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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga 

negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum 

tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai 

perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan 

atau oleh pejabat yang berwenang.1 

Dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum maka dibutuhkan 

alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang 

dilaksanakan melalui jabatan tertentu yaitu oleh notaris sebagai pejabat 

umum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah 

diberlakukan sebagai pengganti Peraturan Jabatan Notaris.2 

Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, ialah nama yang 

pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan 

pekerjaan menulis. Fungsi notarius ini sangat berbeda dengan fungsi notaris 

                                                            
1 M. Luthfan Hadi Darus, 2017, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: 
UII Press, hal. 1. 
2 Endang Purwaningsih, “Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian 
Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum,” Jurnal ADIL: Jurnal Hukum FH Yarsi, Vol. 
2 Nomor 3 (Jakarta, 2011), hal 324.  
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pada waktu sekarang.3 Adapun pendapat yang mengatakan bahwa frasa 

notaris yang telah lama dikenal di Indonesia berasal dari perkataan “nota 

literaria”, yaitu tanda (letter merk) atau karakter yang dipergunakan untuk 

menulis atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh 

narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai 

dalam penulisan cepat (stenografie).4 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris Pasal 1 angka 1, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris tersebut, notaris sebagai pejabat umum memperoleh 

wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan 

diperoleh berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. Jadi wewenang yang diperoleh notaris bukan berasal dari lembaga 

lain misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.5 

Kewenangan umum notaris diatur pada Pasal 15 ayat 1 yaitu notaris 

berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

                                                            
3 R. Soegondo Notodisuryo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan, Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, hal. 13.  
4 G. H. S. Lumban Tobing (I), 1980, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Jakarta: 
Erlangga, hal. 41.  
5 Habib Adjie (I), 2007, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 tentang Notaris, Surabaya: Refika Aditama, hal. 78.  
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dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan 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.  

Notaris merupakan pejabat umum karena berkaitan erat hubungannya 

dengan wewenangnya atau tugas kewajibannya yang utama, ialah membuat 

akte-akte otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam 

bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang 

berwenang untuk berbuat itu, ditempat dimana akta itu dibuat. Berdasarkan 

ketentuan pasal 1870 B.W, bahwa akta otentik itu mempunyai kekuatan 

pembuktian yang mutlak, apalagi apabila akta tersebut memuat perjanjian 

yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu.6  

Notaris sebagai manusia yang bebas dan menjadi elemen penting 

dalam pembangunan bangsa kiranya harus lekat dengan sifat-sifat humanisme 

mengingat peranannya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan. 

Adanya legalisasi dari notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan 

akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu.7  

                                                            
6 R. Soegondo Notodisuryo, Op.Cit, hal. 42-43.  
7 Abdul Ghofur Anshori,2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia; Prespektif Hukum dan Etika, 
Yogyakarta: UII Press, hal. 5.  
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Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh 

undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang 

mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada 

pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang 

membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk 

kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan 

pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang 

dilahirkan diluar pernikahan, mengadakan pembagian warisan, dan lain 

sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-

akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV serta akta-

akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, 

pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.8  

Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Notaris yang 

melakukan perbuatan dengan mengabaikan keluhuran martabat atau tugas 

jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan 

lain, baik didalam maupun diluar lingkup jabatannya sebagai notaris, hal itu 

akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum yang didaerah 

hukumnya terletak tempat kedudukan notaris itu.9 

Upaya dalam menegakan kode etik notaris dan jabatan notaris, maka 

terdapat 2 (dua) cara untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang telah 

                                                            
8 Ibid, hal. 17. 
9 M. Luthfan Hadi Darus, Op.Cit, hal. 115.  
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dilakukan oleh notaris sehingga dapat dilakukan pemeriksaan, baik itu 

dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Notaris maupun Majelis 

Pengawas Notaris. Salah satu cara dalam upaya menegakan kode etik notaris 

dan jabatan notaris, maka Dewan Kehormatan Kode Etik Notaris maupun 

Majelis Pengawas Notaris harus peka dalam menerima laporan atau 

pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan 

jabatan notaris.10  

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  

diatur lembaga baru yang bernama Majelis Pengawas, sesuai Pasal 1 ayat 6, 

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. 

Majelis Pengawas ini adalah mewakili kepentingan pemerintah untuk 

memastikan bahwa para notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan 

tidak merugikan masyarakat. Hal ini merupakan terobosan positif untuk 

menjamin kredibilitas notaris dimata masyarakat dan hak masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan kenotariatan yang layak dan terlindungi. Hal ini 

karena Majelis Pengawas berhak menerima laporan masyarakat mengenai 

dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris Pasal 70 butir g.11  

                                                            
10 Ibid, hal. 135. 
11 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Editor : Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris 
Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009,hal. 115.  
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Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris, maka 

Menteri membentuk Majelis Pengawas yang merupakan perpanjangan tangan 

dari Menteri untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kinerja notaris 

yang ada di wilayah Indonesia.12  

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib ialah agar 

para notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan itu, demi 

untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum, karena notaris 

diangkat oleh penguasa bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk 

kepentingan masyarakat yang dilayaninya.13 

Tujuan lain pengawasan terhadap notaris, bahwa notaris dihadirkan 

untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa 

akta otentik sesuai keinginan para pihak kepada notaris. Sehingga tanpa 

adanya masyarakat yang membutuhkan notaris, maka notaris tidak ada 

gunanya.  

Majelis Pengawas dibentuk dari mulai tingkat Kabupaten/Kota, 

disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), tingkat Provinsi disebut dengan 

Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan tingkat Nasional disebut Majelis 

Pengawas Pusat (MPP). Selanjutnya keanggotaan MPD terdiri atas unsur 

pemerintahan, organisasi notaris, dan ahli/akademisi. Hal itu menjadi faktor 

                                                            
12 M. Luthfan Hadi Darus, Op.Cit, hal. 116.  
13 G. H. S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, hal. 301. 
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penekan bagi para notaris yang biasa berpraktik tidak etis dan melanggar 

undang-undang. Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota jumlah notaris tidak 

sebanding dengan jumlah anggota MPD, maka dapat dibentuk Majelis 

Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota. Masa jabatan 

Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.14  

Kewenangan MPD diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ialah yang pertama, menyelenggarakan 

sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau 

pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Kedua, melakukan pemeriksaan 

terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

setiap waktu yang dianggap perlu. Ketiga, memberikan izin cuti untuk waktu 

sampai dengan enam bulan. Keempat, menetapkan Notaris Pengganti dengan 

memperhatikan usul notaris yang bersangkutan. Kelima, menentukan tempat 

penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris 

telah berumur 25 tahun atau lebih. Keenam, menunjukan Notaris yang akan 

bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat 

sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4. Ketujuh, 

menerima laporan dari pelanggaran ketentuan undang-undang ini. Kedelapan, 

membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  

                                                            
14 M. Luthfan Hadi Darus, Op.Cit, hal. 118.  
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Dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan mengenai Peran Majelis 

Pengawas Daerah dalam Pelaksana Pengawasan Terhadap Kinerja Notaris 

yang terjadi di Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaannya yang berdasarkan 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dianggap perlu bagi penulis 

mengenai kajian penelitian mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah dalam 

Pelaksana Pengawasan Terhadap Kinerja Notaris setelah berlakunya Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini penulis 

mempunyai gagasan untuk menentukan  PERAN MAJELIS PENGAWAS 

DAERAH DALAM PELAKSANA PENGAWASAN TERHADAP 

KINERJA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 

30 TAHUN 2004 “TENTANG JABATAN NOTARIS”  (Studi Kasus: 

Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri).” 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar 

pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan 

penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas 

permasalahan tentang mengenai peran Majelis Pengawas Daerah di 

Kabupaten Wonogiri beserta langkah yang dilakukan oleh Majelis Pengawas 

Daerah apabila terdapat notaris yang bermasalah. 
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C.  Perumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah berupa rumusan dalam bentuk kalimat yang 

tidak terlalu panjang dan bersifat pertanyaan.15 Berangkat dari latar belakang 

diatas maka merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan 

pengawasan terhadap kinerja notaris di Kabupaten Wonogiri?  

2. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah 

apabila terdapat notaris yang bermasalah di Kabupaten Wonogiri?  

D. Tujuan Penelitian 

Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum ialah untuk dapat 

mengembangkan disiplin hukum dan ilmu hukum salah satu dari tridarma 

perguruan tinggi. Penelitian hukum itu bertujuan untuk dapat membina 

kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum dalam 

mengungkap kebenaran ilmiah yang objektif, metodik, dan sistematik.16 

Dengan adanya pembatasan dan perumusan masalah tersebut, dalam hal 

ini penulis mempunyai beberapa tujuan, dengan menemukan solusi untuk 

menjawab beberapa hal yang menjadi permasalahan mengenai peran Majelis 

Pengawas Daerah dalam pelaksana pengawasan terhadap kinerja notaris yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

                                                            
15 Hadikusuma Hilman, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandar 
Lampung: Mandar Maju, hal. 18. 
16 Ibid, hal. 8. 
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1. Tujuan Objektif 

a. Dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai peran 

pelaksanaan pengawas notaris kepada mahasiswa fakultas 

hukum, berdasarkan aturan hukum yaitu Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

b. Dapat memberikan pengetahuan mengenai langkah-langkah 

apa yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah apabila 

terdapat notaris yang bermasalah di Kabupaten Wonogiri 

2. Tujuan Subjektif  

a. Memberikan kegunaan utama bagi pembaca, umumnya 

menambah wawasan serta pengetahuan dalam hal peran 

pelaksanaan pengawas notaris oleh Majelis Pengawas Daerah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris.  

b. Memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar 

akademik Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Perdata di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

E. Manfaat Penelitian  

Dalam suatu penelitian ilmiah maka penulis dalam menyusun laporan 

penelitian ini tidak berlebihan apabila menyusun suatu manfaat penelitian 

dimana suatu laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus 
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memenuhi unsur manfaat dimana suatu manfaat dari suatu penelitian laporan 

sangat berguna bagi pengembangan suatu penelitian sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritas 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan secara luas dalam peraturan perundang-undangan 

Jabatan Notaris mengenai Majelis Pengawas Daerah untuk 

mewujudkan suatu produk hukum yang mampu 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber deskripsi 

terhadap penelitian berikutnya oleh penulis atau pun akademisi 

lainnya, dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang 

mengatur Pengawasan Pelaksanaan Notaris oleh Majelis 

Pengawas Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan untuk mewujudkan suatu produk hukum yang 

mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.  

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para pihak 

yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

c. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan 

dinamis bagi penelitian dalam penulisan skripsi ini.  
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F. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris Pasal 1 angka 1, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini. Kehadiran notaris sebagai pejabat publik adalah untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu alat bukti tertulis atas 

setiap perikatan yang mereka lakukan sehari-hari, agar terciptanya suatu 

kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Notaris dalam 

melakukan tugas jabatannya mendapat pengawasan, Majelis Pengawas 

Daerah sebagai salah satu perpanjangan tangan dari Kemeterian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia sebagai badan pengawas yang bertugas memberikan 

pembinaan dan pengawasan preventif dan pengawasan kuratif, hal ini lah 

yang dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi seorang  

notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Di dalam Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 69 – pasal 71 mengatur 

tentang Majelis Pengawas Daerah, tugas yang dilakukan Majelis Pengawas 

ada 3 yaitu petama, pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang bersifat 

berkala, regular dan teratur serta evaluasi dari hasil periksaan notaris. Kedua, 

pengawasan Kuratif yaitu pemeriksaan notaris yang melakukan pelanggaran 

atau tidak sesuai peraturan, mengundang dan menyidangkan notaris (terlapor) 

apabila ada pengaduan atau surat pengaduan dari masyarakat, itupun sifatnya 
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hanya mengklarifikasi. Kemudian yang ketiga, tugas Majelis Pengawas 

Daerah adalah pembinaan kepada notaris.  

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. 

Sedangkan, penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui 

penyidikan secara seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang 

dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat 

diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh 

dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.17  

Dalam penelitian ini penulis akan mengajukan metodologi sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti 

bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.  

2. Jenis Penelitian 

Penulisan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu bersifat 

menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa saja dalam hal yang bersumber 

                                                            
17 Khuzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Muhammadiyah 
University Press, hal. 1.  
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dari undang-undang maupun buku-buku dan yang terjadi dalam praktek di 

lapangan.  

3. Lokasi Penelitian 

Untuk melengkapi data penelitian, penulis mengambil lokasi 

penelitian di Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Wonogiri 

4. Jenis Data 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang berguna mempermudah 

penulis melakukan penyusunan penelitian ini, maka penulis membagi dua 

bagian sumber data, yang dapat dijelaskan, seperti berikut:  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

narasumber tentang objek yang diteliti, meliputi sejumlah 

keterangan atau fakta secara langsung melalui wawancara dengan 

narasumber yang mengetahui segala informasi. Yang menjadi 

sumber data primer adalah anggota Majelis Pengawas Daerah 

Kabupaten Wonogiri.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari 

bahan hukum primer yaitu buku-buku, jurnal, artikel, Undang-

Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.  
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5. Metode Pengumpulan Data  

Metode ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan 

penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan 

metode-metode tertentu.18 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi hal-hal berikut:  

a. Wawancara  

Wawancara ialah tanya jawab dalam bentuk komunikasi 

verbal, bertatap muka antara penulis yang mewawancarai dengan 

informan atau responden sebagai narasumber. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan salah satu cara penulis untuk 

mengumpulkan data yang bersumber dari beberapa buku serta 

Undang-Undang yang mendukung atau bersangkutan dengan 

penelitian penulis. 

 

 

                                                            
18 Sutrisno Hadi, 1997, Metodologi Riset, Yogyakarta: UGM Press, hal. 3.  
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c. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode 

analisis kualitatif, yaitu data yang ada dikumpulkan lalu dianalisis. 

Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami 

atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh 

untuk pemecahan masalah dalam menarik kesimpulan. 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, maka 

dimukakan sistematika skripsi sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

B. Pembatas Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Kerangka Pemikiran 

G. Metode Penelitian  

H. Sistematika Skripsi   

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. NOTARIS 

1. Pengertian Jabatan Notaris  

2.  Kewenangan Notaris 
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3.  Tugas Notaris 

4. Kewajiban Notaris  

5. Larangan Notaris 

B. Majelis Pengawas Daerah (MPD)  

1. Pengertian Majelis Pengawas Daerah 

2. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah 

3. Kewajiban Majelis Pengawas Daerah 

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB IV: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA  

  




