
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

labatan notaris adalah jabatan kepercayaan. Kepercayaan tersebut 

diberikan oleh masyarakat dan hal itu membawa tanggung jawab yang berat 

karena produk hukum yang dihasilkan oleh notaris sangat tinggi relevansinya dari 

aspek hukum. 

Pada saat ini masyarakat beranggapan bahwa profesi seorang notaris 

sangatlah terpandang karena pada pekerjaannya memakai Lambang Negara yaitu 

Garuda Pancasila yang merupakan symbol wibawa tinggi. Selain itu juga ada 

anggapan dari masyarakat bahwa profesi notaris merupakan profesi yang mulia 

dan cukup berat, karena dalam menjalankan' tugas jabatannya diwajibkan 

bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya artinya bahwa notaris berjanji 

akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan 

mentaati c\engan seteliti-telitinya semua peraiuran-peraturan jabatan notaris yang 

sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya isi 

akta-akta selaras dengan P IN. 

Pada prinsipnya setiap tugas/kewajiban yang didasarkan atas kewenangan 

dapat menimbulkan tanggung jawab, baik itu tanggung jawab yang berdasarkan 

hukum maupun berdasarkan etika dan moral. Tanggung jawab notaris dalam 

menjalankan tugas profesinya terikat oleh hukum yang mengaturnya dan dituntut 
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harus mampu mengetahui dan menguasai ban yak peraturan perundang-undangan 

ataupun kode etik Notaris. 

Notaris sebagai profesi bebas tetap diikat oleh kewajiban-kewajiban untuk 

tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum maupun 

kepentingan individu tertentu (klien). Oleh karen a itu, peraturan perundang

undangan yang mengatur mengenai syarat-syarat jabatan notaris dan berbagai 

tindakan administrasi yang diperIukan untuk menjamin agar kepentingan 

masyarakat terjamin secara wajar diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dari 

seorang notaris untuk semakin bersikap profesionanal. 

Kemampuan profesional seseorang menunjuk pada keahlian yang 

didukung oleh ilmu pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang tinggi. 

Walaupun para notaris dalam menjalankan jabatannya telah memiliki kemampuan 

profesional yang tinggi, integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi, 

tapi masih ada saja oknum notaris yang bukan saja bertindak merugikan 

kepentingan masyarakat luas, tetapi juga merusak nama baik organisasi notaris. 

Para notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi atau 

"Profesionalisme Behaviour".-

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pembahasan permasalahan yang perJu 

digarisbawahi adalah kode etik profesi. Kode Etik Profesi Notaris khususnya yang 

tertuang didalam organisasi notaris merupakan seluruh kaidah moral yang 

ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan kong res dan/atau ditentukan 

oleh peraturan perundang-undangan yang berIaku dan wajib ditaati oleh semua 

anggota dan pihak-pihak yang menjalankan profesi itu, yang meliputi Notaris 
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Pengganti, wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Kode Etik Profesi ini 

dapat berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kode ~tik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai

nilai yang hidup di lingkungan profesi itu sendiri dan kode etik tersebut bisa 

mencegah perbuatan yang tidak etis bagi sesama anggotanya. 

Tidak dapat disangkal karena pentingnya produk akta dari notaris, maka 

notaris dibatasi secara ketat oleh ancaman sanksi-sanksi dalam undang-undang 

jabatan yaitu Peraturan labatan Notaris (dalam hal ini UU No. 30 Tahun 2004 

tentang labatan Notaris) yaitu terutama untuk menjaga disiplin notaris dalam 

menjalankan jabatannya. Ditambah dengan Kode Etik Organisasi Notaris, yang 

merupakan rambu-rambu yang harus ditaati agar supaya seorang notaris dalam 

menjalankan profesinya tidak merendahkan martabatjabatannya. 

Tanggung jawab notaris cukup luas serta berat tetapi mulia. Setiap tugas 

dan kewajiban yang didasarkan atas kewenangan akan menimbulkan tanggung 

jawab. Notaris didalam menjalankan jabatannya membuat akta otentik, jika 

menyimpang dalam pembuatannya baik dilihat dari segi hukum, moral atau etika 

prof.:!si nctaris maka dapat menimbulkan sanksi yang menimpa notaris itu sendiri, 

misalnya pemecatan sementara, denda, hilangnya otentisitas serta batalnya akta

akta yang dibuatnya. 

Organisasi profesi notaris mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 

dimana dalam organisasi notaris terse but telah menetapkan standarisasi 

mengenai aturan tentang kode etik notaris yang harus ditaati oleh para 

anggotanya. Selain itu, organisasi notaris mempunyai fungsi dan wewenang yang 
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tidak kalah pentingnya. Salah satu wewenang orgimisasi notaris adalah melakukan 

pengawasan terhadap para notaris dimana notaris tersebut menjadi anggotanya 

selain pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan. Pengawasan tersebut 

dilaksanakan melalui 2 tingkat baik di tingkat I maupun di tingkat banding. Pada 

pengawasan tingkat I dilakukan oleh Majelis Kehormatan Profesi dari organisasi 

notaris. 

Saat ini ada 4 perkumpulan/organisasi notaris yai!u: INI (lkatan Notaris 

Indonesia), HNI (Himpunan Notaris Indonesia), Pernori (Perhimpunan Notaris 

Reformasi Indonesia) serta ANI (Asosiasi Notaris Indonesia) yang masing-masing 

organisasi tersebut mempunyai ketentuan aturan tetnang kode etik profesi yang 

tidak sama, begitu juga dengan bentuk pengawasan terhadap notaris. Hal ini dapat 

menimbulkan kerancuan di kalangan para notaris itu sendiri, karena tidak adanya 

standarisasi etika profesi dan jabatan yang baku. Konsekuensinya hingga saat ini 

belum ada standarisasi penegakan hukum dan standarisasi etika profesi dan 

jabatan yang baku. Hal ini berpengaruh terhadap proses peradilan menyangkut 

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang notaris bilamana terjadi 

permasalahan pada akta-yang dibuatnya. 

Kedudukan, fungsi dan wewenang organisasi notaris tersebut memang 

harus selalu ditegakkan kepada tiap-tiap anggota organisasi, agar notaris yang 

bersangkutan dapat benar-benar menguasai hukum dan memiliki dedikasi yang 

tinggi dalam keterikatannya dengan Peraturan Jabatan Notaris. Disamping itu, 

perlua danya sikap hati-hati dari seorang notaris agar dapat mewujudkan 

kepercayaan dari pihak-pihak yang memerlukan jasa notaris sehingga dalam 
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perkernbangannya akan rnelahirkan suatu kepastian hukurn. Sedangkan terhadap 

akta-akta yang dibuat oleh/atau dihadapan notaris, apabila tidak terpenuhinya 

syarat-syarat tertentu, rnengakibatkan akta-akta tersebut hanya mernpunyai 

kekuatan seperti akta dibawah tangan. Seandainya itu diakibatkan karena 

kesalahan dari notaris rnaka secara hukurn notaris harus bertanggung jawab. 

Dari uraian latar belakang perrnasalahan diatas, rnaka dirurnuskan 

perrnasalahan sebagai berikut: 

a. Bagairnana kedudukan dan peran organisasi notaris terhadap perkernbangan 

notaris sebagai pejabat urn urn di Indonesia? 

b. Bagaimana fungsi dan wewenang organisasi notaris terhadap nolaris yang 

menjadi anggota organisasi notaris dengan yang tidak rnenjadi anggota 

organisasi notaris? 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk rnernaparkan dan rnenganalisis kedudukan, 

fungsi dan wewenang dari ernpat organisasi profesi notaris yang ada sekarang 

dikaitkan dengan tindakan notaris yang rnelakukan pelanggaran dan tidak rnenjadi 

anggota salah satu organisasi notaris. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan rnarnpu rnernberikan surnbangan pernikiran 

dari aspek teoritis rnaupun untuk kepentingan praktis terutarna bagi kalangan 

profesi notaris agar dapat lebih profesional dalarn menjalankan tugas jabatannya 
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sesuai dengan peraturan jabatan yang berlaku, kalangan organisasi profesi yang 

ada di Indonesia sekarang agar dapat lebih meningkatkan kedudukan, fungsi dan 

wewenangnya sebagai organisasi yang dapat menegakkan supremasi di bidang 

hukum serta para mahasiswa Magister Kenotariatan, anggota masyarakat untuk 

lebih mengenal apa dan siapa notaris dan organisasi notaris. 

1.4. Tinjauan Pustaka 

Ketentuan notaris sudah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda 

dengan ditetapkannya Staatsblad Nomor 3 Tahun 1860 tentang Notarissche 

Reglement (Peraturan Jabatan Notaris atau P IN) yang merupakan landasan 

kelembagaan notariat di Indonesia. Dalam Pasal I PJN dan dikaitkan dengan pasaJ 

1 dan 15 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dikemukakan bahwa 

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang 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 

akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat atau orang lain. 

Dari apa yang dikemukakan pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa 

tugas jabatan notaris adalah membuat akta otentik, adapun yang dimaksud akta 

otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang

undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk 
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itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Selain itu pasal 1 P IN tersebut dapat juga 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kooperasi umum yaitu propinsi atau 

daerah kotapraja dan lain-lain, daerah otonomi, mewakili badan-badan tersebut 

dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan melaksanakan tugas-tugas yang 

ada pad a kedinasannya. 

Ditinjau dari prosedur pengangkatannya, maka sesuai dengan Peraturan 

Jabatan Notaris 1860, berarti sekarang ini yang perlu mengangkat notaris 

seharusnya adalah pejabat setingkat gubemur jenderal, yaitu presiden. Menurut 

G.H.S. Lumban Tobing, berpendapat bahwa menurut ketentuan seharusnya 

pengangkatan notaris tetap kepala negara. Keharusannya ini erat kaitannya dengan 

pasal 1968 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan notaris 

adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik (kecuaJi 

yang disebutkan ada pejabat yang lain ditentukan lain oleh undang-undang). 

Kewenangan membuat akta otentik ini menuntut notaris harus bebas dari 

pengaruh eksekutif.' 

Dalam perkembangan berikutnya, sejak tahun 1958, wewenang itu telah 

didelegasikan kepada Menteri Kehakiman, kendati landasan perubahan wewenang 

itu hanya berbekal Keputusan Menteri Kehakiman. Disini Menteri Kehakiman 

juga bertindak selaku pengawas notaris berdasarkan Pasal 2 UU No. 30 Tahun 

2004. Selain Menteri Kehakiman (pemerintah) sepanjang pengawasan terhadap 

notaris juga dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang menyangkut tugas yang 

I G.H.S. Lumban Tobing, "Pengawasan Terhadap Notaris", Forum Keadilan. No. 
21/1990. 
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menyangkut dengim peradilan umum (pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 2004). Secara 

umum, tugas pengawasan terhadap notaris memang dibebankan pada Departemen 

Kehakiman. 

Mengenai pengawasan notaris dalam Peraturan Jabatan Notaris diatur 

dalam Bab IV pada Pasal 50 sampai Pasal 60. Dalam Pasal 50 tersebut telah 

memperluas ruang lingkup pengawasan terhadap tugas dan pekerjaan notaris, 

karena telah mencakup ha I-hal yang tidak diancam hukuman tertentu dalam pasal

pasal Peraturan Jabatan Notaris, sedangkan dalam UU No. 30 Tahun 2004 

pengawasan diatur dalam Bab X pada Pasal67 -79. 

Pelanggaran tugas dan pekerjaan notaris seperti tersebut dalam Pasal 1 

Peraturan Jabatan Notaris, Stb 1916 - 46 jo 43 dan Pasal 440 Kitab Undang

undang Hukum Perdata serta pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tidak termasuk 

lagi dalam jangkauan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, setidak-tidaknya karena 

oleh Peraturan Jabatan Notaris sendiri sudah menentukan hukuman atas 

pelanggaran pasal-pasal tersebut. 

Menurut Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, PengadilaJ1 Negeri dapat 

menggunakan hukuman terhadap notaris dalam hal: 

1. Hal-hal dimana notaris wajib untuk menolak memberikan bantuannya. 

2. Hal-hal dimana notaris berhak, akan tetapi tidak wajib untuk memberikan 

bantuannya. 
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Termasuk dalam kategori pertama, penolakan tanpa alasan berdasar an tara 

lain: 

• Pembuatan akta yang isinya menurut kenyataannya bertentangan dengan 

ketertiban umum 

• Pembuatan akta, dimana tidak ada saksi-saksi atau saksi-saksi yang ada tidak 

dikenal oleh notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepada notaris. 

Termasuk kategori kedua adalah apabila permintaan untuk memberikan 

bantuan dalam keadaan tidak normal atau pada waktu yang tidak normal, sedang 

tidak menimbulkan keraguan bagi pihak yang bersangkutan, sehingga dapat 

dilakukan ditempat lain atau pada waktu lain yang lebih tepat. 

Menurut G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya Peraturan labatan 

Notaris, alasan-alasan berdasar penolakan dalam pemberian bantuan jabatan 

antara lain: 

• Dalam hal notaris berhalangan karena sakit atau karena pekerjaan jabatan lain. 

• Apabila para penghadap tidak dikenai oleh notaris atau identitasnya tidak 

dapat diterangkan kepada notaris. 

• Apabila para pihak tidak dapat menerangkan keamanan mereka dengan jelas 

kepada para pihak. 

• Apabila para penghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan 

undang-undang. 
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• ApabiJa karen a notaris akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

Pasal 20 dan 21 Peraturan Jabatan Notaris.2 

Dalam Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris juga dikatakan "mengakibatkan 

keluhuran martabatnya atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik didalam 

maupun diluar jabatannya sebagai notaris". Tentunya hal tersebut tidak dapat 

diartikan terlalu luas, sehingga hal-hal yang tidak diketahui umum tidak termasuk 

cakupan Pasal 50 tersebut, melainkan adalah diutamakan terhadap hal-hal tercela 

yang telah diketahui umum. 

Sedangkan beberapa perbuatan yang dianggap bertentangan dengan 

keluhuran dan martabatjabatan notaris, antara lain: 

• Mengadakan persaingan yang tidak sehat dian tara sesama notaris. 

• Mengadakan kerjasama yang tidak diperkenankan dengan orang-orang 

perantara (misalnya dengan memberikan kepada para perantara sebagian dari 

honorarium yang diterimanya). 

• Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum 

dikalangan p3ra notaris (setempat) dengan maksud untuk menarik kepadanya 

klien-klien dari notaris-notaris lain untuk memperbanyak jumlah klien dengan 

merugikan orang lain. 

Perbuatan-perbuatan seperti tersebut di atas, sesungguhnya telah tersirat dalam 

Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris dan kemudian dijabarkan lagi dalam Kode 

Etik Organisasi Profesi. 

2 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, 1999, hal. 99. 
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Pengawasan oleh Pengadilan Negeri sejalan dengan hal yang tercantum 

dalam Kode Etik Organisasi Profesi tetapi bukan berarti untuk mengamankan 

Kode Etik terse but dalam melakukan tindakan terhadap notaris karena justru yang 

terkandung dalam Peraturan Jabatan Notaris yang harus diawasi. 

Begitu banyak hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan tugas notaris yang 

perlu diawasi yang tidak ditentukan hukumannya oleh Peraturan Jabatan Notaris 

sendiri sehingga masih perlu penghukuman yang dijatuhkan oleh Tim Pengawas 

khususnya dari Organisasi Profesi yang memerlukan tata cara pengawasannya. 

Oleh karenanya perlu dimaklumi seorang notaris dalam menjalankan jabatannya 

sekalipun telah memiliki pengetahuan dan kerrampilan hukum yang baik tetapi 

perlu dilengkapi dengan penghayatan. terhadap keluhuran dan martabat 

jabatannya, berdasarkan moral dan etika untuk pencapaian profesionalisme 

jabatannya. 

Perlu diketahui bersama bahwa melalui lembaga pengawasan dapat 

menjaga nama baik lembaga kenotariatan sekaligus sebagai jaminan pengamanan 

kepentingan masyarakat umum yang dilayani. 

Selanjutnya di lain pihak, tim pengawas notaris baik dari Pengadilan 

Negeri khususnya dari organisasi profesi kalau mau jujur semestinya 

mengintrospeksi diri apakah telah menjalankan tugas pengawasannya 

sebagaimana mestinya. 

Dalam kenyataannya seringkali terjadi pelaksanaan pengawasan hanya 

dilaksanakan terhadap notaris yang menjadi anggota organisasi notaris, padahal 

tidak sedikit notaris yang tidak menjadi anggota organisasi notaris. Hal ini perJu 
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menjadi perhatian dari organisasi notaris karen a dalam melakukan pengawasan 

sering tidak terarah sehingga pada notoaris tertentu terkena pemeriksaan 

pengawasan berkali-kali sedang notaris yang bukan anggota organisasi profesi 

jarang atau tidak pernah tersentuh pengawasas. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian disini terdiri dari 3 sub metodologi antara lain: 

• Pendekatan masalah yaitu menggunakan pendekatan perundangan yang 

berlaku (statute approach) yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum 

normatif yang menekankan pada pencarian norma yang terdapat dalam 

ketentuan perundang-undangan serta pendekatan kasus. 

• Bahan hukum yang akan dikumpulkan antara lain bahan hukum primer yang 

berasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang relevan 

dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yaitu 

yang berasal dari pendapat hukum para sarjana/pakar yang tertulis dalam 

buku, journal, mak~Jah dan majalah-majalah hukum. 

• Teknik Pengumpulan Bahan Hukum berasal dari studi kepustakaan dan 

penelitian. 

• Analisa bahan hukum yaitu bahan hukum yang telah diperoleh melalui 

inventarisasi perundang-undangan, kepustakaan serta penelitian. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini, pembahasan dibagi menjadi 4 (empat) bagian sebagai 

berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian serta sistematika penulisan yang menguraikan struktur dan 

tatanan penulisan dari awal hingga akhir. 

Bab II : Kedudukan dan Peran Organisasi Notaris di Indonesia 

Bab ini berisi pembahasan mengenai tugas dan wewenang notaris, 

kedudukan organisasi notaris selaku lembaga pengawas notaris dan 

peran organisasi notaris dalam perkembangan ntoaris saat ini. 

Bab III : Fungsi dan Wewenang Organisasi Dalam Rangka Penegakan Kode Etik 

Notaris 

Bab ini berisi pembahasan mengenai fungsi dan wewenang organisasi 

notaris yang mencakup sanksi yang akan dijatuhkan terhadap notaris 

yang melanggar etika profesi dan dalam menjalankan jabatannya serta 

membahas peraturan pengawasan notaris dan alasan-alasan pembaharuan 

peraturan jabatan notaris. 

Bab IV : Kesimpulan dan saran 

Bagian ini merupakan penutup yang terdiri dari dua bag ian. Pertama, 

kesimpulan yang berisi rangkuman dari hasil pembahasan. Kedua saran, 
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pada saran ini, penulis mencoba untuk memberikan masukan kepada 

pihak yang berkepentingan. 


