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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Notaris adalah pejabat yang berwenang atau membuat akta yang menjamin 

kepastian hukum  dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keberadaan Notaris 

sangat dibutuhkan untuk mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan 

atau perbuatan hukum, sehingga dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran 

penting akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas 

adanya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum tersebut yang menjadi dasar 

dari hak atau suatu perikatan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pejabat umum dan atau suatu 

lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik yang juga 

dimaksudkan sebagai lembaga Notaris. Lembaga Notaris timbul karena adanya 

kebutuhan masyarakat di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang 

membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataan di antara mereka". 

Oleh karenanya kekuasaan umum (openbaar gezaag) berdasarkan perundang -

undangan memberikan tugas kepada petugas yang bersangkutan untuk membuatkan 

alat bukti yang tertulis sebagaimana dikehendaki oleh para pihak yang mempunyai 

kekuatan otentik.  

Notaris yang mempunyai peran serta aktivitas dalam profesi hukum tidak dapat 

dilepaskan dari persoalan - persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta 

peranan hukum itu sendiri, dimana hukum diartikan sebagai kaidah - kaidah yang 

mengatur segala perikehidupan masyarakat, lebih luas lagi hukum berfungsi 

sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat.1 

                                                           
1 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Cetakan ke I Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.12. 
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Indonesia sebagai negara yang berkembang dan sedang membangun, maka 

peran serta fungsi hukum bagi suatu profesi hukum tidaklah lebih mudah daripada 

di negara yang maju, karena terdapatnya berbagai keterbatasan yang bukan saja 

mengurangi kelancaran lajunya proses hukum secara tertib dan pasti tetapi juga 

memerlukan pendekatan dan pemikiran - pemikiran yang menuju kepada suatu 

kontruksi hukum yang adaptif yang dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan 

yang ada secara mantap. 

 Tanggung jawab Notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum di dalam 

melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, 

sehingga terhadapnya diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam 

pelayanannya kepada masyarakat, Dua hal yang perlu mendapat perhatian di dalam 

rangka menjalankan profesinya tersebut: 

Adanya kemampuan untuk menjunjung tinggi profesi hukum yang 

mensyaratkan adanya integritas pribadi serta kebolehan profesi dan itu dapat 

dijabarkan sebagai berikut, kemampuan untuk tanggap dan menjunjung tinggi 

kepentingan umum yaitu memegang teguh standar profesional sebagai pengabdi 

hukum yang baik dan tanggap berperilaku individual. Mampu menunjukkan sifat 

dan perbuatan yang sesuai bagi seorang pengabdi hukum yang baik. Kemampuan 

untuk berlaku tanggap terhadap perkembangan masyarakat dan lingkungannya, 

menjunjung tinggi kepentingan umum, mampu mengakomodir, menyesuaikan serta 

mengembangkan norma hukum serta aplikasinya sesuai dengan tuntutan 

perkembangan masyarakat dan teknologi.  

Di Indonesia pengertian profesi itu sendiri dalam pelaksanaannya adalah 

menciptakan dilakukannya suatu kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat yang 

berbekalkan keahlian yang tinggi serta berdasarkan rasa keterpanggilan, jadi kerja 

tersebut tidak boleh disamakan dengan kerja biasa, yang bertujuan mencari nafkah. 

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris mensyaratkan 

profesionalisme yaitu  adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung 

tinggi dalam masyarakat, Bahwa kerja itu dilaksanakan berdasarkan kemahiran 

teknis yang bermutu tinggi yang karena itu mensyaratkan adanya pendidikan dan 

pelatihan yang berlangsung bertahun - tahun secara eksklusif serta berat. Kualitas 
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teknik dan kualitas moral yang disyaratkan dalam kerja - kerja pemberian jasa 

profesi dalam pelaksanaannya menundukkan diri pada kontrol sesama yang 

terorganisasi berdasarkan kode - kode etik yang dikembangkan dan disepakati 

bersama di dalam organisasi.   

Praktek kenotariatan di negeri ini tidak lepas dari pengaruh Belanda sebagai 

Negara yang telah menjajah Indonesia lebih dari tiga abad. Belanda banyak  

mewariskan sistem hukumnya bagi Indonesia. Belanda adalah Negara yang 

menganut sistem Civil Law dan hal ini diikuti oleh Indonesia sehingga Notaris di 

Indonesia adalah seorang pejabat umum Negara yang bertugas melayani 

masyarakat umum. 2
 

Jumlah Notaris terus bertambah setiap tahun. Pada awal 2010 Menteri Hukum 

dan HAM sudah melantik dua ribuan Notaris baru yang akan ditempatkan di 

seluruh Indonesia. Peluang penyebaran Notaris semakin terbuka seiring dinamika 

pemekaran wilayah. Kini ada 500-an kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Namun 

dalam praktik, formasi Notaris telah menjadi salah satu problem yang mungkin 

paling memusingkan Kementerian Hukum dan HAM. Sebagian Notaris enggan 

untuk bertugas di daerah yang masuk kategori minim penyimpangan retribusi, 

sebagian besar lebih suka bertugas di kota - kota besar. Keinginan untuk tetap 

bertugas di daerah yang penyimpangan retribusinya besar itu sudah tertanam sejak 

awal di pikiran calon Notaris. Inilah yang menyebabkan formasi Notaris di 

Indonesia tidak merata. Ada daerah tertentu yang kekurangan Notaris khususnya di 

luar Pulau Jawa, sebaliknya ada daerah yang kelebihan.3   

Seperti yang terjadi di Kota Depok yang merupakan kota penyangga Jakarta. 

ketika menjadi kota administratif pada tahun 1982, penduduknya hanya 240.000 

jiwa, dan ketika menjadi kotamadya pada tahun 1999 penduduknya 1,2 juta jiwa. 

Di sepanjang jalan Margonda Raya dan Cinere terdapat kantor Notaris yang saling 

berdekatan berjarak hanya puluhan meter. Idealnya Kantor Notaris melayani 13.000  

( tiga belas ribu ) penduduk atau satu kantor Notaris untuk satu kelurahan agar 

dapat melayani masyarakat dengan baik dikarnakan pengaturan mengenai tempat 

                                                           
 2 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris,  Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009 h. 27. 

 3 http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/16093 diakses pada tanggal 3 Juni 2013. 
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kedudukan dan wilayah jabatan Notaris termasuk segala ketentuan mengenai 

perpindahan wilayah jabatan Notaris masih lemah dalam penerapannya.  

Berdasarkan  latar belakang tersebut  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  

menelitinya dan memilih judul  TINJAUAN YURIDIS FORMASI  JABATAN 

NOTARIS DI KOTA DEPOK . 

 

2.  Perumusan Masalah      

  Perumusan masalah dalam suatu penulisan hukum diperlukan untuk memberi 

kemudahan penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga 

dapat mencapai tujuan dan sasaran yang  jelas serta dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai apa yang diinginkannya. Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan 

masalah sebagai  berikut : 

a. Bagaimanakah prosedur mengisi formasi  wilayah jabatan Notaris ? 

b. Apakah hambatan - hambatan yang dihadapi dalam penempatan Notaris di 

wilayah Kota Depok? 

 

3 . Ruang Lingkup Penulisan  

    Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa 

masalah yang dibahas sangat kompleks dan luas, untuk menghindari terjadinya 

pembahasan yang menyimpang. Oleh karena itu penulis membatasi masalah hanya 

pada prosedur mengisi formasi wilayah jabatan Notaris dan hambatan - hambatan 

yang dihadapi dalam penempatan Notaris di kota Depok.    

 

 4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

a.  Tujuan Penulisan                                                                                                  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka penulisan 

skripsi ini bertujuan : 
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1) Untuk mengetahui prosedur mengisi formasi wilayah jabatan Notaris. 

2) Untuk mengetahui, hambatan - hambatan  yang dihadapi dalam penempatan 

Notaris di wilayah kota Depok.   

Selain itu dalam penelitian atau penulisan skripsi ini, ada hal yang menjadi 

dasar tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ Jakarta. Untuk memenuhi 

sebagai syarat - syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada program 

kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran“ Jakarta. 

 

b. Manfaat Penulisan        

        Bagi penulis, manfaat yang diharapkan adalah bertambahnya wawasan 

maupun pengetahuan, prosedur mengisi formasi  wilayah jabatan Notaris  dan 

hambatan - hambatan yang dihadapi dalam penempatan Notaris di wilayah kota 

Depok.         

      Bagi pihak lain, terutama pihak akademisi, penulisan ini bisa menjadi 

bahan tambahan dan referensi untuk menunjang penelitian yang selanjutnya 

akan bermanfaat untuk perbandingan penelitian yang lain.    

        Untuk masyarakat, sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan hukum 

perdata terutama hal - hal yang menyangkut tentang prosedur mengisi formasi 

wilayah jabatan Notaris  dan hambatan - hambatan yang dihadapi dalam 

penempatan Notaris di wilayah kota Depok. 

 

5.  Kerangka teori dan Kerangka Konseptual                                                              

  a.  Kerangka teori   

    Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang - undang ini. 

undang - undang tentang Jabatan Notaris merupakan penyempurnaan undang - 

undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar Undang - Undang 

yang mengatur mengenai kenotariatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan 
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perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Demikian pula, Notaris sebagai 

Pejabat Umum ditegaskan juga dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di 

Indonesia (Ord. Stbl. 1860 no. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860), yang 

menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang 

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki 

untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, 

menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya 

sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. 

   Dengan memperhatikan beberapa pasal dari beberapa peraturan perundang-

undangan yang melegitimasikan keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum, dan 

melihat tugas dan pekerjaan Notaris memberikan pelayanan publik (pelayanan pada 

masyarakat) untuk membuat akta - akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk 

melakukan pendaftaran dan mensyahkan (waarmerken dan legaliseren) surat - 

surat/akta - akta yang dibuat di bawah tangan (L.N. 1916-46 jo. 43). Notaris juga 

memberikan nasihat dan penjelasan mengenai Undang - Undang kepada pihak - 

pihak yang bersangkutan, serta pengangkatan dan pemberhentian seorang Notaris 

yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bidang tugas dan 

tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, maka persyaratan Pejabat Umum 

adalah seorang yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas kewenangan 

memberikan pelayanan publik di bidang tertentu, terpenuhi oleh Jabatan Notaris. 

 Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figuur) yang keterang-

keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta 

segelnya capnya memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak 

dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang 

tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari - hari 

yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak - hak seseorang ketika 

timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya 

kesulitan itu. 
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  Para Notaris mempunyai persamaan dalam pekerjaan dengan para advokat. 

Keduanya menuangkan suatu kejadian dibidang ekonomi dalam suatu bentuk 

hukum, memberi nasihat kepada pelanggan dan mengharapkan mendapat 

kepercayaan dari mereka.        

 Tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, termasuk segala ketentuan 

mengenai perpindahan wilayah jabatan Notaris tidak lepas dari tujuan supaya lebih 

terjamin kepentingan umum, kepastian hukum, dan terjangkaunya pelayanan jasa 

Notaris oleh masyarakat. Ada hal baru yaitu bahwa wilayah jabatan Notaris 

meliputi seluruh wilayah propinsi, namun mereka wajib berkedudukan di satu 

kabupaten atau kota dalam propinsi.      

 Adapun larangan dalam jabatan Notaris diantaranya mengenai larangan 

meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 x 24 jam berturut - turut tanpa alasan 

yang sah didasarkan pada adanya kewajiban pelayanan kepada masyarakat. 

Ketentuan ini menggantikan ketentuan lama yang melarang meninggalkan wailayah 

jabatannya lebih dari 3 x 24 jam, dasar pertimbangan yaitu dengan melihat pada 

kenyataan dalam masyarakat karena terdapat cukup banyak Notaris yang tersebar di 

wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan larangan perangkapan jabatan 

Notaris mempunyai kedudukan sendiri dan tidak memihak dalam menjalankan 

jabatannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat 

yang memerlukan jasa Notaris.4 

  Menurut kamus hukum salah satu arti dari (Ambtenaren) adalah Pejabat dengan 

demikian (Openbare Ambtenaren) adalah Pejabat yang mempunyai tugas yang 

bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika (Openbare Ambtenaren) 

diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan (Openbare Ambtenaren) 

yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai Pejabat yang diserahi 

tugas untuk membuat akta Otentik yang melayani kepentingan public, dan 

kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.5 

 Sebagaimana diuraikan dalam  Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang 

memberikan ketentuan tentang definisi notaris serta apa yang menjadi tugas Notaris 

                                                           
4 Komar Andasasmita, Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia, Alumni, Bandung, 1983. 
5 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, CV  Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 16. 
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sebagai pejabat umum (oepenbaar ambtenaar) yang satu - satunya   berwenang 

untuk membuat akta - akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan - 

keputusan yang oleh perundang - undangan umum diwajibkan, atau para yang 

bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, 

menyimpan aktanya dan memberikan grosse  (salinan sah), salinan dan kutipannya, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta - akta itu tidak juga diwajibkan kepada 

pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.6  

 

b . Kerangka Konseptual      

 Menjelaskan konsep berpikir penulis dalam melakukan penelitian yang akan 

dituangkan dalam penulisan skripsi. Kerangka Konseptual ini meliputi definisi - 

definisi operasional yang digunakan dalam  penulisan dan penjelasan tentang 

konsep yang digunakan. Maka penulis akan memberikan istilah - istilah yang 

dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Notaris adalah profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan Notaris ini tidak 

ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif. Notaris 

diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu 

dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. 

Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan 

penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan Notaris atas 

permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, 

Notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk 

mencegah terjadinya masalah. Notaris di bagi menjadi 2 (dua) yaitu Notaris 

Civil Law yaitu lembaga Notariat berasal dari Italia utara dan juga dianut 

oleh Indonesia. Ciri-cirinya ialah  diangkat oleh penguasa yang berwenang, 

tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, mendapatkan honorarium dari 

masyarakat umum. Notaris Common Law yaitu Notaris yang ada di negara 

Inggris dan Skandinavia. Ciri - cirinya ialah Akta tidak dalam bentuk tertentu, 

                                                           
6 R. Soegando Notodisoejo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali, Jakarta, 1982 , h. 8. 
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tidak diangkat oleh pejabat penguasa. Sekitar abad ke 5, Notaris dianggap 

sebagai pejabat istana.7 

2. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak 

dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta 

otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.8 

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh undang-undang Nomor 

30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris 

diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta  otentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang -undang.9 Menurut sejarahnya, Notaris 

adalah seorang Pejabat Negara/Pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara 

untuk melakukan tugas - tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada 

masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta 

otentik dalam hal keperdataan.10  

3. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan 

dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 

Notaris sebagai Pejabat umum merupakan sekelompok figur masyarakat yang 

mempunyai kualifikasi berupa keahlian hukum tertentu, yang tidak dimiliki 

oleh anggota 3. masyarakat lain. Sebagai kumpulan masyarakat yang 

mempunyai keahlian tertentu, kelompok masyarakat ini dapat memberikan 

kontribusi kemajuan dan manfaat positif bagi masyarakat. Tetapi sebaliknya, 

hal ini dapat juga menjadikan    penyalahgunaan keahlian sehingga dapat 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi 

hal tersebut diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap Notaris baik 

mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian 

                                                           
7 “ Notaris”< http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris> diakses pada tanggal 19 Agustus 2012. 
8 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Cetakan I, PT Ichtiar Baru , Jakarta, 2000, h. 15. 
9 Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Durat Bahagia, Jakarta, 2005, 

h. 59. 
10 R. Sugondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

1993, h. 13. 
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Notaris maupun mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku 

Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. 

4. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis 

Pengawas, yang di dalamnya ada unsur  Notarisnya, dimaksudkan oleh anggota 

Majelis Pengawas yang memahami dunia kenotariatan. Adanya anggota 

Majelis Pengawas dari unsur Notaris merupakan pengawasan internal, artinya 

dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur 

eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. 

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan 

sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang obyektif, sehingga setiap 

pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang - 

Undang Jabatan Notaris, karena diawasi secara internal dan eksternal. 

5. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan 

dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan 

sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran 

dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. 

6 . Metode Penelitian         

 Metode pendekatan analisa data didalam penelitian ini adalah pengolahan 

dan analisa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan 

suatu penelitian dari norma - norma hukum tertulis, Pada penelitian hukum 

normatif  yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin 

mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Maka penyusunan 

kerangka teoritis bersifat tentatif sedangkan kerangka konseptual mutlak 

diperlukan.11  Sumber Bahan Hukum  yang digunakan adalah:  

 

                                                           
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h. 52-53. 
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a. Sumber Bahan Hukum Primer                     

Sumber  Bahan Hukum Primer  yaitu bahan hukum yang terdiri atas 

perundangan-undangan secara hierarki dan putusan - putusan  pengadilan. 

Adapun yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini berupa Kitab 

Undang - Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 

M.01.HT.03.01 Tahun 2007 tentang Formasi Jabatan Notaris. 

b. Sumber  Bahan  Hukum Sekunder                                

Sumber bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, Rancangan 

Undang - Undang, hasil - hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, 

jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi.12 

c. Sumber Bahan Hukum Tersier                               

Sumber Bahan  Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang  memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi indeks kumulatif, dan 

seterusnya.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Ibid., h. 52. 
13 Ibid. 
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7 . Sistematika Penulisan 

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Formasi 

Jabatan Notaris di Kota Depok.  penulis membaginya dalam lima bab, Sistematika 

tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN         
 Penulis akan menguraikan latar belakang yang nantinya akan dibahas 
didalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai latar belakang, 
perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat 
penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian 
dan sistematika penulisan. 

 
BAB II TINJAUAN UMUM  TENTANG NOTARIS 

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang  Sejarah Notaris, syarat 
menjadi Notaris, kewenangan - kewenangan Notaris, kode etik Notaris. 
 

BAB III PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
NOTARIS 
Dalam bab ini penulis akan membahas tentang  syarat dan tata cara 
penghentian dan pengangkatan Notaris, Organisasi Notaris, 
Pengawasan terhadap Notaris, Etika Pengawasan, Tata Cara 
Pengawasan Notaris. 
 

  BAB IV TINJAUAN YURIDIS FORMASI  JABATAN NOTARIS DI 
KOTA DEPOK 

 Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan mengkaji  tentang 

prosedur mengisi formasi wilayah  jabatan Notaris dan hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam penempatan Notaris di wilayah kota 

Depok. 

 

BAB V  PENUTUP           

 Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk  

menyimpulkan pembahasan - pembahasan pada bab - bab terdahulu dan 

juga penulis akan memberikan saran - saran mengenai segala sesuatu 

tentang apa yang telah dibahas di dalam skripsi ini. 
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