelang sendiri, sebagai dasar perhitungan bea lelang dan 

uang miskin, serta pertanggungjawaban lelang (pengawasan pelaksanaan 

peraturan lelang). 

 Dalam pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 

menyebutkan bahwa: 

1.  Terhadap setiap pelaksanaan lelang pejabat lelang membuat risalah lelang. 

2. Risalah lelang, terdiri dari: 

a. bagian kepala; 

b. bagian badan; dan 

c. bagian kaki. 

3.  Risalah lelang dibuat dalam bahasa Indonesia. 

4.  Setiap risalah lelang diberi nomor. 

 Penguraian lebih jelas tentang bagian kepala, bagian badan, dan bagian 

kaki risalah lelang diatur dalam pasal 54, 55, dan 56 Peraturan Menteri 

Keuangan No.40/PMK.07/2006, yang menyebutkan: 

Bagian kepala risalah lelang memuat sekurang-kurangnya: 

1. Hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka; 

2. Nama lengkap, tempat tinggal/domisili, dan nomor/tanggal Surat Keputusan 

Pengangkatan Pejabat Lelang; 

3. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal/domisili penjual; 

4. Nomor/tanggal surat permohonan lelang; 

5. Tempat pelaksanaan lelang; 



6. Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang; 

7. Dalam hal yang dilelang barang-barang tidak bergerak berupa tanah itau 

tanah dan bangunan, harus disebutkan: 

a. Status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan;  

b. SKT dari Kantor Pertanahan; dan 

c. Keterangan lain yang membebani, apabila ada; 

1) Dalam hal yang dilelang barang bergerak, harus disebutkan 

jumlah dan jenis/ spesifikasi; 

2) Metode/cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakan 

oleh penjual; dan 

3) Syarat-syarat lelang. 

Bagian badan risalah lelang memuat sekurang-kurangnya: 

1. Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah; 

2. Nama barang yang dilelang; 

3. Nama, pekerjaan, dan alamat pembeli, sebagai pembeli atas nama sendiri 

atau sebagai kuasa atas nama orang lain; 

4. Bank kreditor sebagai pembeli untuk orang atau badan yang akan ditunjuk 

namanya, dalam hal bank kreditor sebagai pembeli lelang; 

5. Harga lelang dengan angka dan huruf; dan 

6. Daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan, disertai dengan nilai, 

nama, alamat peserta lelang yang menawar tertinggi. 

Bagian kaki risalah lelang memuat sekurang-kurangnya: 

1. Banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan huruf; 

2. Jumlah nilai barang-barang yang telah terjual dengan angka dan huruf; 

3. Jumlah nilai barang-barang yang ditahan dengan angka dan huruf; 

4. Banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada risalah lelang 

dengan angka dan huruf; 

5. Jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan 

penggantinya) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan 

huruf; dan 

6. Tanda tangan pejabat lelang dan penjual/kuasa penjual dalam hal lelang 

barang bergerak; atau 



7. Tanda tangan pejabat lelang, penjual/kuasa penjual dan pembeli/ kuasa 

pembeli dalam hal lelang barang tidak bergerak. 

Dengan demikian, risalah lelang adalah merupakan akta autentik, karena: 

1. Dibuat oleh pejabat yang berwenang; 

2. Dengan bentuk akta yang sesuai dengan yang ditetapkan dall,ln) peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, 

 Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa akta autentik ialah suatu 

akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh/ di 

hadapan pegawai umum/pejabat publik yang mempunyai kompetensi untuk itu 

di tempat dimana akta dibuat. Selanjutnya, pasal 1870 KUHPerdata 

menyebutkan bahwa suatu akta autentik dapat memberikan suatu kepastian 

hukum bagi para pihak berikut para ahli waris-ahli warisnya atau orangorang 

yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang 

dimuat di dalamnya. 

Hukum yang mengikat dalam penjualan melalui lelang dapat dilihat dalam pasal 

1339 KUHPerdata yang menyebutkan: Persetujuan-persetujuan tidak hanya 

mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk 

segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, 

kebiasaan atau undang-undang. Kemudian, pasal 1347 KUHPerdata 

menyebutkan: Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, 

dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak 

dengan tegas dinyatakan. 

 Menurut Badrulzaman, bahwa dari ketentuan ini, dapatlah disimpulkan 

bahwa elemen-elemen dari perjanjian adalah: 

1. Isi perjanjian; 

2. Kepatutan; 

3. Kebiasaan; 

4. Undang-undang. 

Selanjutnya dalam kenyataannya, unsur–unsur dalam perjanjian itu menjadi: 

1. Hal-hal yang tegas yang diperjanjikan; 

2. Undang-undang; 

3. Kebiasaan; dan 



4. Kepatutan. 

 Bila dihubungkan pendapat tersebut di atas dengan ketentuan klausula 

risalah lelang, maka yang mengikat dalam suatu penjualan melalui lelang 

adalah: 

1.  Hal-hal tegas yang diperjanjikan, yaitu ketentuan klausula yang termuat di 

dalam risalah lelang.  

2.  Undang-undang, dalam hal ini, semua peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang lelang dan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) dalam bentuk surat 

edaran kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. 

3.  Kebiasaan yang dimaksud dalam pasal 1339 KUHPerdata adalah kebiasaan 

pada umumnya dan kebiasaan yang diatur dalam pasal 1347 KUHPerdata. 

 Perbuatan menjual barang secara lelang yang dilakukan tanpa melalui/di 

hadapan pejabat lelang termasuk dalam perbuatan pidana dengan kategori 

pelanggaran. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda serta 

pembatalan lelang yang dilakukan. Tujuan diadakannya pengumuman lelang 

adalah agar dapat diketahui oleh masyarakat luas serta memberikan kesempatan 

bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan 

sanggahan/keberatan melalui Pengadilan Negeri. 

 Perorangan maupun badan usaha dapat menjadi peminat/pembeli lelang, 

kecuali yang nyata-nyata dilarang oleh peraturan yang berlaku, seperti: hakim, 

jaksa, panitera, advokat, pengacara, pejabat lelang, jurusita, dan notaris, pegawai 

dan pejabat DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dan yang sedang 

menangani barang yang akan dilelang. 

 Pejabat lelang dibedakan dalam dua tingkat, yaitu pejabat lelang kelas I 

dan pejabat lelang kelas II. Pejabat lelang kelas I adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang diberi wewenang oleh Menteri 

Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Pejabat lelang 

kelas I hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya selama 

berkedudukan di Kantor Lelang Negara. Pejabat lelang kelas I diangkat dan 

diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. 

 Sedangkan pejabat lelang kelas II adalah orang yang khusus diberi 



wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara 

lelang atas permohonan Balai Lelang selaku kuasa dari pemilik barang yang 

berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II. Orang tertentu yang diangkat 

untuk jabatan itu yang berasal dari Notaris, pensiunan pegawai negeri sipil di 

lingkungan BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) diutamakan 

yang pernah menjadi pejabat lelang kelas I yang berkedudukan di wilayah kerja 

tertentu, yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Pejabat lelang kelas II hanya dapat  

rraelaksanakan tugas dan wewenangnya wlanaa herkedudukan di Kantr)r I'eiahat 

Ielarng Kelm. II at,arr 11,l,1 Hong dal.)m 

wilayah kerjanya. 

 Peran notaris sendiri sebagai pejabat lelang kelas II pada tahap 

pascalelang dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Setelah pelaksanaan lelang, pembeli lelang harus segera membayar pokok 

lelang, bea lelang, dan uang miskin secara tunai kepada pejabat. Bea lelang 

pembeli dipungut sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2003 

tentang tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada 

Departemen Keuangan. 

2. Bea lelang pembeli dan uang miskin dihitung dari pokok lelang dan 

dipungut dari pemenang lelang/pembeli lelang. 

3. Bea lelang dihitung dari pokok lelang dan dihitung dari penjual. 

4. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang 

jaminannya dikembalikan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan dan 

Lelang) tanpa potongan apapun. 

5. Khusus untuk barang tetap, pembeli juga dikenakan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), jika nilai jual di atas Rp 30.000.000 

(tiga puluh juta rupiah). 

6. Pembeli lelang berdasarkan bukti pelunasan yang diterbitkan KPKNL 

(Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang) meminta dokumen kepemilikan 

barang yang dibelinya pada pihak penjual. 

7. Notaris sebagai pejabat lelang membuat petikan risalah lelang dan 

memberikan kepada pembeli/pemenang lelang beserta kuitansi lelang. 

Petikan risalah lelang khusus benda tetap baru diberikan kepada pembeli 



setelah pembeli menunjukkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. Dalam hal ini, pejabat lelang kelas II yaitu notaris 

dapat membuat risalah lelang ini berdasarkan pasal 15 ayat (2) huruf g 

Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004. 

8. Jaminan yang telah dilelang tersebut harus diroya di kantor Badan 

Pertanahan setempat, sebab dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, telah 

diatur bahwa jaminan yang melekat hak tanggungannya haruslah 

diroya/dihapus, tetapi tidak perlu melampirkan surat roya dari pihak bank, 

sebab di dalam akta risalah lelang telah ada klausul roya. 

 

B. Efek Suatu Peraturan Perundang-undangan dalam Masyarakat 

 Dalam perkennhangan dewasa ini, hampir semua negara modern yang 

ada sekarang mengaku menganut asas kedaulatan rakyat, yang berarti 

menerapkan paham demokrasi. Tiga hal yang paling mendasar sebagai indikator 

ataupun elemen yang harus ada di kehidupan politik yang demokratis adalah: 

1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa, pemerintah mewakili 

rakyat. 

2. Untuk memperoleh legitimasi, dilaksanakan pemilihan umum. 

3. Jaminan penerapan hak-hak dasar atau hak-hak asasi manusia. 

 Realitas empiris sejak memasuki era reformasi menunjukkan adanya 

penguatan peran masyarakat dalam rangka pembentukan undang-undang. 

Kontribusi masyarakat dapat berupa rancangan undang-undang yang sedang 

dibahas. Apabila suatu undang-undang yang dibentuk tidak dapat diterapkan, 

maka kesalahannya bukan saja pada pembentukannya, akan tetapi juga dalam 

hal penerapannya. Sebagai contoh, Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 

tentang lalu lintas di jalan. 

 Suatu peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga 

negara, yaitu badan yang tertinggi dalam suatu negara, misalnya DPR di 

Indonesia, maupun oleh suatu badan yang dalam suatu sistem politik 

mempunyai kedudukan yang lebih rendah, peraturan perundang-undangan 

biasanya merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang lebih 

tinggi derajatnya. 

 Suatu penelitian terhadap efek peraturan perundang-undangan di dalam 



masyarakat merupakan salah satu usaha untuk mengetahui apakah hukum 

tersebut benar-benar berfungsi atau tidak. 

 Suatu peraturan perundangan-undangan yang dikatakan baik, belum 

cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis/ ideologis dan 

yuridis saja, karena secara sosiologis, peraturan tadi juga harus berlaku. Hal ini 

bukan berarti setiap peraturan perundangundangan harus segera diganti apabila 

ada gejala-gejala bahwa peraturan tadi tidak hidup. Peraturan perundang-

undangan tersebut harus diberi waktu agar meresap dalam diri warga 

masyarakat. Apabila sering terjadi pelanggaran-pelanggaran (tertentu) terhadap 

suatu peraturan perundang-undangan, maka hal itu belum tentu berarti peraturan 

tersebut secara sosiologis tidak berlaku di dalam masyarakat. Mungkin para 

pelaksana peraturan tadi kurang tegas dan kurang bertanggung jawab di dalam 

pekerjaannya, hal ini perlu diperhitungkan dalam menilai apakah suatu peraturan 

itu baik.  

 

C.  Artalisis Efektivitas Pelaksanaan Pasal 15 Ayat (2) Huruf g Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris    

 Pemberlakuan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 2 tahun 2014 bukannya tanpa pertentangan, seperti pernyataan Arie 

Sukanti Hutagalung bahwa notaris hanya bisa membuat akta pertanahan 

sepanjang oleh undang-undang yang lain tidak disyaratkan wajib dibuat oleh 

Pejabat Pembuat AktaTanah. Badan Pertanahan Nasional telah sepakat kalau 

ada notaris membuat akta itu, maka tidak akan dilakukan balik nama dan tidak 

akan dilakukan pembebanan hak. 

 Selain itu, menurut pendapatnya, substansi Undang-Undang Jabatan 

Notaris bertentangan dengan tiga Undang-Undang Bidang Pertanahan yang 

sudah ada lebih dulu. Ketiga undang-undang yang ditabrak oleh Undang Undang 

Jabatan Notaris adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-

pokok agraria, Undang Undang nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun, dan 

Undang-Undang nomor 4 tahun 1999 tentang hak tanggungan. 

 Di samping itu, ada apa dengan Menkeu? Memang hal ini tak lagi 

berkaitan dengan pasal 15 ayat (2) huruf f, tetapi ayat (2) huruf g, yaitu 



wewenang notaris untuk membuat risalah lelang. Tidak bisa begitu Vendu 

Reglement (VR) (Staatsblad 1908 nomor 189, red) sudah menentukan bahwa itu 

mesti ditetapkan jadi pegawai lelang kelas dua atau kelas satu, jelas Arie, dan 

hingga saat ini, Vendu Reglement (VR) yang juga dikenal sebagai Peraturan 

Lelang Tahun 1908 sebagai peraturan setingkat undangundang. Masuk akal jika 

Menkeu juga berkepentingan dengan pasal (2) huruf g Undang-Undang Jabatan 

Notaris, karena tidak sedikit undang-undang di bidang perpajakan yang merujuk 

pada pasal dalam VR. Di antaranya, Undang-Undang nomor 19/1997 tentang 

penagihan pajak dengan surat paksa dan undang-undang tentang perubahan atas 

Undang-Undang nomor 21/1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. 

 Sepertitelah diketahui secara umum bahwa seorang notaris itu diangkat 

dan dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia alas 

nama Mentor; Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan 

keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.119/PMK.07/2005, maka 

notaris akan menjadi bingung, dimana posisi mereka sebenarnya, mereka 

dilantik atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi di lain pihak, 

pada saat is menjalankan jabatannya, khususnya yang tercantum dalam pasal 15 

ayat (2) huruf g UUJN dan UU nomor 2 tahun 2014, maka notaris tersebut harus 

diangkat kembali oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. 

Sebenarnya bisa mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 

No.009/PUU-111/2005 dan Perkara No.014/PUU-111/2005 mengenai pengujian 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, dimana dalam 

putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon 

ditolak secara keseluruhan sehingga bila dilihat putusan ini, maka otomatis 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tetap berlaku. Bila dihubungkan kepada 

hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia, seperti yang dideskripsikan 

pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 pasal 7 ayat (1), yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang 

Peraturan Perundang-Undangan, maka seharusnya Peraturan Menteri Keuangan 

secara otomatis akan gugur dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Ada tiga poin solusi yang sangat penting untuk dicatat, yakni: 



1. Dari kacamata Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia, menegaskan 

bahwa apa yang tersurat atau yang dituangkan dalam pasal 15 ayat (2) huruf g 

UUJN nomor 30 tahun 2004 adalah absurd dan sah dilakukan notaris karena 

dituangkan dalam undang-undang yang sah. 

2. Dilihat dari kacamata Badan Pertanahan Nasional, mengesampingkan prinsip 

Lex Superior de rogat legi inferior, dimana undang-undang yang lebih tinggi 

meniadakan yang lebih rendah, atau yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan yang lebih tinggi. 

3. Kalau dilihat dari kacamata Ikatan Notaris Indonesia (INI), INI hanya dapat 

mendukung apabila ada perkara naik ke pengadilan dan siap membela 

kepentingan notaris. Jadi, hanya dalam bentuk “sedia payung sebelum hujan”. 

Artinya, INI membantu logistik peraturan dan perundanganundangannya saja. 

 Untuk menguraikan masalah-masalah yang terjadi di atas, penulis telah 

mengadakan wawancara kepada beberapa pejabat BPN dan notaris, yang penulis 

rangkum sebagai berikut. 

1.  Notaris menurut undang-undang, boleh dan bisa membuat akta risalah lelang, 

tapi dikarenakan belum adanya Juklak (petunjuk pelaksana) BPN belum bisa 

menerima risalah lelang yang dibuat oleh notaris. Akan tetapi, perlu juga 

digarisbawahi bahwa sampai saat ini tidak ada (atau setidaknya belum ada) 

peraturan-peraturan yang mencabut tentang lelang. 

2. Penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) nomor 30 tahun 2004 

pada praktiknya tidak efektif. Penerapan UUJN dan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) tidak sinkron. UUJN adalah produk pemerintah, jadi 

merupakan peraturan yang tertinggi dan harus tetap dilaksanakan. Solusinya 

tergantung kepada pemerintah, terutama di badan eksekutif. Pemerintah harus 

segera mencabut PMK, hal ini terutama dikarenakan merevisi suatu undang-

undang jauh lebih sulit dan merepotkan dibandingkan dengan mencabut 

Peraturan-Peraturan. 

3. Berdasarkan pasal 15 ayat 2 huruf g UUJN, notaris berwenang membuat 

akta risalah lelang, akan tetapi pada praktiknya belum dapat dilaksanakan. 

4. Pasal 15 ayat 2 huruf g UUJN belum dapat dilaksanakan oleh notaris. 

 Atas dasar uraian-uraian di atas, dalam pelaksanaannya, pasal 15 ayat (2) 



huruf g Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, belum 

dapat dilaksanakan notaris walaupun itu merupakan kewenangan notaris. Oleh 

karena itu, menurut analisis penulis bahwa pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-

Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 belum efektif. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Soekanto yang menyatakan: Kalau hukum ditaati, maka hal itu 

merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum adalah efektif.  

BAB IV 

FAKTOR PENGHAMBAT EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 15 

AYAT (2) HURUF g UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS 

PADA PRAKTIK NOTARIS DI MEDAN 

A. Jabatan Notaris dan Perundang-undangan yang Mengaturnya 

 Notaris adalah ahli hukum yang bekerja di bidang privat, misalnya 

penandatanganan kontrak, kepemilikan tanah, transaksi perdagangan, dan 

sebagainya. Mereka biasanya tidak berhak mendampingi klien di pengadilan. Di 

Indonesia, terdapat organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang diatur dalam 

Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01/2003 pasal 1 butir (13). 

 Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta 

autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian 

tanggal pembuatan akta menyimpan akta grosse, salinan, dan kutipan akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang- 

undang (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris). 

 Akta autentik adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta 

tanah. Keistimewaan akta autentik adalah mempunyai kekuatan autentik, atau 

barang siapa yang memegang akta autentik, maka apa yang dicantumkan di 

dalamnya dianggap benar. Akta autentik mempunyai arti yang lebih penting 



daripada sebagai alat bukti, bila terjadi sengketa, maka akta autentik dapat 

digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bertransaksi. 

 Seperti yang pernah dikatakan oleh Ketua Bidang Pendidikan Ikatan 

Notaris Indonesia (INI) Pusat, Isyana W. Sudjarwo, Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Notaris sebagai auksioner 

berwenang untuk melaksanakan lelang dan membuat risalah lelang. Ini 

merupakan bagian tak terpisahkan dari kewenangan notaris sebagai pejabat 

umum untuk membuat akta autentik. Peran notaris diperlukan di Indonesia 

karena dilatarbelakangi oleh pasal 1866 KUHPerdata yang menyatakan: 

Alat-alat bukti terdiri atas: 

1. Bukti tulisan; 

2. Bukti dengan saksi-saksi; 

3. Persangkaan-persangkaan; 

4. Pengakuan; 

5. Sumpah. 

 Pembuktian tertinggi adalah bukti tulisan. Bukti tertulis dapat berupa 

akta autentik maupun akta di bawah tangan dan yang berwenang dan bisa 

membuat akta autentik adalah notaris. 

Akta terbagi dua yakni: 

1.  Akta resmi (autentik) 

 Akta resmi ialah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang 

pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat 

akta tersebut, yaitu pengadilan, pegawai catdtan sipil, dan sebagainya. 

Contoh-contoh akta resmi adalah putusan hakim, akta notaris, proses verbal 

dari jurusita, dan akta perkawinan. Suatu akta yang mengandung keterangan 

dari dua pihak, dimana notaris hanya menetapkan hal-hal yang diterangkan 

oleh kedua pihak dinamakan partij-akta. Sedangkan suatu akta yang 

mengandung pemberitaan atau proses verbal mengenai suatu perbuatan 

disebut proses verbal-akta. Akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna. Undang undang mengatur apabila suatu pihak mengajukan 

suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang 

dituliskan dalam akta itu, sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim itu 



tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. 

2.  Akta di bawah tangan 

 Akta di bawah tangan ialah bap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan 

perantaraan seorang pejabat umum. Contohnya adalah surat perjanjian yang 

dibuat dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak. Jika kedua pihak 

mengakui dan tidak menyangkal tanda tangan mereka, yang berarti 

mengakui kebenaran apa yang tertulis dalam perjanjian itu, maka akta di 

bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan 

akta resmi. Apabila tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang 

mengajukan akta harus membuktikan kebenaran tanda tangan atau isi akta 

tersebut. Cap jempol dalam hal ini dapat dianggap sama dengan tanda 

tangan. 

 Untuk itulah negara menyediakan lembaga yang bisa membuat akta 

autentik. Negara mendelegasikan tugas itu kepada notaris seperti tertera pada 

pasal 1868 KUHPerdata mengenai adanya pejabat umum, yaitu pejabat yang 

diangkat oleh negara untuk membantu masyarakat dalam pembuatan akta 

autentik. 

 Dalam hal ini, pejabat yang dimaksud adalah notaris dan lambang yang 

digunakan sebagai cap para notaris adalah lambang negara. Notaris merupakan 

satu-satunya kalangan swasta yang diperbolehkan menggunakan lambang 

tersebut. Notaris adalah pejabat umum. Hal ini dapatjuga kita lihat di dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 1 angka 1. 

Selain itu, notaris juga diberikan wewenang lain, seperti: 

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. 

2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam bukti 

khusus.  

3. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang 

membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan. 

4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. 

5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 



6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. 

7. Membuat akta risalah lelang. 

 Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta 

autentik mempunyai peran penting dalam kehidupan masyaraskat. Banyak 

sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta 

dari notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan Akta 

Notaris, yang artinya jika tidak dibuat dengan Akta Notaris, maka transaksi atau 

kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. 

 Untuk itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dari notaris 

tersebut, kehadiran Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan 

notarisyangsaat ini telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia 

nomor 2 tahun 2014, yang memberikan kewajiban dan wewenang kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diteruskan kepada Majelis 

Pengawas Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

notaris dalam melaksanakan pekerjaannya, merupakan suatu langkah positif 

sehingga akhirnya aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan notaris dapat 

berjalan dengan harmonis. 

 Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 sesuai 

dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang 

Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, yang 

menekankan perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-

undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai lagi. 

Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 tersebut memang sangat 

diperlukan karena peraturan yang lama tidak lagi mengakomodasi seluruh 

persoalan mengenai Notaris. 

 Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa 

berpedoman kepada kode etik profesi dan berdasarkan Undang-Undang Jabatan 

Notaris, yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2004. Sejak berlaku Undang-

Undang Jabatan Notaris yang baru ini, melahirkan perkembang,an hukum yang 

berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini. Pertamo, adanya 

perlbahan kewenangan notaris, yaitu kewenangan yang dinyatakan dalarn pasal 

15 ayat (2) huruf f dan g, yakni kewenangan membuat akta yang berkaitan 



dengan pertanahan. Kewenangan selanjutnya adalah kewenangan untuk 

membuat akta risalah lelang. Akta risalah lelang ini sebelum lahirnya undang-

undang tentang jabatan notaris menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan 

Urusan Utang Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan Undang- 

Undang nomor 49 Prp tahun 1960. 

Perkembangan atau perubahan yang kedua adalah masalah pelaksanaan 

sumpah jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1). Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: 

M.UM.06-139 tanggal 08 November 2004 telah melimpahkan kewenangan 

untuk melaksanakan sumpah jabatan notaris kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga sumpah jabatan notaris 

yang sebelumnya dilakukan di hadapan Pengadilan Negeri atau di hadapan 

Kepala Daerah, sejak 08 November 2004 sumpah jabatan notaris dilaksanakan 

di hadapan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

 Perkembangan atau perubahan ketiga adalah notaris dibolehkan 

menjalankan jabatan notaris dalam bentuk perserikatan perdata sesuai dengan 

pasal 20 ayat (1). Hal ini dimungkinkan mengingat kondisi jumlah notaris saat 

ini yang sudah mencapai 7009 orang dan karena bentuk perserikatan perdata 

(maatschap) dapat dipandang sebagai upaya efisiensi dan efektivitas kantor 

notaris dalam rangka mempercepat pelayanan jasa hukum kepada masyarakat 

dengan tetap menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan sehingga 

menjalankanjabatan dalam bentuk perserikatan perdata ini juga akan melahirkan 

dan mengembangkan spesialisasi bidang hukum tertentu. 

 Perkembangan atau perubahan keempat adalah masalah pengawasan 

notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai 

kewenangannya berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 

2004 tentang jabatan notaris membentuk majelis pengawas notaris. Berdasarkan 

pasal 81 undang-undang tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.02.PR.08.10 tahun 200/1 tentang; tata 

cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunnaii uwg;,in1sasi, tata 



kerja, dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notarisPerkembangan atau 

perubahan kelima adalah Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan 

notaris mengamanatkan agar notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi 

notaris sesuai dengan pasal 82 ayat (1). Kriteria organisasi notaris adalah 

pertama, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memuat 

ketentuan tentang tujuan organisasi; kedua, mempunyai daftar anggota yang 

salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Notaris; ketiga, 

berbentuk perkumpulan badan hukum; dan keempat, mampu menetapkan dan 

menegakkan kode etik notaris. 

  

B. Ketertiban Hukum dan Perundangan-undangan di Indonesia 

 Dalam pengertian konsep hukum, pemerintah (dalam arti luas) harus 

berdasarkan atas asas sistem konstitusi (constitusionalisme) dan terwujudnya 

asas persamaan kedudukan di dalam hukum. Hal ini lebih lanjut ditegaskan oleh 

Dahlan Thaib bahwa fungsi konstitusi sebagai aturan main untuk membatasi 

kekuasaan dalam negara yang di dalamnya mengandung prinsipprinsip negara 

hukum, demokrasi, pembagian kekuasaan, dan pengakuan hak-hak manusia. 

 Konstitusionalisme ini dalam paham rechtsstaat dikenal dengan 

wetmatigheid van het bestuur, yang kemudian berubah menjadi rechtmatigheid 

van het bestuur, sedangkan dalam paham the rule of law dikenal dengan asas 

Supremacy of Law; atau dalam sistem rechsstaat atau Eropa Kontinental dikenal 

juga dengan Principle of Legality, dan sistem Amerika Serikat dikenal dengan 

Idea of Constituonalism. 

 Tujuan pokokdari hukum adalah ketertiban. Kepatuhan akan ketertiban 

ini merupakan syarat pokok untuk masyarakatteratur. Tujuan hukum lainnya 

adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban, dibutuhkan kepastian 

hukum dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat.” 

Tertib hukum (rechtstorde) dimaksudkan suatu kekuasaan negara yang 

didasarkan pada hukum yang dikehendaki oleh hukum; dan keadaan 

masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Attamitni 

memberikan pengertian tertib hukum (rechtstordnung) adalah suatu 

kesatuan hukum objektif, yang keluar tidak tergantung pada hukum yang 

lain dan ke dalam semua pembentukan hukum dalam kesatuan tertib 



hukum tersebut. Rumusan ini sangat penting untuk menentukan ada atau 

tidaknya kesatuan hukum yuridis dalam suatu tertib hukum.” 

 Logmann mengatakan bahwa sama seperti tertib masyarakat yang 

merupakan suatu keseluruhan yang saling berkaitan, juga hukum positif, yang 

ditemukan dengan jalan mengabstrakkan dari suatu keseluruhan, suatu pertalian 

norma-norma, ialah suatu tertib hukum. Dengan demikian, dalam suatu hukum 

positif, tidak boleh terdapat norma-norma yang saling bertentangan. 

 Atas dasar uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tertib 

hukum tercipta jika: 

1. Suatu produk perundang-undangan tidak saling bertentangan, baik secara 

vertikal maupun horizontal; 

2. Perilaku pelaksana kekuasaan negara dan anggota masyarakat sesuai dengan 

aturan hukum yang berlaku. 

 Di samping hal tersebut, tertib hukumjuga akan terciptajika kita patuh 

dan taat pada asas berlakunya suatu undang-undang, antara lain: 

1. Asas Lex posterior derogat lege priori, yaitu undang-undang yang berlaku 

kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sejauh mana mengatur 

objek yang sama. 

2. Asas Lex Superior de rogat legi inferior, yaitu undang-undang yang dibuat 

oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi sehingga 

terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama, maka 

hakim menetapkan peraturan yang lebih tinggi. 

3. Asas Lex Specialis de rogat legi generalis yaitu undang-undang khusus 

mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. 

 Adapun mengenai penegakan hukum sangat bergantung pada faktor--

faktor sebagai berikut. 

1.  Hukum itu sendiri.  

2. Penegak hukum. 

3. Sarana atau fasilitas pendukung. 

4. Masyarakat dimana hukum diterapkan. 

5. Kebudayaan. 

 Dalam periode Oktober 2004 sampai dengan Juli 2005, permasalahan 



hukum yang masih ditemui di Indonesia adalah kurang optimalnya komitmen 

pada pemegang fungsi pembentukan perundang-undangan dalam mematuhi 

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan lemahnya koordinasi 

antarinstansi/lembaga dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan 

karena masing-masing mempunyai kepentingan (ego sektoral). Kondisi tersebut 

menyebabkan timbulnya tumpangtindih pengaturan antara peraturan yang 

setingkat dan pertentangan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain. 

Akibatnya, ketidakpastian dan penegakan peraturan perundang-undangan Lebih 

mengemuka dan pada akhirnya rakyatlah yang dirugikan karena sangat 

bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman. 

 Upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan terus-menerus 

dilakukan berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang 

peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menciptakan keserasian, 

harmoni, dan tidak tumpang tindih antara peraturan yang satu dan peraturan 

yang lain, yang juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga perancang 

peraturan perundang-undangan (legal drafter). 

 Diharapkan dengan adanya kebijaksanaan satu pintu dari amanat undang-

undangtersebut, produk perundang-undangan yang akan dihasilkan tersebut 

benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat, menjamin kepastian 

hukum, mampu memberi dukungan terhadap proses pemulihan ekonomi, sosial, 

politik, dan keamanan, memberi perlindungan dan penghormatan terhadap 

HAM, tidak diskriminatif, dan memberikan perlindungan terhadap hak 

perempuan dan anak. 

 

C. Hierarki Perundang-undangan di Indonesia 

 Saat ini, di Indonesia telah banyak berlaku berbagai jenis undang-undang 

yang pada tujuan pokoknya hanya satu, yaitu memberikan peraturan kepada 

masyarakat agar tertib. Hanya saja pada praktiknya, kebanyakan peraturan 

perundang-undangan yang sudah disetujui justru malah tumpang tindih atau 

tidak sinkron dengan berbagai peraturan-peraturan lainnya, baik yang 

dikeluarkan oleh departemen-departemen di bawah naungan pemerintah ataupun 

oleh pemerintah-pemerintah daerah. 



 Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang Lebih rendah 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Lebih 

tinggi. Berikut adalah hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia 

menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan 

perundang-undangan, UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan 

perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia. 

1. Ketetapan MPR 

2. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu) 

3. Peraturan Pemerintah (PP) 

4. Peraturan Presiden (Perpres) 

5. Peraturan Daerah Provinsi 

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda), termasuk pula Qanun yang 

berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta Perdasus dan Perdasi yang 

berlaku di di Provinsi Papua. 

 Untuk mewujudkan negara hukum, diperlukan tatanan yang tertib, antara 

lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak perencanaan 

sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-

undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan 

sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun 

pemberlakuannya. 

 Perencanaan, penyusunan, dan pembentukan suatu peraturan perundang-

undangan merupakan proses awal dan penting yang harus dilalui agar dapat 

diketahui skala prioritas yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum 

bagi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan penyusunan dan pembentukan 

peraturan perundang-undangan tersebut harus terintegrasi dalam Program 

Legislasi Nasional yang disusun bersama oleh DPR dan Pemerintah.” 

Agar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan 

secara berencana, maka pembentukan peraturan perundangundangan perlu 



dilakukan berdasarkan Program Legislasi Nasional. Dalam Program Legislasi 

Nasional tersebut, ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan hukum masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka dalam Program 

Legislasi Nasional memuat program legislasi jangka panjang, menengah, atau 

tahunan. Program Legislasi Nasional hanya memuat program penyusunan 

peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Dalam penyusunan program 

tersebut, perlu ditetapkan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya 

dengan peraturan perundang-undangan Iainnya.,Oleh karena itu, penyusunan 

Program Legislasi Nasional disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu, 

yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. 

 Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (setelah 

perubahan), ditentukan bahwa: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang, ayat (2) pasal 20 tersebut menentukan bahwa 

rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 

untuk mendapat persetujuan bersama. Penyusunan Program Legislasi Nasional 

di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan 

tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan. Menteri 

meminta kepada menteri lain dan pimpinan Lembaga Pemerintah Non 

Departemen perencanaan pembentukan rancangan undang-undang di lingkungan 

instansinya masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung 

jawabnya. Menteri melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi rancangan undang-undang yang diterima dengan menteri lain atau 

pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen penyusun perencanaan 

pembentukan rancangan undang-undang dan pimpinan instansi pemerintah 

terkait lainnya.Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi Rancangan Undang-Undang dilaksanakan melalui forum konsultasi 

yang dikoordinasikan oleh menteri. Upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, diarahkan pada perwujudan 

keselarasan konsepsi tersebut dengan falsafah negara, tujuan nasional, berikut 

aspirasi yang melingkupinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tabun 1945, undang-undang lain yang telah add berikut segala peraturan 

pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur 



dalam rancangan undang-undang tersebut. 

 Setidak-tidaknya, ada dua aspek yang perlu diharmonisasikan pada 

waktu menyusun peraturan perundang-undangan, yaitu yang berkaitan dengan 

aspek konsepsi materi muatan dan aspek teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan. 

1. Yang berkenaan dengan konsepsi materi muatan peraturan perundang-

undangan, mencakup: 

a. Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan peraturan 

perundang-undangan dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi 

sumber dalam setiap peraturan perundang-undangan sehingga nilai-nilai 

tersebut menjadi aktual dan memberikan batas kepada peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan.  

Setiap peraturan perundang-undangan secara substansial mesti menjabarkan 

nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan 

sosial. Pancasila merupakan cita hukum (rechtsidee). Cita hukum tidak hanya 

berfungsi sebagai tolok ukur yang  bersifat regulatif, yaitu yang menguji 

apakah suatu hukum positif adil atau tidak, sekaligus sebagai dasar yang 

bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum 

akan kehilangan maknanya sebagai hukum. 

b. Pengharmonisan konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-

undangan dengan Undang-Undang Dasar. Materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang 

Dasar sebagai hukum dasar negara. Pengharmonisasian peraturan perundang-

undangan dengan Undang-Undang Dasar selain berkaitan dengan pasal-pasal 

tertentu yang dijadikan dasar pembentukannya dan pasalpasal yang terkait 

juga dengan prinsip-prinsip negara hukum dan negara demokrasi, baik di 

bidang sosial politik maupun ekonorni. Dalam pengharmonisasian 

 peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar, 

yurisprudensi yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi yang dijadikan 

acuan, sebab putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan merigikat 

sangat penting untuk dipahami dalam menafsirkan secara yuridis aturan--

aturan dasar bernegara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. 



Undang- undang yang bertentangan dengan pasal-pasal dan semangat 

Undang-Undang Dasar sebagaimana termaktub dalam pembukaan dapat diuji 

keabsahannya oleh Mahkamah Konstitusi karena undang-undang yang 

demikian kehilangan dasar konstitusionalnya. 

c. Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan asas 

pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan 

perundang-undangan menggolongkan asas peraturan perundang-undangan 

menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik (Pasal 5) asas materi muatan (Pasal 6 ayat (1)), dan asas 

lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundangundangan yang 

bersangkutan (Pasal 6 ayat (2)). Pasal 5 menentukan bahwa asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai 

berikut: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, 

kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan kedayagunaan 

dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Pasal 6 ayat (1) 

menentukan bahwa asas materi muatan peraturan perundang-undangan adalah 

sebagai berikut: kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, 

bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan, ketertiban kepastian hukum dan/atau keseimbangan keserasian 

dan kesejahteraan. Di samping itu, masih ada asas lain sesuai dengan bidang 

hukum yang diatur, misalnya asas legalitas dalam hukum pidana, asas 

kebebasan 

berkontrak dalam hukum perdata. Asas hukum adalah penting untuk dapat 

melihat jalur “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan 

diteliti. Melalui asas-asas tersebut, dapat dicari apa yang menjadi tujuan 

umum aturan tersebut. Asas peraturan perundang-undangan sangat 

bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik. Asas tersebut berfungsi untuk memberi 

pedoman dan bimbingan dalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan. 



d. Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-

undangan secara horizontal agar tidak tumpang tindih dan Baling 

bertentangan, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum 

dan ambiguitas dalam penerapannya. Dalam pelaksanaan pengharmonisasian 

secara horizontal, sudah tentu berbagai peraturan perundang-undangan yang 

terkait perlu dipelajari secara cermat agar konsepsi materi muatan peraturan 

perundang-undangan yang erat berhubungan satu sama lain selaras. 

Pembentuk peraturan perundang-undangan tentu perlu melakukan koordinasi 

dengan instansi yang terkait, yang secara substansial menguasai materi 

muatan suatu peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya dengan 

peraturan perundang-undangan lain. 

e. Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-

undangan dengan konvensi/perjanjian internasional. Konvensi/perjanjian 

internasional juga harus diperhatikan agar peraturan perundang-undangan 

nasional tidak bertentangan dengan konvensi/perjanjian internasional, 

terutama yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. 

f. Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan 

putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung atas pengujian 

terhadap peraturan perundang-undangan. Putman Mahkamah Konstitusi atau 

Mahkamah Agung atas pengulian terhadap peraturan perundang-undangan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipertimbangkan oleh 

perancang peraturan perundang-undangan dalam menyusun rancangan 

peraturan perundang-undangan. 

g. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pengharmonisasian rancangan 

peraturan perundang-undangan dengan teori hukum, pendapat para ahli 

(dogma), yurisprudensi, hukum adat, normanorma tidak tertulis, rancangan 

peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan 

peraturan perundang- undangan yang akan disusun.  

h. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, baik menyangkut 

kerangka peraturan perundang- undangan, hal-hal khusus, ragam bahasa, dan 

bentuk peraturan perundang- undangan. Teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan tertuang dalam lampiran Undang-Undang nomor 10 



tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Pengabaian 

terhadap teknik penyusunan peraturan perundang- undangan akibatnya 

memang tidak sefatal pengabaian keharusan harmonisasi atas susbtansi 

peraturan perundang-undangan. Pengabaian terhadap teknik penyusunan 

peraturan perundang-undangan, tidak dapat menjadi alasan batalnya 

peraturan perundang-undangan atau alasan untuk melakukan yudicial review. 

Apabila kita mengabaikan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, 

paling-paling kita hanya dapat mengatakan bahwa peraturan perundang- 

undangan tersebut jelek. 

 Proses pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan 

dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut. 

1. Pengharmonisasian dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, dalam hal ini 

oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas permintaan 

tertulis dari Menteri atau Pimpinan LPND (Lembaga Pemerintahan Non 

Departemen), yang memprakarsai penyusunan rancangan peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan. 

2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan undangan kemudian 

mengundang wakil-wakil dari instansi terkait untuk melakukan 

pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

melakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Wakil dari menteri atau pimpinan LPND pemrakarsa diberikan kesempatan 

untuk memaparkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi 

pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dan garis besar 

materi muatannya. 

4. Selanjutnya, wakil-wakil dari instansi yang terkait diberi kesempatan untuk 

menyampaikan tanggapan, pendapat, atau usul perubahan. 

5. Kemudian dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap tanggapan, 

pendapat, atau usul perubahan yang telah diajukan. 

6. Apabila isu yang menjadi pokok masalah tidak dapat dicarikan solusinya 

atau tidak dapat disepakati, maka diberikan kesempatan untuk melakukan 



konsultasi dengan pimpinan instansinya atau untuk meminta pendapat 

tertulis dari instansi yang dipandang lebih berkompeten. 

7. Pengambilan keputusan dilakukan apabila telah tercapai kesepakatan 

tentang materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang 

diharmoniskan. 

8. Setelah kesepakatan dituangkan dalam rumusan akhir, Menteri Hukum dan 

HAM atau Menteri/Pimpinan LPND pemrakarsa setelah mendapat 

rekomendasi dari Menteri Hukum dan HAM mengajukan rancangan 

peraturan perundang-undangan tersebut kepada presiden untuk 

mendapatkan persetujuan. 

 Materi muatan peraturan perundang-undangan harus diselaraskan dengan 

ketentuan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara. 

Pengharmonisasi-an peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang 

Dasar selain berkaitan dengan pasal-pasal tertentu yang dijadikan dasar 

pembentukannya dan pasal-pasal yang terkait juga dengan prinsipprinsip negara 

hukum dan negara demokrasi, baik di bidang sosial politik maupun ekonomi. 

Dalam pengharmonisasian peraturan perundangundangan dengan Undang-

Undang Dasar, yurisprudensi yang diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi, yang 

dijadikan acuan sebab putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan 

mengikat sangat penting untuk dipahami dalam menafsirkan secara yuridis 

aturan-aturan dasar bernegara yang tern antuin dalam Undang- Undang Dasar.  

 Undang- undang yang bertentangan dengan pasal-pasal dan semangat 

Undang-Undang Dasar sebagaimana termaktub dalam pembukaan dapat diuji 

keabsahannya oleh Mahkamah Konstitusi karena undang-undang yang demikian 

kehilangan dasar konstitusionalnya. 

 Konsepsi Rancangan Undang- Undang yang telah memperoleh 

keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi oleh menteri wajib 

dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden sebagai Prolegnas yang 

disusun di lingkungan Pemerintah sebelum dikoordinasikan dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat. Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah oleh 

menteri, dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan 

Legislasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas. 



 Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 

1945 yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat, namun demikian, proses pembentukannya, rancangan 

undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk 

mencapai persetujuan bersama, selanjutnya pasal 20 ayat (5) menentukan bahwa 

dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak 

disahkan oleh Presiden, maka dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-

undang tersebut disetujui ,rancangan undangundang sah menjadi undang-undang 

dan wajib diundangkan. Ini berarti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 

mempunyai kedudukan yang sangat kuat sebagai badan pembentuk undang-

undang. 

Istilah Undang- undang dapat dipergunakan dalam arti materiil dan formal, 

dalam arti materiil, pengertian undang-undang adalah meliputi semua bentuk 

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang dan 

mempunyai kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat. Undang-undang 

dalam pengertian materiil dapat disebut dengan istilah peraturan perundangan, 

meliputi peraturan yang mempunyai tingkat paling tinggi, yaitu Undang-Undang 

Dasar sampai dengan peraturan yang tingkatnya paling rendah, sedangkan dalam 

arti formal pengertian undang-undang hanya menunjuk pada satu bentuk 

peraturan tertentu, yaitu bentuk peraturan yang dibentuk oleh badan pembentuk 

undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan, dituangkan dalam 

bentuk yang telah ditentukan sert.i diund,iri kan sehagaimana rnestinya. 

 Perubahan konstitusi menggambarkan terjadinya peralihan kekuasaan 

legislatif dari Presiden ke DPR. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang. Pergeseran menegaskan secara 

fundamental kedudukan presiden sebagai pembentuk undang-undang beralih ke 

DPR. DPR sebagai pembentuk undang-undang utama (primaire wetgever), 

sedangkan presiden ditambah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai 

lembaga baru adalah sebagai pembentuk undang-undang serta (wedewetgever). 

Ini berarti bahwa kewenangan untuk mengatur kepentingan publik atau hukum 

yang mengikat masyarakat telah beralih dari lembaga pemerintah ke lembaga 



parlemen. 

Menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

yang salah satunya mengatur mengenai kewenangan pembentukan undang-

undang, maka guna mendukung peran Dewan Perwakilan Rakyat di bidang 

legislasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur 

pelayanan teknis administrasi dan keahlian mempunyai peranan yang sangat 

penting untuk mendukung keberhasilan DPR-RI sebagai lembaga pembentuk 

undang-undang. 

 Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang 

nomor 10 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, tugas 

pokok perancang adalah menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan 

peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan tugas pokok tersebut, para 

perancang melakukan proses kegiatan yang meliputi beberapa hal. 

 Pertama, melakukan persiapan, yaitu dengan mengumpulkan data/bahan, 

baik dengan melakukan penelitian lapangan maupun kajian kepustakaan. 

Data/bahan yang didapatkan merupakan data awal untuk menyusun naskah 

akademis dan atau draf Rancangan Undang-Undang. Kedua, menyusun 

rancangan, menganalisis data/bahan yang didapatkan guna menyusun kerangka 

dasar peraturan perundang-undangan. Ketiga, membahas RUU, yaitu 

menyiapkan bahan-bahan dan mengikuti setiap persidangan, baik di tingkat 

Komisi, Baleg, Pansus, Panja, Tim Perumus/ Tim Kec:il, dan Sinkronisasi. 

Keempat, memberikan tanggapan terhadap RUU, yaitu menyusun dan menelaah 

konsep tanggapan terhadap RUU yang masuk ke DPR untuk dapat 

dipertimbangkan, dijadikan RUU usul inisiatif atau RUU dari Pemerintah.  

Seorang perancang dituntut tidak hanya menguasai teknik merancang suatu 

RUU, tetapi juga bagaimana agar undang-undang yang dihasilkan menjadi lebih 

efektif dan aplikatif, memahami masalah perundang-undangan darj sudut 

filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Jadi, tugas perancang tidak hanya 

membangun struktur undang-undang, tetapi juga mengetahui setiap bahan materi 

(hukum) yang digunakan untuk membangunnya. 

Tugas dan fungsi perancang dalam hal ini adalah menjabarkan serta 



menuangkan kehendak para legislator (anggota DPR) ke dalam peraturan 

perundang-undangan sejak darj judul, konsideran menimbang, mengingat, dan 

batang tubuh dalam bentuk norma-norma atau pasalpasal sampai dengan 

penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, para 

perancang membantu secara fisik dan intelektual para pembentuk peraturan 

perundang-undangan di lingkungan instansi pemerintah. Perancang hanya 

menuangkan keinginan para legislator ke dalam peraturan perundang-undangan 

dan memberikan saran, serta mengingatkan (menegur secara profesional) apabila 

keinginan tersebut: tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan 

perundangundangan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke 

regelgeving) dan tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-

undangan yang baik dan benar. 

 Bagi seorang perancang undang-undang, penguasaan teknis, materi, 

bahkan nuansa dan semangat perdebatan dalam pembahasan suatu RUU 

merupakan suatu keharusan. Dari hal ini, juga akan menciptakan perancang 

yang dapat memahami suatu RUU dengan seutuhnya, tidak hanya kulit dan 

isinya saja, bahkan memahami nuansa batin lahirnya sebuah RUU tersebut”. 

 Pihak-pihak yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan RUU adalah:  

1.  Presiden 

 Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Amandemen pertama UUD 1945 jo pasal 17 

ayat (1) UU nomor 10 tentang pembentukan peraturan perundangundangan, 

Presiden berhak untuk mengajukan RUU kepada DPR. Menteri maupun 

Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat mengajukan prakarsa 

kepada presiden, yang memuat urgensi, argumentasi, dan pokok-pokok 

materi suatu masalah yang akan dituangkan ke dalam RUU. 

2.  DPD (Dewan Perwakilan Daerah) 

 DPD berdasarkan pasal 22D ayat (1) Amandemen ketiga UUD 194, 

memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU, meskipun masih terbatas 

pada RUU- RUU yang berkaitan dengan: 

a. Otonomi daerah; 

b. Hubungan pusat dan daerah; 

c. Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; 



d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; 

atau 

e. Hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. 

3.  DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 

 Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Amandemen Pertama UUD 1945, DPR 

berhak mengajukan usul RUU. Pengusulan RUU oleh DPR dapat dilakukan 

melalui beberapa pintu, yakni: 

a. Badan Legislasi (Baleg) 

b. Komisi 

c. Gabungan komisi 

d. Minimal tiga betas anggota DPR secara kolektif. 

 Dalam hal terdapat pihak-pihak lain yang tidak memiliki hak inisiatif  

ingin mengajukan usul RUU, maka usul RUU tersebut dapat diajukan melalui 

salah satu darj ketiga lembaga tersebut di atas. Apabila diajukan melalui 

lembaga presiden, usul RUU tersebut dapat disampaikan kepada menteri yang 

wewenangnya melingkupi materi muatan RUU dimaksud . Apabila diajukan 

melalui DPR, dapat disampaikan kepada Baleg atau komisi. Sedangkan 

pengajuan RUU melalui DPD hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja, 

seperti yang telah diterangkan di atas. Contohnya adalah Bank Indonesia, di 

dalam UUD 1945, Bank Indonesia tidak diberikan hak inisiatif untuk 

mengajukan usul RUU sehingga apabila Bank Indonesia ingin mengajukan usul 

RUU, usul tersebut dapat disampaikan baik melalui Presiden (Pemerintah) 

maupun melalui DPR.  

 Naskah Akademik dalam proses penyusunan RUU merupakan potret 

ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundangundangan 

yang hendak diterbitkan. Dengan adanya potret tersebut, dapat ditentukan 

apakah suatu peraturan perundangan akan melembagakan atau memformalkan 

apa yang telah ada dan berjalan di masyarakat atau mengubah masyarakat. 

 Dalam praktiknya, terjadi suatu kesalahan persepsi bahwa naskah 

akademik dianggap bahkan dibuat untuk melegitimasikan suatu RUU tertentu. 

Dalam hal ini, naskah akademik dibuat setelah RUU disiapkan. Selain itu, 



naskah akademik dianggap dibuat hanya untuk memenuhi syarat formal saja, 

karena telah ada anggaran yang dialokasikan untuk itu. Hal ini sangat 

bertentangan dengan fungsi dari naskah akademik itu sendiri. 

 Naskah akademik memuat mengenai hal-hal yang menjadi landasan 

filosofis mengenai apa yang akan diatur dalam suatu RUU. Naskah akademik 

juga diperlukan bagi pemangku kepentingan dan perancang (drafter) untuk 

mengambil keputusan apakah suatu substansi perlu atau tidak diatur dalam suatu 

RUU. Keberadaan naskah akademik akan membuat proses penyusunan suatu 

RUU menjadi Lebih efisien dan efektif mengingat pokok pemikiran tentang 

RUU yang akan dibuat telah dituangkan dan dikaji dalam naskah akademik 

tersebut. 

Substansi-substansi yang harus ada dalam naskah akademik, antara lain: 

1. Tujuan dibuatnya RUU; 

Naskah akademik harus memuat mengenai tujuan dibuatnya suatu UU (politik 

hukum suatu UU). Politik hukum dapat dibedakan dalam dua dimensi. 

Pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu 

peraturan perundang-undangan (kebijakan dasar atau basic policy). 

Contohnya adalah UU Hak Cipta yang memiliki kebijakan dasar untuk 

memberikan perlindungan bagi pencipta dan ciptaannya. Kedua, tujuan atau 

alasan yang muncul di balik pemberlakuan suatu peraturan perundang-

undangan (kebijakan pemberlakuan atau enactrnent policy). Contohnya, yaitu 

UU Hak Cipta dibentuk tidak sekadar untuk melindunt;i pencipta atas hasil 

ciptaannya, tetapi juga untuk memberi iklim investasi yang kondusif bagi 

investor acing. 

2. Pembahasan tentang apa yang akan diatur; 

Pembahasan ini sebaiknya diuraikan secara tepat dan tajam karena menentukan 

muatan materi yang akan diatur dalam RUU. 

3. Faktor berjalannya RUU; 

Dalam bagian ini, diuraikan keberadaan infrastruktur pendukung untuk 

terlaksananya RUU bila menjadi UU nantinya. Hal ini dibutuhkan agar UU 

tersebut berjalan secara efektif dan tidak hanya memiliki makna simbolik. 

Misalnya jika disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan 



pendidikan wajib hingga tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU), harus 

dilihat apakah setiap daerah di Indonesia telah memiliki infrastruktur sekolah 

yang memadai. 

4. Penelusuran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian 

Internasional; 

 Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan untuk 

memastikan agar tidak ada ketentuan yang saling bertentangan bila UU 

tersebut telah berlaku. Hal ini diperlukan karena apabila ada UU yang saling 

bertentangan, akan sulit untuk dicari penyelesaiannya. Penggunaan asas Lex 

Spesialis derogat Lex Generali ataupun asas peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah tidak 

akan menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang saling 

bertentangan. 

5. Rujukan; 

 Dalam naskah akademik perlu diuraikan tentang rujukan terkait dengan RUU 

yang akan dibuat. 

 Ada tiga rujukan yang dapat digunakan. Pertama, mengambil peraturan 

dari luar negeri yang mirip dengan RUU yang akan dibuat. Kedua, merujuk 

model law yang dibuat oleh organisasi internasional. Ketiga, merujuk kepada 

perjanjian-perjanjian internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia. 

 Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan didasarkan 

pada pasal 46 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Pasal ini menentukan pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari DPR, 

dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang 

legislasi. Ketentuan ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut. 

1. Rancangan peraturan perundang-undangan yang dapat diharmonisasikan 

hanyalah RUU yang berasal dari DPR. 

2. RUU yang datang dari DPR tidak melalui proses pengharmonisasian. 

3. Kewenangan untuk melakukan koordinasi pengharmonisasian RUU yang 

berasal dari DPR, dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus 

menangani bidang legislasi. 



 Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), 

diberlakukan prosedur pengharmonisasian karena materi muatan Perpu sama 

dengan materi muatan UU. Sedangkan untuk Perda, tidak mungkin dilakukan 

pengharmonisasian karena terdapat sangat banyak daerah dan peraturan daerah. 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan hanya dapat memberikan 

bimbingan dan konsultasi sebelum disahkannya Perda. Sifat dari pemberian 

bimbingan ini tidak wajib untuk dilakukan. 

 Adanya berbagai jenis peraturan perundang-undangan di negara 

Republik Indonesia dalam suatu tata susunan yang hierarkis, mengakibatkan 

pula adanya perbedaan dalam hal fungsi maupun materi muatan berbagai jenis 

peraturan perundang-undangan tersebut. 

 Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kita jumpai pengertian dari 

asas sebagai berikut. 

1. Dasar, alas, pedoman; 

2. Hukum dasar; dan 

3. Cita-cita yang menjadi dasar. 

 Asas pembentukan peraturan perundang-undangan ialah asas hukum 

yang memberikan arahan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk  dan 

susunan yang sesuai. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau 

petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. 

 Pasal 1 ayat (3) ab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 

menegaskan kembali bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya 

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat, 

government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara 

polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan 

keadilan, bukan pula negara kekuasaan (macthtsstaat) tempat tenaga senjata:dan 

kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. 

 Sebagai konsekuensi dari pasal 1 ayat (3) Amandemen Ketiga Undang-

Undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga 

negara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan 

hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. 

 Konsep hukum dari negara hukum adalah adanya jaminan penegakan 



hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum, ada 3 (tiga) 

unsur yang selalu harus mendapat perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan atau 

hasil guna, dan kepastian hukum.29 Oleh karena itu, prioritas pembentukan 

hukum seyogianya berawal dari tuntutan substansial yang rasional.  

 I.C. Van Der Vlies yang dikutip oleh Attamimi, membagi asas-asas 

dalam pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan ke dalam asas 

formal dan asas material. 

Asas-asas yang formal, meliputi: 

1. Asas tujuan yang jelas; 

2. Asas organ/lembaga yang tepat; 

3. Asas perlunya pengaturan; 

4. Asas dapat dilaksanakan; 

Asas konsensus.  

Asas-asas yang material, meliputi: 

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar; 

2. Asas dapat dikenali; 

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum; 

4. Asas kepastian hukum; 

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. 

 Memperhatikan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bab II tentang asas 

peraturan perundang-undangan dalam pasal 5 dan pasal 6, disebutkan dalam 

membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi: 

1. Asas kejelasan umum; 

2. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; 

3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

4. Asas dapat dilaksanakan; 

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

6. Asas kejelasan rumusan; 

7. Asas keterbukaan. 

 Di samping itu, dalam ayat 6, disebutkan bahwa materi muatan peraturan 



perundang-undangan mengandung asas, antara lain: 

1. Pengayoman 

2. Kemanusiaan 

3. Kebangsaan 

4. Kekeluargaan 

5. Kenusantaraan 

6. Bhinneka tunggal ika 

7. Keadilan 

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

9. Ketertiban dan kepastian hukum 

10 Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

 Mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan 

tersebut, dapat diharapkan terciptanya peraturan perundang- undangan yang 

baik, yang dapat mencapai tujuan secara optimal dalanl pembangunan hukum di 

negara Republik Indonesia. 

 Penelitian-penelitian yang mendalam telah dilakukan sebelumny,i untuk 

mendukung pilihan tersebut. Penelitian demikian harus menunjukkan bahwa 

dimensi filosofis dan sosiologis dari rancangan peraturan perundang undangan 

tersebut sudah diakomodasi. Demikian juga dengan aspek sinkronisasi dengan 

peraturan-peraturan yang sudah eksis sebelumnya. Dimensi terakhir ini sangat 

berguna untuk memberi kekuatan keberlakuan yuridis bagi suatu peraturan 

perundang-undangan di kemudian hari. 

 Keberlakuan yuridis tidak semata-mata ditunjukkan bahwa suatu 

peraturan telah dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan mengikuti prosedur 

standar, sampai tahap, misalnya, dipublikasikan melalui lembaran negara. 

Dimensi yuridis harus juga diperhatikan dalam arti sinkronisasi vertikal dan 

horizontal. Sinkronisasi vertikal adalah kesesuaian yang berjenjang dari atas ke 

bawah, dimana suatu norma hukum itu berlaku, berdasar dan bersumber pada 

norma hukum di atasnya, sedangkan sinkronisasi horizontal adalah kesesuaian 

yang berjenjang ke samping, yaitu dengan peraturan perundang-undangan lain 

yang setingkat dan berkaitan. 



 Mengingat adanya demikian banyak sumber lahirnya sebuah rancangan 

undang-undang, maka dapat dipastikan akan muncul desakandesakan yang 

sangat sektoral sifatnya. Suatu rancangan yang digagas oleh sebuah unit kerja 

(misalnya departemen) dapat saja berseberangan dengan rancangan unit kerja 

lainnya. Ketidaksesuaian pendapat ini secara teknis mungkin dapat diatasi 

melalui tim interdepartemen, tetapi tidak ada jaminan bahwa pekerjaan tim 

tersebut demikian komprehensif dan bekerja dengan paradigma hukum sebagai 

sistem. Keterbatasan tim seperti ini akan membuat mereka tidak cukup 

kemampuan (dan mungkin kemauan) mengkaji rancangan tadi secara filosofis, 

sosiologis, dan yuridis. Akhirnya, suatu peraturan akan berbenturan satu sama 

lain, bahkan sampai pada satu tingkat dimana asas-asas hukum tidak lagi 

sanggup mengatasi pembenturan itu. Sebagai contoh, ada ketentuan pidana 

dalam undang-undang sektoral, yang melanggar prinsip-prinsip pemidanaan 

dalam KUHP. Jika diberlakuk,ui prinsip lex specialis derogat generalis, 

seharusnya undang-undang sektoral ini yang dimenangkan. Namun, jika 

undang-undang ini dipaksakan untuk diterapkan, muncul inkonsistensi yang 

berdampak pada ketidakpastian hukum. 

 Pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 

menetapkan TAP MPRS NomorXX/MPRS/1966 tentang sumbertertib hukum 

dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, 

bentuk aturan hukum ditentukan sebagai berikut. 

1. UUD 1945 

2. Ketetapan MPR (S) 

3. UU-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

4. Peraturan Pemerintah 

5. Keputusan Presiden 

6. Peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri dan sebagainya. 

 Dalam praktik, tata urut dan penamaan bentuk-bentuk peraturan 

sebagaimana diatur dalam ketetapan tersebut tidak sepenuhnya diikuti. Terlepas 

dari berbagai kritik yang ditujukan terhadap substansi TAP MPRS tersebut, TAP 

ini sebenarnya telah mengeliminasi kerancuan bentuk-bentuk aturan yang ada 

sebelumnya. 



 Pada gilirannya TAP ini pun menjadi alat ukur bentuk produk hukum 

dari semua lembaga negara hingga tahun 2000. Namun demikian, masih juga 

ada permasalahan atas bentuk Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung dan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang substansinya seringkali. setingkat 

dengan undang-undang. Masalah ini hingga sekarang pun belum terselesaikan. 

 Di era reformasi, MPR menetapkan Ketetapan MPR Nomor III/ 

MPR/2000 tentang tata urutan perundang-undangan. Bentuk aturan hukumnya 

adalah: 

1. Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan MPR RI; 

3. Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

5. Peraturan Pemerintah; 

6. Keputusan Presiden; 

7. Peraturan Daerah. 

 Dalam Rancangan Undang-Undang Pembentukkan Peraturan Perundang-

undangan (RUU PPP) yang telah disetujui DPR dan pemerintah pada 24 Mei 

2004, UUD 1945 menempati puncak hierarki peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Berikutnya, di bawah UUD 1945, dari jenjang yang lebih tinggi ke 

yang Lebih rendah, terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, dan Perda. Demikian hierarki yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) RUU 

PPP. 

 Sistem hukum Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan 

hierarki peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, hierarki peraturan 

perundang-undangan dituangkan dalam produk hukum Ketetapan MPR/ MPRS. 

Pertama, TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR 

(Dewan Perwakilan Rakyat Gotong- Royong) mengenai sumber tertib hukum RI 

dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI. Kedua, TAP MPR 

No.Ill/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-

undangan. 

 Belum tuntas perdebatan mempersoalkan TAP MPR Nomor III/ 

MPR/2000, pada tanggal 25 Mei Tahun 2004, Pemerintah dan DPR telah 



sepakat menandatangani nota persetujuan materi muatan RUU, yang kemudian 

lahirlah Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Dalam undang-undang yang baru ini, tentang jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan diatur pada pasal 7 ayat (1), sebagai 

berikut. 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

3. Peraturan Pemerintah. 

4. Peraturan Presiden. 

5. Peraturan Daerah (termasuk Peraturan Desa). 

 Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  

Keadaan di atas menggambarkan betapa rumitnya memahami berbagai bentuk 

aturan hukum yang pernah dan sedang berlaku. Oleh sebab itu, seorang 

perancang peraturan berkewajiban mengetahui secara benar bentuk-bentuk 

aturan tersebut dan bagaimana konsekuensi logis pada hierarkinya. Pengetahuan 

yang memadai tentang hal tersebut dapat menghindarkan kesalahan pemilihan 

bentuk peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

sedangkan rumusan pasal 7 ayat (5), yaitu: Kekuatan hukum peraturan 

perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

 Penjelasan pasal 7 ayat (5) ini menyatakan bahwa dalam ketentuan ini, 

yang dimaksud dengan hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan 

perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

 Apabila kita melihat pada tata susunan (hierarki) peraturan perundang-

undangan negara kita, hal ini bukan hanya ditetapkan sematamata, melainkan 

lebih dikarenakan peraturan perundang-undangan kita selain dibentuk oleh 

lembaga-lembaga yang berbeda, juga masing-masing mempunyai fungsi 

sekaligus materi muatan yang berbeda sesuai dengan jenjangnya sehingga tata 



susunan, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang- undangan, selalu 

membentuk hubungan fungsional peraturan yang satu dengan yang lainnya. 

 Dari urutan di atas, sudah jelas terlihat bagaimana sebenarnya tingkatan 

perundang-undangan yang berlaku, jadi seharusnya tidak boleh lagi terjadi 

polemik antara perundangan-undangan dan juga peraturanperaturan yang 

lainnya. 

Undang-undang sendiri merupakan produk dari lembaga-lembaga negara yang 

ada di dalam perundang-undangan, yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan 

Rakyat. Peran DPR adalah sebagai pembentuk rancangan undang-undang, 

sedangkan peran Presiden adalah untuk memberikan persetujuan bagi setiap 

Rancangan Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap warga negara harus tunduk 

terhadap suatu undang-undang, dikarenakan undang-undang itu merupakan hasil 

dari lembaga legislatif (DPR) dengan persetujuan Presiden. 

 Tetapi pada praktiknya, hingga saat ini rnasih juga terjadi 

kesimpangsiuran antara berbagai peraturan di Indonesia sehingga saling  

tumpang tindih dan menyebabkan para praktisi ataupun penegak hukum 

kelihatan bingung untuk mencari pegangan peraturan guna mengatasi suatu 

masalah. Salah satu contoh adalah yang dikeluhkan oleh Kapolda Riau Brigjen 

Pol. Sutjiptadi. la mencontohkan pertentangan substansi antara PP nomor 34 

tahun 2002 dengan Kepmenhut nomor 11 tahun 2004 soal usaha hut,rn alam. Di 

satu sisi, peraturan itu menetapkan batasan jarak tebang (delinasi) kawasan 

hutan alam. Tapi di pihak lain, peraturan itu menyebutkan adanya bagian hutan 

alam yang boleh ditebang. 

 Hal ini menurut Kapolda Riau menyulitkan pihaknya untuk melakukan 

pengusutan masalah illegal logging. Pada akhirnya masyarakat akan 

menyalahkan para aparat penegak hukum yang terlihat lamban dalam bertindak, 

akan tetapi pada kenyataannya mereka tidak bisa bertindak, dikarenakan 

tumpang tindihnya berbagai peraturan yang ada di daerah-daerah di lndonesia. 

D. Faktor Penghambat Efektivitas Penerapan Pasal 15 Ayat (2) Huruf g 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris pada Praktik Notaris di Medan. 



 Faktor penghambat dalam pelaksanaan pasal 15 ayat (2) hurufg 

disebabkan, yaitu: 

1.  Tidak sinkronnya antara Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang 

jabatan notaris pasal 15 ayat (2) butir g yang saat ini telah diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 dengan Peraturan 

Menteri Keuangan No.119/PMK.07/2005 tentang pejabat lelang kelas II dan 

Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tentang petunjuk 

pelaksanaan lelang, dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, 

pejabat lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri 

Keuangan untuk melaksanakan penjualan barangsecara lelang, diangkat, dan 

diberhentikan oleh DirekturJenderal atas nama Menteri Keuangan. 

 Di dalam pasal 15 ayat (2) butir g UU nomor 2 tahun 2014, disebutkan 

sebagai berikut. Notaris berwenang pula membuat akta risalah lelang.  

 Sementara di dalam Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.07/2005 

pada pasal 2 ayat (1) berbunyi: Pejabat lelang kelas II diangkat dan 

diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. 

Mengenai isi pasal tersebut, jika dicermati hanya isinya saja, tidak ada yang 

ganjil dari isi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang 

jabatan notaris, UUJN ataupun Peraturan Menteri Keuangan 

No.119/PMK.07/2005 tersebut, akan tetapi ketika Menteri Keuangan 

memasukkan notaris ke dalam pejabat lelang kelas II (yang bisa dilihat pada 

pasal 3 huruf h dan pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan 

tersebut), di sinilah mulai adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang 

Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004, yang saat ini telah diubah dengan 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 dengan Peraturan 

Menteri Keuangan No.119/PMK.07/2005 karena seorang notaris telah 

diangkat dan dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi 

Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan 

pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, akan tetapi dengan 

keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.07/2005 tersebut, 

notaris yang akan membuat akta risalah lelang harus disumpah lagi oleh 



Direktur Jendral atas nama Menteri Keuangan. 

2.  Belum adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 

tahun 2004 tentang jabatan notaris. 

 Salah satu penghalang pendaftaran akta risalah lelang oleh BPN 

dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris tersebut, BPN 

memiliki alasan belum adanya Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis 

tentang pendaftaran akta risalah lelang dari notaris. 

 Kewenangan seorang notaris untuk membuat, mengesahkan, dan 

mendaftarkan akta risalah lelang ke BPN merupakan peraturan dari 

perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris). Jadi walau bagaimanapun, jika suatu peraturan 

atau suatu RUU sudah disahkan menjadi Undang Undang, maka seharusnya 

semua peraturan yang ada di bawahnya akin wolf dan Undang-Undang ini 

harus segera dilaksanakan. Pemecahan yank; diusulkan adalah sosialisasi 

kepada BPN agardapat memberikan instruk.,i dan penerangan kepada BPN 

yang ada di daerah mengenai Und,rrrg Undang nomor 30 tahun 2004 

tentang jabatan notaris, khususnya pa,.,il 15 ayat (2) huruf g. 

3.  Keragu-raguan pihak BPN untuk menerima akta risalah lelang yang dibuat 

oleh notaris.  

 Badan Pertahanan Nasional (BPN) tvrlihat mengesampingkan prinsip/ asas 

berlakunya suatu Undang-Undang, antara lain asas /ex superior derogat legi 

inferior, dimana Undang-Undang yang lebih tinggi meniadakan yang lebih 

rendah atau yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih 

tinggi.  

BAB V 

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN AGAR AKTA RISALAH 

LELANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS MEMPUNYAI KEPASTIAN 

HUKUM 



 

A. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

 Materi muatan peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis dan 

hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 7 Undang-

Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan adalah sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar dalam 

peraturan perundang-undangan sehingga fungsi UUD 1945 adalah sebagai 

sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. 

2. Undang- Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (PERPU) 

a. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 

1945 yang tegas-tegas menyebutnya. 

b. Mengatur lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam 

Batang Tubuh UUD 1945. 

c. Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tegas-tegas menyebutnya.  

d.  Mengatur dibidang materi  konstitusi, seperti organisasi, tugas, dan 

susunan lembaga tertinggi atau elembaga tinggi negara, serta hubungan 

antara negara dan warga negara dan ,uttara warga negara. 

3.  Peraturan Pemerintah (PP) 

a. Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang 

tegas-tegas menyebutnya. 

b. Menyelenggarakan pengaturan Icbih lanjut ketentuan lain dalarn 

Undang-Undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas 

menyebutnya. 

4.  Peraturan Presiden 

a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 

b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam PP 

yang tegas-tegas menyebutnya. 

c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam PP 



meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. 

5. Peraturan Daerah 

a. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum. 

b. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (tingkat 

pusat). 

c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi. 

d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh 

peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. 

e. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belulm diatur oleh 

Perda yang lebih tinggi. 

f. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur rumah 

tangga daerah bawahannya. 

 Selain jenis peraturan perundang-undangan di atas, Undang- Undang 

nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan  

mengakui pula keberadaan jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

B.  Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Agar Akta Risalah Lelang yang 

Dibuat oleh Notaris Mempunyai Kepastian Hukum. 

 Karena masih adanya resistensi dari suatu instansi pemerintah dalam 

pelaksanaan pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 

2004 tentang jabatan notaris ini, maka perlu ditegaskan bahwa undang-undang 

adalah berlaku untuk semua warga negara dan pemerintah. Semua warga negara 

dan instansi pemerintah atau bahkan semua institusi yang berada di wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena undang-undang 

merupakan suatu instrumen pengatur yang mengikat dan punya legitimasi, 

termasuk harus tunduk dan patuh kepada semua materi Undang-Undang 



Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) dituntut proaktif dalam 

program pengadaan bahan baku peraturan pemerintah, sebagai peraturan 

pelaksana pasal ini. Ikatan Notaris Indonesia diharapkan dapat men-support bila 

terjadi kasus di pengadilan, bilamana Badan Pertanahan Nasional menolak akta 

yang dibuat notaris sesuai kewenangannya melaksanakan pasal 15 ayat (2) huruf 

g tersebut. Ada baiknya dimintakan fatwa kepada Mahkamah Konstitusi supaya 

perdebatan tersebut tidak berlarut-larut karena banyak memakan biaya, pikiran, 

dan tenaga, bahkan pada umumnya sangat merugikan masyarakat luas 

 Upaya hukum yang dilakukan oleh notaris adalah memohon pengujian 

materiil kepada Mahkamah Agung1 tentang pasal 3 huruf h dan pasal 5 ayat (1) 

huruf c Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.07/2005 tentang pejabat 

lelang kelas II terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2015 tentang Jabatan Notaris.  

 Seharusnya undang-undang yang baik, harus memenuhi tiga faktor, yaitu 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta memenuhi asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan, yakni asas dapat dilaksanakan sesuai yang 

dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Agar ketidakpastian hukum tidak 

berlanjut hingga menjadi kekosongan hukum, maka harus segera mengajukan 

permohonan uji materiil pasal 3 huruf h dan pasal 5 ayat (1) huruf c, PMK 

No.119/PMK.07/2005 terhadap UUJN nomor 30 tahun 2004. Para pembuat 

undang-undang tersebut seharusnya memahami paradigma yang jelas sebelum 

sebuah undang-undang disahkan. Dari sini, terlihat jelas bahwa DPR tidak 

mempunyai paradigma yang jelas ketika melakukan penggodokan UUJN, 

khususnya pada pasal 15 ayat (2) huruf g. 

 Bila dihubungkan kepada hierarki perundang-undangan yang ada di 

Indonesia, seperti yang dideskripsikan pada Undang-Undang nomor 10 tahun 

2004 pasal 7 ayat (1), maka seharusnya Peraturan Menteri Keuangan secara 

otomatis akan gugur dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 



 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris pada praktik notaris, tidak 

dapat dilaksanakan, walaupun hal itu merupakan kewenangan notaris sehingga 

pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 

tentangjabatan notaris belum efektif walaupun undang-undang tersebut 

memberikan kewenangan kepada notaris sebagai auksioner untuk melaksanakan 

lelang dan membuat risalah lelang. Tugas ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari tugas notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik. 

 Kedua, faktor penghambat efektivitas penerapan pasal 15 ayat (2) huruf 

g Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris pada praktik 

notaris, yaitu: a) tidak sinkronnya/harmonis antara Undang-Undang nomor 30 

tahun 2004 tentang jabatan notaris pasal 15 ayat (2) butir g dengan Peraturan 

Menteri Keuangan. No.119/PMK.07/2005 tentang pejabat lelang kelas II dan 

Peraturan Menteri Keuangan No.40/ PMK.07/2006 tentang petunjuk 

pelaksanaan lelang; b) belum adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 2 tahun nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

nomor 30 tahun 2004 tahun 2004 tentang jabatan notaris dengan mengingat 

hierarki perundangundangan tentang jabatan notaris; c) Badan Pertanahan 

Nasional tidak mau menerima undangan yang termuat dalam pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang nomor 10 akta risalah lelang yang dibuat oleh Notaris tahun 

2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Ketiga, upaya 

hukum yang dilakukan oleh notaris adalah memohon azas Lex Superior de rogat 

leg inferior. pengujian materil kepada Mahkamah Agung tentang pasal 3 huruf h 

dan pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.07/2005 



tentang pejabat lelang kelas II terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 

30 tahun 2004. 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat 

digunakan, antara lain sebagai berikut. Pertama, diharapkan kepada Ikatan 

Notaris Indonesia (INI) atau notaris untuk segera mengajukan hak uji materiil 

kepada Mahkamah Agung untuk mencabut tentang pasal 3 huruf h dan pasal 5 

ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan No.119/PMK.07/2005 tentang 

pejabat lelang kelas II agar notaris tidak akan mengalami kebingungan dalam 

melaksanakan tugas mereka untuk melayani masyarakat dalam bertransaksi, 

terutama dalam proses pembuatan dan pendaftaran akta risalah dari proses 

transaksi tersebut. Selain itu, mengusulkan kepada pemerintah untuk segera 

membuat petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari pasal ini sehingga baik 

notaris maupun BPN juga mempunyai pegangan dalam menerima dan 

mendaftarkan akta risalah lelang yang dibuat oleh notaris.   

 Kedua, pemerintah disarankan agar segera mencabut Peraturan Menteri 

Keuangan yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 tahun 

2004 tentang jabatan notaris dan segera membuat peraturan pelaksana dari 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris serta memberikan 

sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan 

notaris ke seluruh Badan Pertanahan Nasional di Indonesia sehingga dapat 

dihindarkan terjadinya ketidaksinkronan peraturan dan menghindari terjadinya 

kekosongan hukum di Indonesia. 

 Ketiga, Ban Pertanahan Nasional wajib tunduk dan patuh kepada hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk harus tunduk dan 

patuh kepada semua materi Undang Undang Republik Indonesia)   
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