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ABSTRAK 

 

Awal tahun 2018 merupakan era Revolusi Industri 4.0 yang menggabungkan 

Cyber Physical Systems, Internet of Things, Networks dan dunia virtual. 

Permasalahannya adalah apakah tantangan praktek kenotariatan dalam 

menghadapi Revolusi Industri 4.0 ?  

Metode penulisannya adalah yuridis normatif. Praktek kenotariatan yang ada 

di Indonesia berasal dari Belanda karena waktu itu Belanda menjajah Indonesia 

sehingga dahulu kita menggunakan Burgerlijk Wetboek dan Het Reglement van 

het Notarisambt kemudian Undang-Undang Jabatan Notaris nomor : 30 Tahun 

2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor : 2 Tahun 2014 dan 

peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan itu. 

Revolusi Industri 4.0 yang melanda dunia millenial memberikan tantangan pada 

semua pihak termasuk praktek kenotariatan yang mengharuskan memunculkan 

kreativitas untuk menjawabnya dan untuk merespon persoalan yang ada. Pada era 

Revolusi Industri 4.0 sudah menggunakan robot-robot yang mengurangi pekerjaan 

manual manusia sehingga banyak lapangan pekerjaan yang berkurang. 

Kesimpulannya adalah fakta-fakta kemajuan serta kemudahan dalam segala 

aspek bidang yang ditawarkan oleh revolusi industri 4.0 tidak serta merta menjadi 

jawaban atas problematika di Indonesia. Sebab, Revolusi Industri turut 

menawarkan problematika yang mengiringi sehingga bukan tidak mungkin akan 

semakin memperkeruh masalah yang melanda Indonesia 

Notaris adalah pejabat yang diangkat untuk membuat alat bukti otentik dengan 

ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan membutuhkan 

pendidikan serta keahlian khusus.  

Seperti disebutkan pada Revolusi Industri 5.0 yang membutuhkan aspek spiritual 

dalam hal kolaborasi satu sama lain adalah fisik, digital dan biologis sehingga 

agama akan kembali menginspirasi sains. Bangkitnya pemahaman spiritual di 

negara-negara berkembang akan memimpin perkembangan Revolusi Industri 5.0.      

 

Kata kunci : Praktek Kenotariatan, Revolusi Industri 4.0, Tantangan 
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ABSTRACT 

 

The beginning of 2018 is the era of the Industrial Revolution 4.0 which 

combines Cyber Physical Systems, the Internet of Things, Networks and the 

virtual world. The problem is what are the challenges of notary practice in to face 

the 4.0 Industrial Revolution? 

The writing method is normative juridical. The practice of notary in 

Indonesia originated from the Netherlands because at that time the Dutch 

colonized Indonesia so that we used the Burgerlijk Wetboek and Het Reglement 

van het Notarisambt then the Notary Position Act number: 30 of 2004 which was 

later amended with Law number: 2 of 2014 and other regulations relating to it. 

The Industrial Revolution 4.0 which hit the millennial world posed a challenge to 

all parties including notary practice which required the emergence of creativity to 

answer it and to respond to existing problems. Industrial Revolution 4.0 era 

already used robots that reduced human manual work so that many jobs were 

reduced. 

The conclusion is that the progress and easiness facts in all aspects of the 

field offered by the industrial revolution 4.0 do not necessarily become the answer 

to the problems in Indonesia. Because, the Industrial Revolution also offers 

accompanying problems so that it is not impossible that it will further aggravate 

the problems that hit Indonesia 

Notaries are appointed officials to make authentic evidence which is made with 

provisions stipulated in legislation and requires education and special expertise.  

As mentioned in the Industrial Revolution 5.0 which requires spiritual aspects in 

terms of collaboration with each other like physical, digital and biological so that 

religion will again inspire science. The rise of spiritual understanding in 

developing countries will lead to the development of the Industrial Revolution 5.0. 
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A. Pendahuluan 

Sejarah terjadinya Revolusi Industri yaitu Revolusi Industri 1.0 yang 

dimulai pada akhir abad 18 yaitu ditandai dengan steam power dan weaving loom 

dan dilanjutkan dengan Revolusi Industri 2.0 yang terjadi di abad ke 20 ditandai 

dengan mass production dan electrical energy, kemudian Revolusi Industri 3.0 

dimulai awal tahun 1970 dengan adanya automation, computers dan electronics.  

Awal tahun 2018 merupakan era Revolusi Industri 4.0 yang 

menggabungkan Cyber Physical Systems, Internet of Things, Networks dan dunia 

virtual.  

Revolusi Industri 4.0 yang melanda dunia millenial memberikan 

tantangan pada semua pihak termasuk profesi hukum yang mengharuskan 

memunculkan kreativitas untuk menjawabnya. Di bidang profesi hukum terjadi 

juga pergeseran akibat Revolusi Industri 4.0 yang merupakan tantangan untuk 

merespon persoalan yang akan datang. 

Pada era Revolusi Industri 4.0 sudah menggunakan robot-robot dan akan 

mengurangi pekerjaan manual manusia sehingga banyak lapangan pekerjaan 

yang berkurang. Peranan dan kedudukan tenaga kerja perlu ditingkatkan 

kualitas tenaga kerjanya dan peran sertanya dalam pembangunan untuk 

menghadapi Revolusi Industri 4.0. Tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan 

dan keahlian yang lebih tinggi serta pandangan virtual akan tergeser dengan 

robot-robot yang menggunakan Cyber Physical System dan Internet of Things, 

Networks sehingga banyak pelayan-pelayan toko tidak punya pekerjaan karena 

tokonya tutup diganti dengan Shopee, Bukalapak, OLX, Tokopedia, Lazada, 

Blibli.com, sehingga mereka mencari pekerjaan lain. 

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah Tantangan Praktek Kenotariatan dalam menghadapi Revolusi 

Industri 4.0 ? 
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C. Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu 

menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai 

data pendukung. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang 

berwujud laporan, dan seterusnya diperoleh dengan cara studi pustaka. 

 

D. Pembahasan 

 

Tantangan Revolusi Industri 4.0 kedepannya adalah pada persoalan: 

1. Masalah keamanan teknologi informasi 

2. Tantangan pada keandalan dan stabilitas mesin produksi 

3. Tantangan pada kurangnya suatu keterampilan yang memadai 

4. Terdapat pada keengganan untuk berubah oleh para pemangku suatu 

kepentingan 

5. Tantangan hilangnya banyak pekerjaan karena terjadinya otomatisasi. 

Banyak pekerjaan manusia mulai digantikan dengan mesin. Tenaga manusia 

menjadi komoditas sekunder karena penggunaan mesin lebih menguntungkan, 

Era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pola digital economy, artificial 

intelligence, big data, robotic, dan sebagainya yang memberikan dampak signifikan 

pada bidang hukum. 

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi satu masalah yang harus dihadapi 

pada era Revolusi Industri 4.0. Hal tersebut karena selain membutuhkan SDM 

yang andal dan unggul, juga keahlian khusus. Pada profesi hukum seperti 

Notaris dituntut untuk dapat meningkatkan layanan pada masyarakat dengan 

pemanfaatan yang maksimal atas teknologi informasi yang ada. Notaris dapat 

menambah wawasan yang luas kemampuan berfikir kritis dan dapat 

memecahkan masalah, berkomunikasi, kreatif dan mampu berkolaborasi. 

Problematika Revolusi Industri 4.0 untuk Indonesia antara lain :  

1. Post truth atau pasca kebenaran menjadi sebuah fenomena dalam dunia digital  
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mutakhir saat ini, dimana arus informasi menjadi sangat cepat sehingga 

proses verifikasi terabaikan hingga pada akhirnya kebenaran menjadi bias.  

2. Kerusakan ekologi menjadi hal yang dapat dipisahkan dari pembangunan 

sebuah kawasan industri, dikarenakan salah satu indeks terjadinya kerusakan 

alam disebabkan perluasan lahan dan pembuangan limbah industri. 

3. Konsekuensi logis bagi masyarakat industri adalah dehumanisasi. Sisi 

kemanusiaan dan sosialisasi ke masyarakat akan tereduksi dengan adanya 

perilaku manusia yang sudah tidak manusiawi, konteks budaya yang 

membersamai mereka semakin hilang karena  tekanan ekonomi dan eksistensi 

pekerjaan. 

Profesi hukum seperti advokat dan notaris adalah manusia dengan 

pendidikan dan keahlian khusus yang tidak dapat digantikan dengan robot 

karena mereka harus berfikir virtual ke masa yang akan datang, untuk itu tidak 

mungkin hanya memasukkan data pada komputer dan komputer dapat 

menyelesaikan. 

Seumpama data dipalsukan, apakah komputer bisa mengetahui karena 

komputer bekerja seperti robot maka tidak dapat berpikir bahwa ada yang 

mencurigakan sehingga tidak dapat dipakai, juga untuk membuat kontrak-

kontrak oleh advokat atau lawyer dan pembuatan alat bukti oleh notaris tidak 

dimungkinkan tinggal memasukkan data saja. 

Tugas Notaris adalah membuat alat bukti tertulis yaitu akta otentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (Pasal 1 ayat 

1 Undang-Undang nomor : 2 Tahun 2014) untuk menjamin kepastian, ketertiban 

dan perlindungan hukum mengenai perbuatan perjanjian, penetapan dan 

peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.  

Kewenangan notaris adalah membuat akta otentik, menjamin kepastian 

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

kutipan akta, semua sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang (pasal 15 Undang-Undang 

No 2 Tahun 2014). 
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Kekuatan Pembuktian Akta Otentik /Akta Notariil  
1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah 

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri sebagai 
akta otentik mengingat kehadirannya itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 
1868 KUHPerdata. 

2. Kekuatan Pembuktian Formil 
Akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yaitu dilihat, 
didengar dan juga dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam 
menjalankan jabatannya. 
Hal tersebut menjamin :  

 Kebenaran dari tanggalnya 

 Kebenaran dari tanda tangan yang terdapat dalam akta  

 Kebenaran identitas para pihak  

 Kebenaran tempat pembuatan akta. 
3. Kekuatan Pembuktian Materiil 

 Bahwa isi dari akta itu (dianggap) dibuktikan sebagai yang benar terhadap 
setiap   orang   yang   menyuruh   membuat  akta  itu  sebagai  tanda  bukti  
terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain  yang  mendapat  
hak darinya).  

 Kebenaran isinya tidak dapat diganggu gugat  

 Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pertimbangan 

materiil diserahkan pada pertimbangan Hakim. 
 

Alat bukti surat ada 2 (dua) yaitu : 

- akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum 

- akta dibawah tangan merupakan semua akta yang lain, suatu akta yang 

tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik karena tidak berkuasa atau 

tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan atau karena cacat 

dalam bentuknya, mempunyai kekuatan  sebagai tulisan di bawah tangan 

bila ditandatangani oleh para pihak (pasal 1869 Kitab Undang-Undang  

Hukum Perdata) 

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan : 

1. Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan  

apabila tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan maka akta di bawah 

tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna tetapi apabila 

                     
 Tedjosaputro, Liliana, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, CV.AGUNG, Semarang 

1991, hlm. 13-14 
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tanda tangan dipungkiri maka akta di bawah tangan itu tidak mempunyai 

kekuatan pembuktian lahir sedang terhadap pihak ketiga suatu akta di bawah 

tangan mempunyai kekuatan pembuktian bebas. 

2. Kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan  

apabila tanda tangan diakui maka berarti keterangan atau pernyataan di atas 

tandatangan itu adalah dari si penanda tangan.    

3. Kekuatan pembuktian materiil akta di bawah tangan 

akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu 

digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut Undang-Undang, bagi 

yang menandatangani ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak 

dari mereka merupakan bukti sempurna seperti akta otentik sehingga isi 

keterangan di dalam akta bawah tangan itu berlaku sebagai dasar terhadap 

siapa yang membuatnya (pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 

Seorang Notaris merupakan jabatan terhormat karena berpegang teguh 

pada peraturan perundang-undangan, profesional karena berdasar pengetahuan 

yang dimiliki dan beretika profesi karena berdasarkan moral.  

Profesi hukum seperti Notaris adalah pejabat yang diangkat untuk membuat alat 

bukti otentik. Alat bukti itu dibuat dengan ketentuan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan dan membutuhkan pendidikan serta keahlian 

khusus maka untuk digantikan oleh robot secara massal itu tidak mungkin 

karena tiap kasus ada spesifikasi tersendiri yang membutuhkan pemikiran yang 

virtual dan harus beretika, jujur serta spiritual. Demikian juga dengan profesi 

advokat, hakim, jaksa maupun polisi.  

Profesi ini memberikan pelayanan hukum pada masyarakat untuk tercapainya 

kepastian hukum juga dengan adanya revolusi industri 4.0 membuat proses 

pembangunan semakin meningkat maka jasa Notaris sekarang salah satu 

kebutuhan hukum masyarakat.  

Keterbukaan terhadap studi hukum lintas disiplin memiliki legitimasinya 
di dalam epistemologi hukum sendiri. Ilmu hukum terdiri atas dua bagian besar. 
Pertama adalah ilmu dogma dan konsep dasar hukum; dan kedua adalah ilmu 
kenyataan hukum. Akomodasi bagi ilmu hukum yang mempelajari masyarakat 
juga sains dan teknologi, bisa diletakkan dalam ilmu kenyataan hukum. 
Universitas di negara lain sudah lama mengembangkan kuliah “law and science”, 
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“law and technology”, “law and medicine” atau “economic analysis of law”. Demikian 
pula kolaborasi interdisiplin ilmu hukum dan ilmu sosial-humaniora telah lama 
melahirkan percabangan ilmu baru, socio-legal studies.2) 
 

Keterbukaan terhadap sains dan teknologi bagi kalangan hukum tidak 

dapat dihindarkan sehingga Revolusi Industri 4.0 itu baik untuk masyarakat 

milenial karena membantu percepatan dalam bidang administrasi, pengarsipan 

dan pengiriman data sehingga Cyber Physical System, Internet of Things, Networks 

itu bermanfaat tetapi menimbulkan dampak negatif yaitu Sumber Daya Manusia 

yang tidak memiliki pemikiran virtual akan tersingkirkan karena dapat diganti  

dengan  robot, tetapi  manusia  dengan  pemikiran  ke  depan dan kecerdasannya 

akan tetap eksis dan tidak tergantikan. 

Implementasi dari Revolusi Industri 4.0 memberikan kecepatan dan 

ketepatan akses informasi serta diyakini mampu memberikan daya saing tingkat 

global dan dapat mengangkat pangsa pasar ekspor global disebabkan tingginya 

produktivitas kerja dan profit dalam bidang industri dan dampaknya terbentuk 

lapangan kerja baru. 

Fakta-fakta kemajuan serta kemudahan dalam segala aspek bidang yang 

ditawarkan oleh Revolusi Industri 4.0 tidak serta merta menjadi jawaban atas 

problematika di Indonesia. Sebab, Revolusi Industri turut menawarkan 

problematika yang mengiringi sehingga bukan tidak mungkin akan semakin 

memperkeruh masalah yang melanda Indonesia. 

Revolusi Industri 4.0 di Indonesia yang merupakan bagian dari globalisasi 

harus mengikuti perkembangan ini dan harus memperhatikan budaya 

masyarakat Indonesia. Budaya masyarakat Indonesia tergantung pada sumber 

daya manusianya, bila mereka tidak siap dengan percepatan produksi dan 

pembangunan pada Revolusi Industri 4.0 ini membuat Indonesia makin 

tertinggal dan tidak dapat mengikuti perkembangan dunia dan pasca Revolusi 

Industri 4.0 yang akan muncul Revolusi Industri 5.0 dimana :  

 

                     
2) Sulistyowati Irianto, "Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Era 4.0" (Kompas, 4 

Maret, 2019), hlm.6 
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- Industry 4.0 valuate best quantity and mass production  

- Industry 5.0 valuate life standard, creativity and high quality custom made products 

so one next step in evolution 

 

Impact of INDUSTRY 5.0 
Project realized in line with INDUSTRY 5.0 ad INDUSTRIAL UPCYCLING 
proposition confirms affect to many areas, most notably : 
1. Services and business models 
2. Profitability of business 
3. Reliability and continuous increase of efficient productivity 
4. IT security 
5. Machine and Human safety 
6. Product lifecycles increase 
7. Industry value chain environmental impact decrease 
8. Worker’s education, skills and involvement increase 
9. Socio-economic factors improvement 4) 
 

Revolusi Industri 5.0 atau Society 5.0 

Sejak Jepang melaunching Society 5.0 pada tanggal 21 Januari 2019, untuk 

mengantisipasi Revolusi Industri 4.0 yang akan mendegradasi peran manusia 

maka konsep Society 5.0 sebagai jawabannya yang merupakan konsep berpusat 

pada manusia dengan menggunakan basis teknologi yang menyebabkan 

manusia tetap eksis dalam era digital dan manusia telah hidup sebagai pusat 

peradaban yang berbasis teknologi. Untuk itu pemerintah perlu melindungi 

pekerja dari ancaman kehilangan pekerjaan dengan regulasi yang ada terutama 

dengan Undang-Undang Perburuhan supaya tidak menjadi korban teknologi 

yang berkembang. 

Dalam konsep Society 5.0, manusia berperan lebih besar dengan 

mentransformasi big data menjadi suatu kearifan baru yang pada akhirnya 

meningkatkan kemampuan untuk peluang bagi kemanusiaan untuk tercapai nya 

kehidupan yang bermakna.  

                     
4) Michael Rada, “Industry 5.0 definiton”, Medium, diakses dari 

http://medium.com/@michael.rada/industry-5-0-definition-6a2f9922dc48, pada tanggal  

23 Pebruari 2019 pukul 10.22 
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Humanisme dalam Society 5.0 adalah modal dasar untuk dapat diterima 

masyarakat dunia.Jepang akan terkenal di dunia dengan memanfaatkan Internet 

of Things, big data, Artificial Intelligence (AI), robot dan sharing of economy berfokus 

pada humanisme.  

Kondisi di Jepang terbalik dengan di Indonesia di mana Jepang 

mengalami defisit populasi sedang Indonesia mengalami bonus demografi 

dengan angkatan usia produktifnya dan setelah itu tahun 2045 terjadi penurunan 

menuju ke era aging society untuk Indonesia, Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 

bila digabung menjadi blue print nasional. 

Society 5.0 mengembalikan kejayaan peradaban manusia karena 

berkolaborasinya fisik, digital, biologis, dilengkapi aspek spiritual dan dalam hal 

ini agama akan kembali memimpin sains. Dampak dari  Revolusi Industri 4.0 

dan Society 5.0 adalah dunia yang semakin global sehingga batas negara seolah-

olah tiada, sebetulnya moral dan budaya Indonesia dan jati diri bangsa akan 

susah mencegah masuknya budaya-budaya asing. 

 

E. Penutup 

Kesimpulan 

Keterbukaan terhadap sains dan teknologi bagi kalangan hukum tidak 

dapat dihindarkan sehingga Revolusi Industri 4.0 itu baik untuk masyarakat 

milenial karena membantu percepatan dalam bidang administrasi, 

pengarsipan dan pengiriman data. 

Dampak negatif dari Revolusi Industri 4.0 yaitu Sumber Daya Manusia 

yang tidak memiliki pemikiran virtual akan tersingkirkan karena dapat 

diganti  dengan  robot, sedangkan dampak positifnya adalah manusia  

dengan  pemikiran  ke  depan dan kecerdasannya akan tetap eksis dan tidak 

tergantikan. 

Fakta-fakta kemajuan serta kemudahan dalam segala aspek bidang 

yang ditawarkan oleh Revolusi Industri 4.0 tidak serta merta menjadi 

jawaban atas problematika di Indonesia. Sebab, Revolusi Industri turut 
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menawarkan problematika yang mengiringi sehingga bukan tidak mungkin 

akan semakin memperkeruh masalah yang melanda Indonesia. 

Notaris adalah pejabat yang diangkat untuk membuat alat bukti otentik 

dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan 

membutuhkan pendidikan serta keahlian khusus.  

Seperti disebutkan pada Revolusi Industri 5.0 yang membutuhkan 

aspek spiritual dalam hal kolaborasi satu sama lain adalah fisik, digital dan 

biologis sehingga agama akan kembali menginspirasi sains. Bangkitnya 

pemahaman spiritual di negara-negara berkembang akan memimpin 

perkembangan Revolusi Industri 5.0.      
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