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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seperti yang diketahui, pada era globalisasi saat ini, lembaga 

Notariat memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan, 

karena Notaris merupakan suatu jabatan yang menjalankan profesi dan 

pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para 

pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan. 

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara 

yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan 

umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai 

alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang 

keperdataan.
5
 

Secara teoritis, akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula 

dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sedangkan secara 

dogmatis berdasarkan Pasal 1868 KUHPerd, akta otentik adalah akta yang 

bentuknya ditentukan oleh undang-undang  dan dibuat oleh atau dihadapan 

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta 

dibuatnya.
6
 

                                                             
5
 N.G. Yudara, 2006, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar 

Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), Makalah 

disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, hal. 72. 
6
 Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hal. 

153. 
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Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan serta 

kewajibannya harus selalu menjunjung tinggi suatu integritas dan moral yang 

dapat dipertanggungjawabkan, karena hasil pekerjaannya dalam pembuatan 

suatu akta maupun pemeliharaan protokol Notaris adalah sangat penting untuk 

proses pembuktian di dalam persidangan maupun di luar persidangan, yaitu 

sebagai alat bukti otentik yang sempurna dan mengikat, dalam arti kebenaran 

dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu 

akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak 

lain yang dapat membuktikan sebaliknya. 

Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada 

masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan 

adanya suatu pengawasan dan pembinaan oleh pihak lain secara terus menerus 

agar tugas dan kewenangan Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang 

mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan 

kewenangan atau kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan 

masyarakat. 

Pengawasan dan pembinaan diperlukan agar Notaris dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diberikan oleh 

peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang 

telah ditentukan bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika 

profesi, dengan tujuan demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian 

hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. 
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Mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris di 

dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat diperlukan, baik untuk 

pengawasan yang bersifat preventif
7
 dan kuratif

8
 terhadap pelaksanaan tugas 

Notaris. Mekanisme pengawasan tersebut dijalankan atas dasar Peraturan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, 

berdasarkan  Staatblad Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris, 

pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris merupakan 

tugas dan wewenang dari hakim pengawas yang berkedudukan di Pengadilan 

Negeri bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman. 

Namun seiring dengan berjalannya waktu, guna meningkatkan 

kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru 

yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, 

Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang 

Jabatan Notaris (UUJN). Dengan berlakunya UU ini maka kewenangan 

Pengadilan Negeri sebagai Pengawas Notaris berakhir dan kemudian 

digantikan oleh Lembaga Pengawas yang baru yang disebut Majelis Pengawas 

Notaris (MPN) yang dibentuk oleh Departemen Hukum dan HAM. 

Sejak diundangkannya UUJN, pada prinsipnya yang berwenang 

untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah 

                                                             
7
 Preventif: bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa). Pusat Bahasa, Departemen 

Pendidikan Republik Indonesia, dalam http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, diunduh 

pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013. 
8
 Kuratif: dapat menolong menyembuhkan, mempunyai daya untuk mengobati. Pusat Bahasa, 

Departemen Pendidikan Republik Indonesia, dalam http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, 

diunduh pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013.  

http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
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Menteri yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Menkum HAM). Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis 

Pengawas Notaris (MPN). 

Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang dimaksud diatas dibagi 

secara berjenjang tergantung dengan tugas dan wewenang masing-masing, 

yaitu terdiri atas: 

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD), dibentuk dan berkedudukan di 

kabupaten atau kota; 

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dibentuk dan berkedudukan di 

ibukota propinsi; 

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP), dibentuk dan berkedudukan di ibukota 

Negara.
9
 

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya berwenang melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk 

menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan 

pelanggaran hukum terhadap peraturan Jabatan Notaris.
10

 

Pengawasan  Notaris dilakukan dengan melibatkan beberapa unsur 

yaitu pihak ahli dari unsur akademisi, unsur pemerintah, dan dari unsur 

Notaris itu sendiri. Tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris di tiap kota 

atau kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan 

perlindungan hukum secara langsung bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. 

                                                             
9
 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 68. 

10
 Habib Adjie, 2005, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum 

Pengaturan Notaris, Renvoi, No. 28, Th. III, hal. 130. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka perlu digali lebih dalam lagi 

mengenai segala sesuatu yang terkait dengan tugas dan kewenangan serta 

kewajiban yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis 

Pengawas Daerah (MPD) kota Surakarta, termasuk didalamnya adalah antara 

lain upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam pelaksanaan 

Jabatan Profesi Notaris. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis 

ingin mengambil judul penelitian tentang “PELAKSANAAN 

PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH 

(MPD) BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 

TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi: MPD Kota Surakarta)” sebagai 

judul penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini. 

 

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 

Dalam pembahasan penelitian (skripsi) tentang pengawasan Notaris  

ini, penulis membatasi masalah berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan 

Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta Periode 2012-

2015 berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat dirumuskan suatu permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh MPD 

Kota Surakarta? 
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2. Bagaimana kinerja Notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil pengawasan 

Notaris oleh MPD Kota Surakarta? 

3. Hambatan apa saja yang dihadapi MPD Kota Surakarta dalam 

melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Setiap kegiatan penelitian apalagi penelitian ilmiah selalu 

memiliki tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai 

penulis dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan 

oleh MPD Kota Surakarta. 

b. Untuk mengetahui kinerja Notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil 

pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta. 

c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi MPD Kota Surakarta 

dalam melaksanakan pengawasan Notaris di wilayahnya. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari penelitian 

(skripsi) ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan penggambaran yang nyata 

mengenai pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta. 
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b. Manfaat Praktis 

Dengan penulisan karya ilmiah (skripsi) ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan baik bagi penulis sendiri maupun 

bagi para pembaca khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan 

Notaris oleh MPD Kota Surakarta dan diharapkan hasil penelitian ini 

dapat membantu pihak-pihak yang terkait mengenai pelaksanaan 

pengawasan Notaris. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Notaris sebagai Pejabat Umum yang satu-satunya memiliki 

kewenangan untuk membuat akta otentik, adalah lembaga kepercayaan yang 

tidak boleh terlepas dari rambu-rambunya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004, Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 

4432 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN tersebut digunakan sebagai 

dasar acuan oleh lembaga Notaris dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya. 

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyebutkan bahwa 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini”. 

Notaris sebagai salah satu profesi hukum tidak luput dari kesalahan 

kesalahan yang pada akhirnya akan melibatkan seorang pengemban profesi 

Notaris pada pelanggaran UUJN maupun Kode Etik. Untuk itu diperlukan 
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suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan 

terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada 

peraturan jabatan Notaris yang berlaku, bahkan merupakan suatu hal yang 

wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.
11

 

Sebagai konsekwensi yang logis seiring dengan adanya tanggung 

jawab Notaris pada masyarakat, maka perlu adanya mekanisme pengawasan 

yang terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya. 

Pengawasan terhadap profesi Notaris dilakukan oleh Majelis 

Pengawas Notaris yang dibentuk sebagai perwujudan dari Pasal 67 UUJN. 

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris dimaksudkan untuk meningkatkan 

pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. 

Karena pada faktanya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak 

dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya 

mulai dari penyimpangan-penyimpangan yang bersifat administratif maupun 

penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian materiil pada 

masyarakat pengguna jasa Notaris. 

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik maka telah 

disusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, 

wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris (MPN), antara lain 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 

                                                             
11

 Liliana Tedjosaputro, 1994, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, 

Yogyakarta: Bigraf Publishing, hal. 4. 
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2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

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; 

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Majelis Pengawas Notaris; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, dan; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta 

dan Pemanggilan Notaris. 

Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk berdasarkan Pasal 

69 ayat (1) UUJN, merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk melaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di 

daerah yaitu di wilayah kabupaten atau kota. Dalam jenjang pengawasan dan 

pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, 

MPD merupakan tingkatan pertama atau jenjang pertama yang melaksanakan 

wewenang tersebut. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
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Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif penelitian ini, terbatas pada usaha 

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana 

adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil 

penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif, tentang 

keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki,
12

 yaitu faktor-faktor yang 

menghambat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta dalam 

melaksanakan pengawasan Notaris diwilayahnya.  

Sedangkan istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, 

menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi 

teori maupun dari segi praktek,
13

 yaitu mengumpulkan data-data primer 

yang ada pada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta, terkait 

dengan faktor- faktor yang mengahambat proses pengawasan MPD Kota 

Surakarta, kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah yang timbul. 

2. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan Yuridis 

Empiris. Adalah Pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan 

peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data 

sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. 
14

 

                                                             
12

 Hadari Nawawi, 1996, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, hal. 31. 
13

 Hadari Nawawi, Loc. Cit. 
14

 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal. 52. 
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Pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian yang berusaha 

menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan 

yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha 

menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya 

hukum. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis 

melakukan penelitian dengan mengambil lokasi dalam hal ini dilakukan di 

kantor sekertariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta, 

dengan pertimbangan lokasi tersebut tersedia data yang penulis butuhkan 

guna penyusunan karya ilmiah ini. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah, keseluruhan dari obyek 

pengamatan yang ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan 

pengawasan Notaris yaitu dari seluruh anggota MPD Kota Surakarta 

yang berjumlah sembilan orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah, bagian dari populasi yang dianggap mewakili 

populasinya.
15

 Adapun sampel yang akan diwawancarai dalam 

penelitian ini adalah tiga orang dari seluruh anggota MPD Kota 

Surakarta yang meliputi: 

                                                             
15

 Burhan Ashshofa, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 79. 
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1) Satu orang narasumber dari unsur Pemerintah; 

2) Satu orang narasumber dari unsur Akademisi, dan; 

3) Satu orang narasumber dari unsur Notaris. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini meliputi Data 

Sekunder dan Data Primer. Data Sekunder merupakan penelitian 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan 

Bahan Pustaka, yang merupakan Data Sekunder, yang berhubungan 

dengan judul dan pokok permasalahannya. Sedangkan Data Primer 

merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang ada di lapangan. 

a. Data Sekunder, di bedakan dalam: 

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

yang merupakan peraturan perundang-undangan,
16

 dan terdiri dari: 

a) Staatblad Nomor. 1860 Nomor. 3 mengenai Peraturan Jabatan 

Notaris; 

b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris; 

c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia 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; 
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 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal.141. 



13 
 

 

d) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris; 

e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

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

dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 

Notaris, dan; 

f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 

Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis 

bahan hukum primer yaitu: 

a) Buku-buku ilmiah 

b) Makalah 

b. Data Primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

Mengadakan wawancara secara terstruktur, yaitu melakukan 

wawancara secara mendalam dan terstruktur dengan Anggota Majelis 

Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta dari Unsur Pemerintah, dari 

Unsur Akademis dan dari Unsur Notaris. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa 

dengan menggunakan Metode Kualitatif yang lebih menekankan 
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analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada 

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan 

logika ilmiah.
17

 Dilakukan berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan 

memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian 

dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum 

yang berkaitan dengan Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis 

Pengawas Daerah (MPD) Kota Surakarta. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi 

penulisan hukum ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

G. Latar Belakang Masalah 

H. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

I. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

J. Kerangka Pemikiran, 

K. Metode Penelitian 

L. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Gambaran Umum Tentang Notaris 

1. Pengertian Notaris Menurut Sejarah Notariat 

2. Pengertian Notaris Menurut UUJN  
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 M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, hal.133. 
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3. Tugas dan Wewenang Notaris  

B. Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

2. Fungsi Pengawasan 

3. Jenis-Jenis Pengawasan 

C. Pengawasan Notaris 

D. Majelis Pengawas Notaris 

E. Majelis Pengawas Daerah (MPD) 

1. Pengertian MPD  

2. Unsur-Unsur Keanggotaan MPD  

3. Syarat Menjadi Anggota MPD 

4. Tugas dan Wewenang MPD 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Pelaksanaan pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta  

B. Kinerja Notaris Kota Surakarta berdasarkan hasil 

pengawasan Notaris oleh MPD Kota Surakarta 

C. Hambatan yang dihadapi MPD Kota Surakarta dalam 

melaksanakan pengawasan Notaris 

BAB IV PENUTUP  

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


