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ABSTRAK  
 
Ketentuan honorarium notaris didasarkan atas pasal 36 UUJN telah diterapkan di 

Indonesia. Penetapan besarnya honorarium Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan 

nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Nilai ekonomis ditentukan dari objek 

setiap akta sebagai berikut: sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau 

ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima tidal lebih dari 2,5% (dua 

koma lima persen); di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima tidak lebih dari 1,5 % 

(satu koma lima persen); atau di atas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium 

yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan pihak-pihak yang 

menghadap, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. 

Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan 

honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana 

pasal 36 UUJN. Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara 

cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu  sebagaimana pasal 37 UUJN. Perbedaan 

besarnya honorariun yang diterima oleh notaris di wilayah perkotaan lebih besar 

dibandingkan di luar wilayah perkotaan. Perbedaan honorarium bukan karena penetapan 

di atas maksimal honorarium, melainkan karena harta obyek akta lebih mahal. Mengenai 

besarnya honorarium selain didasarkan atas ketentuan pasal 36 UUJN juga  berdasarkan 

atas ketetapan perkumpulan notaris sebagaimana dalam kode Etik Notaris. Notaris 

terutama di kota-kota besar kliennya ada yang fanatik pada notaris tertentu dan ada pula 
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didasarkan atas perhitungan honorarium. Pada kondisi yang demikian membuka peluang 

bagi notaris untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat semata-mata untuk 

mendapatkan keuntungan finansial. Terhadap notaris yang melakukan persaingan usaha 

tidak sehat UUJN tidak mengatur tentang sanksi. Sanksi dikenakan pada notaris 

didasarkan atas Kode Etik Notaris sebagaimana pasal 6 berupa : Teguran; Peringatan; 

Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; Onzetting (pemecatan) 

dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan 

Perkumpulan. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota 

yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran yang 

dilakukan anggota tersebut.  

 

Kata Kunci : Notaris. 
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