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ABSTRAK 

 

Apa yang menjadi permasalahan penentuan besarnya honorarium notaris dalam 

pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam PP 21/2015 serta 

Mengkaji dan menganalisis dasar pengaturan honorarium notaries dalam pembuatan akta 

Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam PP 21/2015 dan sanksi yang dapat 

diberikan apabila notaries melanggar ketentuan biaya pembuatan akta sebagaimana yang 

diatur dalam PP 21/2015 

Berdasarkan Pasal 36 Undang-UndangNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya 

disebut UUJN), notaries berhak untuk menerima honorarium atas jasa hukum yang 

diberikan sesuai dengan kewenangannya. Penentuan besarnya honorarium adalah 

ditentukan dengan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari suatu akta yang dibuatnya. 

Nilai ekonomis suatu akta ditentukan dengan nilai objek dari setiap akta, Dengan adanya 

ketentuan dalam UUJN ini, penetapan besarnya honorarium sudah diatur batas 

maksimalnya, sehingga diharapkan tidak memberatkan masyarakat sebagai pengguna 

jasa notaris. Notaris sebagai pejabat Negara juga diperintahkan untuk memberikan 

bantuan jasa secaracuma-Cuma kepada golongan masyarakat yang tidak mampu 

Lebih lanjut lagi Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh  Ikatan Notaris Indonesia 

mengatur mengenai larangan bagi notaries untuk menetapkan honorarium yang dapat 

menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan sesame rekan kerja notaries  (Pasal 4 

Kode Etik Notaris 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan dalam Pasal 18 PP 21/2015 mengenai biaya 

pembuatan Akta Jaminan Fidusia merupakan penegasan dari Pasal 36 UUJN yang 

mengatu rmengenai honorarium notaries pada umumnya. Dengan menetapkan bahwa 

biaya maksimum pembuatan Akta Jaminan Fidusia sama dengan biaya maksimum 

honorarium notaries dalam membuat akta, memberikan jaminan dan kepastian hokum 

bagi notaris, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat umum agar tidak 

dibebani secara berlebihan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 

Terhadap pelanggaran dari ketentuan mengenai biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia, 

notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi secara etika maupun secara perundang-

undangan. Pemberian sanksi secara etika dilakukan melalui siding kode etik yang 

dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang hasilnya akan diteruskan ke Majelis 

Pengawas Pusat, dengan ancaman sanksi maksimal berupa rekomendasi pemecatan ke 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan adalah melanggar Pasal 4 UUJN mengenai ketentuan sumpah 

jabatan notaris yang ancaman sanksi terberat adalah pemecatan dari Menteri Hukum dan 

Hak AsasiManusia, Pasal 18 PP 21/2015 seharusnya juga mengatur mengenai batas 
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