
 

 

 
Salam bpk/i penulis, mohon melakukan Cross Check 

terhadap penulisan terutama nama, gelar, institusi, dll. 
Apabila ada kesalahan penulisan, agar disampaikan 

melalui tabel revisi. Oleh karena setelah tahap revisi ini, 
kami akan mengajukan ISBN. Perlu kami sampaikan 

bahwa setelah pengajuan ISBN terlebih jika ISBN sudah 
terbit tidak dapat dilakuan revisi dikemudian hari.  

 

COVER 

 

 

Catatan 

1. Bab 6 Harus ditambah Sub Bab 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

BOOK CHAPTER 

HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA 
JILID 1 

  



 

 

  UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral 
dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26  

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 
Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: 
i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau 

produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual 

yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan 
informasi aktual;  

ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait 
hanya untuk kepentingan penelitian ilmu 
pengetahuan;  

iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait 
hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali 
pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan 
Pengumuman sebagai bahan ajar; dan  

iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan yang 
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak 
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku 
Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga 
Penyiaran. 

 
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 

pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa 
izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 

UUJN atau Undang-Undang Jabatan Notaris (Nomor 30 

Tahun 2004 dan Nomor 2 Tahun 2014) merupakan 

unifikasi pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia. Jika 

dibaca dan diteliti lebih lanjut dan mendalam bahwa 

UUJN merupakan narasi dan konsep kenotariatan yang 

masih memerlukan pengkajian pendalaman bahkan 

penafsiran lebih lanjut terutama oleh para praktisi 

kenotariatan (Notaris) dan para pemangku Hukum 

Kenotariatan. 

Book Chapter dengan judul Hukum Kenotariatan 

Indonesia 1 berisi pemikiran dan pendapat para Notaris 

dan para akademisi kenotariatan yang menuliskan dari 

berbagai prespektif, sehingga bisa memperkaya khazanah 

Ilmu Hukum Kenotariatan di Indonesia. Dalam Book 

Chapter ini ada 13 tulisan yang membahas dan mengupas 

Hukum Kenotariatan dari berbagai sudut pandang. 

Book Chapter ini diawali dengan tulisan dari Dr. Rudy 

Haposan Siahaan, S.H., Sp.1., MKn. yang mengupas 

mengenai Hakikat Jabatan Notaris Dalam Negara Hukum 

Pancasila yang pada intinya bahwa dalam rangka 

penegakan hukum, Notaris yang menjalankan 

kewenangannya sebagai pejabat umum dalam melayani 

masyarakat membuat akta harus memiliki jiwa Pancasila 

melalui pendekatan budaya hukum Pancasila yang 

mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila 

Pancasila demi terciptanya keadilan, kepastian hukum 

dan ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya Dr.  

Hj.Rini Irianti Sundary, SH., MH. Mengupas juga 

mengenai bagaimana Memahami: Hakekat Jabatan 

Notaris Dalam Negara Hukum Pancasila, yang pada akhir 

tulisannya disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan 

landasan filosofis negara hukum menginginkan Pancasila 

hidup dalam realita, bukan hanya dalam cita. Prinsip 
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Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban 

dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan 

keadilan. Hal itu sangat erat dengan tugas, fungsi dan 

wewenang jabatan Notaris. Maka dalam menjalankan 

profesinya, Pancasila harus sebagai  menjiwai setiap tugas 

pelayanannya kepada masyarakat dan mengaplikasikan 

setiap sila yang ada dalam Pancasila. 

Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn. membahas mengenai 

Keadilan dan Perlindungan Serta Kepastian Hukum 

Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris  bahwa seorang 

notaris, hakikatnya mengemban dua kedudukan dalam 

dirinya, yaitu sebagai “subjek” atau individu warga negara 

yang mengisi atau memegang jabatan notaris dan sebagai 

“kepentingan” atau jabatan notaris itu sendiri. Sebagai 

wakil negara yang diberikan kewewenangan atribusi 

melalui UUJN, maka negara berkewajiban memberikan 

perlindungan hukum bari notaris, berupa pengakuan, 

perlindungan dan jaminan, baik terhadap “subjek” 

maupun terhadap “kepentingan”. Perlindungan hukum 

adalah dalam rangka  mengayomi, menjaga, memelihara,  

mempertahankan dan/atau menyelamatkan “subjek” dan 

“kepentingan” yang dilindungi, yaitu notaris, dari 

kesewenang-wenangan, kriminalisasi,  pelecehan, 

maupun tindakan pengingkaran lainnya terhadap jabatan 

notaris. Sehingga dengan adanya perlindungan dan 

jaminan tersebut, diharapkan notaris mampu 

melaksanakan jabatan sesuai dengan hakikat jabatan 

notaris, sekaligus mempertahankan kesinambungan 

pelaksanaan jabatannya.  

Mengenai  Pendidikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 

Jabatan Notaris dibahas oleh Mustofa Abdul Basir, 

S.H.,S.E.,MET. yang menegaskan bahwa pendidikan 

merupakan bagian yang terpenting dalam memulai dan 

melaksanakan jabatan Notaris. Pendidikan jabatan 

Notaris dibagi menjadi dua bagian yaitu pendidikan 
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sebelum menjadi Notaris dan setelah menjadi Notaris. 

Pendidikan sebelum menjadi Notaris adalah rangkaian 

pendidikan yang dilakukan dalam memenuhi persyaratan 

dalam rangka pengangkatan menjadi Notaris, sedangkan 

pendidikan setelah menjadi Notaris merupakan 

pendidikan yang dilakukan dalam rangka pengembangan, 

peningkatan, dan pembaruan pengetahuan dan 

keterampilan Notaris dalam melaksanakan jabatan. 

Pengangkatan merupakan tahap yang dilakukan setelah 

calon Notaris memenuhi persyaratan yang disyaratkan 

untuk dapat diangkat menjadi Notaris, dengan begitu 

yang bersangkutan telah memiliki wewenang dalam 

membuat akta autentik. Pemberhentian merupakan tahap 

akhir dari rangkaian jabatan Notaris.  

Bahwa Pengawasan dan Pembinaan Jabatan Notaris 

sangat penting dalam pelaksanaan tugas jabatan  Notaris 

hal ini ditulis oleh Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H. 

yang disimpulkan pengawasan adalah pemberian 

pembinaan dan pengawasan baik secara preventif 

maupun kuratif kepada notaris dalam menjalankan 

profesinya sebagai pejabat umum sehingga notaris 

senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan 

kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa 

notaris dan masyarakat luas.  

Dr. Sunardi, S.H.,M.H. &  Dr. Fitria Dewi Navisa, S.H., 

M.Kn., M.H. membahas mengenai Kode Etik Jabatan 

Notaris, Penerapan dan Penegakannya, Moral dan Etika 

Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Sebagai Pejabat 

Umum disimpulkan bahwa notaris sebagai professional 

hukum akan menemukan 3 (tiga) hal yaitu kebenaran, 

kebaikan, dan keindahan. Dengan demikia religiousitas 

sains dalam moral dan etika adalah tata hidup yang 

memungkinkan setiap notaris mencapai kemajuan 

setinggi mungkin dalam lapangan spiritual, moral, 
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maupun intelektual. Tugas religiousitas sains bukan saja 

menciptakan hubungan yang harmonis antara notaris 

dan penciptanya, tetapi juga aturan manusia dengan 

manusia. Oleh karena itu pengaturan segala aspek moral 

dan etika notaris dengan prinsip-prinsip yang tertulis 

dalam agama adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan. 

Ilmu pengetahuan (sains) berkaitan dengan penemuan 

ilmu melalui indra dan pemikiran manusia, sedangkan 

agama berkaitan dengan hati nurani dan intelektualitas 

manusia.  

Dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris sangat penting 

untuk menguasai Protokol Dan Management Kantor 

Notaris,  Serta Maatschap (Persekutuan Perdata) Notaris 

materi ini ditulis oleh Rika Budi Antawati, SH., MKn., MM, 

bahwa  mulai menjalankan jabatannya, seorang notaris 

otomatis menjadi leader atau CEO pada institusi yang 

dipimpinnya.  Sebagai seorang leader dengan tugas 

kewajiban yang sangat kompleks, notaris dituntut untuk 

dapat menjalankan fungsi-fungsi manajerial dengan baik 

antara lain adalah planning (merencanakan), organizing 

(mengorganisir), leading (mempimpin) dan controlling 

(mengontrol).  Tulisan ini akan meninjau beberapa hal 

yang berhubungan dengan fungsi manajerial tersebut 

yaitu dalam hal tata kelola kantor notaris dalam bidang 

sarana dan prasarana, administrasi kantor notaris serta 

pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Feri, S.H., M.Kn. membahas Notaris dan Tindak Pidana  

Pencucian Uang berdasarkan bahwa Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonsia, pada 

tanggal 05 Mei 2017 mengeluarkan Peraturan Menteri 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip 

Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Profesi Notaris 

sebagai pihak pelapor tindak pidana pencucian uang 

mempunyai kewajiban, yaitu menerapkan prinsip 

mengenali pengguna jasa atau disebut juga know your 
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customer, yang berarti harus mengenal calon klien dan 

melapor ke PPATK ketika menemukan transaksi 

keuangan yang mencurigakan. 

Muh. Husein Ahmadi, S.H., M. Kn, C.I.M, C.L.A, CPCD 

membahas mengenai Reformasi dan Reposisi Jabatan 

Notaris Dalam Sistem Hukum Nasional dalam 

bahasannya ada 3 (tiga) kesimpulan yaitu: Pertama, 

reformulasi aturan tentang Jabatan Notaris dimulai dari 

perubahan Undang-undang Jabatan Notaris yang 

menempatkan Notaris sebagai pejabat umum di bawah 

pejabat otoritas Menteri Hukum dan HAM menjadi pejabat 

umum di bawah pejabat otoritas hukum yaitu Mahkamah 

Agung Republik Indonesia. Kedua, reformulasi tersebut 

menjadi metode untuk meroposisi jabatan Notaris sebagai 

pejabat penegak hukum bukan profesi hukum. Ketiga, 

pertanggungjawaban (ekuntabelitas jabatan Notaris) yang 

semula pertanggungawaban eksekutif karena dibawah 

Menteri Hukum dan HAM menjadi pertanggungjawaban 

hukum (akuntabilitas yudikatif). 

Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan Terkait 

Jabatan Notaris Melalui Cyber Notary ditulis oleh Dr. 

Ranti Fauza Mayana, S.H. yang menegaskan bahwa Cyber 

Notary di Indonesia masih dalam tataran konsep dan 

implementasi yang sifatnya parsial, namun berkaca pada 

situasi global saat ini, implementasi cyber notary dapat 

mulai kita pandang sebagai urgensi untuk dibangun 

secara bertahap melalui pembaharuan dari segi regulasi, 

infrastruktur maupun budaya masyarakat terutama  

kepercayaan dan rasa aman (trust and security) kepada 

konsep cyber notary, digital environment, sistem elektronik 

dan kepada jabatan notaris sendiri yang didukung literasi 

dan kebijaksanaan berteknologi. Pembaharuan ini 

memerlukan collaborative strategy and policy antara 

stateholder yaitu pemerintah dan instansi terkait antara 

lain KemenKum HAM dan Kemkominfo dan stakeholders 
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yaitu Notaris, Organisasi Notaris juga masyarakat 

pengguna jasa notaris untuk mencapai harmonisasi, 

sinergitas didukung oleh penguatan infrastruktur 

pendukung implementasi cyber notary  dalam suatu best 

practice yang komprehensif, berkepastian hukum serta 

memberikan perlindungan baik kepada notaris maupun 

masyarakat pengguna jasa notaris dari risiko hukum 

maupun risiko teknologi yang mungkin timbul. 

Kewenangan    dan Kewajiban     Serta Larangan Notaris 

dibahas oleh Setijati Sekarasih, S.H.,MKn.  yang 

menegaskan  bahwa jika membahas mengenai wewenang, 

maka wewenang seorang pejabat  apapun harus jelas dan 

tegas dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang pejabat dan jabatan tersebut. Apabila 

seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar 

wewenangnya dapat dikatagorikan sebagai perbuatan 

melanggar hukum. Wewenang harus dinyatakan dengan 

tegas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan, dan wewenang Notaris telah 

disebutkan dalam UUJN dan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum. menulis mengenai Majelis 

Kehormatan Notaris (MKN) Sebagai Pejabat Tata Usaha 

Negara dan Keputusannya   Sebagai Keputusan   Tata 

Usaha Negara yang menyimpulkan bahwa Bahwa 

kewenangan pengawasan dan pembinaan ada pada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai 

ekesekutif, yang kemudian Menteri mendelegasikan 

(delegans) kewenangannya kepada Majelis Kehormatan 

Notaris (MKN). Maka MKN sebagai delegataris akan 

berkedudukan atau dikategorikan sebagai Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan mengkategorikan 

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara, maka  Keputusan Tata Usaha 

Negara  sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat 
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dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha 

Negara. 

Book Chapter ini diakhiri dengan tulisan dari  Pipit 

Saputri Utami, S.E., S.H., M.Kn. yang membahas 

mengenai Organisasi Kenotariatan Indonesia  (Ikatan 

Notaris Indonesia) bahwa peran dari organisasi INI sangat 

penting bagi pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia. 

Sebagai wadah satu-satunya bagi profesi jabatan Notaris 

di Indonesia, INI selalu mendukung setiap perubahan dan 

perkembangan yang terjadi yang memberikan dampak 

positif untuk perubahan dan perkembangan dunia 

kenotariatan di Indonesia. INI mempunyai peran untuk 

menentukan standardisasi pelaksanaan jabatan Notaris 

sehari-hari dengan menyusun dan membentuk Kode Etik 

Notaris yang harus ditaati oleh seluruh Notaris di 

Indonesia. INI selalu meng-upgrade keilmuan para Notaris 

di Indonesia melalui seminar-seminar maupun karya 

ilmiah yang selalu mengikuti setiap perubahan dan 

perkembangan yang terjadi di dunia kenotariatan. INI 

akan mendampingi setiap Notaris yang mendapat 

masalah tuntutan pidana maupun gugatan perdata 

terhadap akta yang telah dibuatnya sepanjang Notaris 

tersebut telah melaksanakan jabatannya berdasarkan 

UUJN-P dan Kode Etik Notaris. Sikap INI terhadap 

perubahan dan perkembangan dalam dunia kenotariatan 

adalah dengan mendukung penuh jika perubahan dan 

perkembangan tersebut memberikan manfaat yang besar 

bagi perubahan dan perkembanan dunia kenotariatan di 

Indonesia. INI memfasilitasi dengan berdiskusi yang 

mendalam bersama notaris-notaris latin lainnya di 

berbagai negara, maupun mendukung dengan inovasi-

inovasi INI yang dirasa akan membantu pelaksanaan 

jabatan Notaris salah satunya untuk menghadapi disrupsi 

teknologi informasi dan komunikasi.   
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Tim Editor mengcapkan banyak terimakasih kepada 

seluruh kontributor yang telah menuangkan pemikiran 

dan pendapatnya sehingga tersaji dalam BookChapter ini. 

Untuk Tim Ediror sangat terbuka jika ada saran dan 

masukan untuk memperbaiki Book Chapter ini dan pada 

Book Chapter berikutnya yaitu Hukum Kenotariatan 

Indonesia 2. 

Semoga substansi buku ini memberikan manfaat kepada 

para Notaris, mahasiswa kenotariatan, akademisi dan 

para peminat Hukum Kenotariatan Indonesia (HKI). 

Terimakasih. 
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Tim Editor. 

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. 
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1 
HAKIKAT JABATAN NOTARIS 

DALAM NEGARA HUKUM 

PANCASILA 

Dr. Rudy Haposan Siahaan, S.H., Sp.1., MKn 

 

Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Sistem Hukum 
di Indonesia 

Sistem hukum di Indonesia menganut pembagian hukum 

publik dan hukum privat, yang merupakan salah satu ciri 

civil law system. Pemerintah sebagai organ negara juga 

memberikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada 

pejabat umum. Pejabat umum adalah pejabat yang 

diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan negara 

diwakili oleh Pemerintah dan diberi wewenang serta 

kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, 

karena ia turut melaksanakan kewibawaan Pemerintah.  

Notaris selaku pejabat umum menjalankan tugas negara 

dalam membuat akta otentik guna melayani (atas 

permintaan) masyarakat dan akta otentik yang dibuatnya 

merupakan dokumen negara. Oleh karena Notaris 

diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

pembuatan akta otentik, yang mana pada akhirnya, maka 

Notaris memiliki peran sebagai wakil negara untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat.1  

 
1Rudy Haposan Siahaan, Notaris. Pendidikan, Pengangkatan, Pengawasan, 

Pembinaan, serta Organisasi. Indonesia-Italia-Austria-Belanda, (Medan, 

USUPress, 2021), h. 5. 
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Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan 

yang semakin kompleks dewasa ini, tentunya akan 

semakin memperluas fungsi dan peran Notaris di 

dalamnya. Kelancaran terjaminnya rasa keadilan serta 

rasa aman di tengah masyarakat merupakan kewajiban 

yang harus menjadi perhatian semua pihak, terutama 

Notaris, yang menjalankan tugas dan wewenang yang 

diberikan oleh negara untuk melayani kebutuhan hukum 

masyarakat. Negara melalui pemerintah yang 

memberikan sebagian wewenangnya kepada Notaris, dan 

juga masyarakat yang mendapat pelayanan dari Notaris, 

tentu mempunyai ekspektasi besar agar pelayanan yang 

diberikan oleh Notaris tersebut benar-benar memiliki nilai 

dan bobot yang dapat diandalkan, selain memberikan 

keadilan dan rasa aman di dalam masyarakat, juga dapat 

melindungi masyarakat dari potensi terjadinya sengketa 

dan terpenuhinya hak dasar yang dijamin oleh konstitusi 

negara bagi setiap warga masyarakat.2 

Dalam hal ini kedudukan seorang Notaris dalam 

masyarakat memegang peran penting untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta otentik. 

Masyarakat membutuhkan seseorang dengan jabatan 

terhormat yang dapat menjawab kebutuhannya dalam 

pembuatan akta otentik, dapat memberi kepastian 

hukum, dan dapat memberi keyakinan atas pembuatan 

alat bukti tertulis, sehingga selain bertanggung jawab 

terhadap diri sendiri. Tugas dan peran Notaris tersebut di 

tengah masyarakat sangat dibutuhkan demi penegakan 

dan perlindungan hukum untuk mendapatkan keadilan 

dan rasa aman sebagai subjek hukum dalam 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat demi 

kesejahteraan dan kemakmuran, sebagaimana yang 

 
2Taufik, Peran Notaris dalam Pencaharian Kohesi Sosial dan Perlindungan 

Hak Asasi Manusia, Disampaikan  pada 29th International Congress of 

Notaries, 27th-30th November 2019 di Jakarta, Indonesia. 
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diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. 

Negara Hukum Pancasila 

Arah kebijakan politik hukum nasional dilandaskan pada 

keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan 

politik hukum yang dilandaskan pada 3 (tiga) prinsip 

dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara, 

yaitu: pertama, supremasi hukum; kedua, kesetaraan di 

hadapan hukum; ketiga, penegakan hukum dengan cara-

cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Ketiga 

prinsip dasar tersebut merupakan syarat mutlak dalam 

mewujudkan cita-cita terwujudnya negara Indonesia yang 

damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan 

ketertiban diwujudkan, maka diharapkan kepastian, rasa 

aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan 

dapat terwujud. Untuk itu politik hukum nasional harus 

senantiasa diarahkan pada upaya mengatasi berbagai 

permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik 

hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan 

dengan substansi hukum, struktur, dan budaya hukum 

sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.3 

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan “Indonesia 

adalah negara yang berdasarkan hukum” dengan 

rumusan “rechstaat”. Konsep negara hukum di Indonesia 

disesuaikan dengan kondisi Indonesia atau digunakan 

dengan ukuran pandangan hidup pada pandangan 

bernegara di Indonesia.  Dalam simposium di Universitas 

Indonesia pada tahun 1966 tentang “Indonesia Negara 

 
3Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, Second Editon, 

Terjemahan Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), h. 7-8. 
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Hukum” telah ditegaskan bahwa “Negara Republik 

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang 

mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai 

semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Dalam 

negara Indonesia, di mana falsafah Pancasila begitu 

meresap, hingga negara Indonesia ini dapat dinamakan 

negara hukum Pancasila, asas kekeluargaan merupakan 

titik tolak kemasyarakatan”.4 Dalam simposium tersebut 

disebutkan bahwa: “Sifat negara hukum itu adalah di 

mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak 

menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah 

ditentukan lebih dahulu oleh alat perlengkapan yang 

dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau 

singkatnya disebut prinsip “rule of law”. Dalam Pasal 1 

ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: 

“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan 

pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, 

hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara (supremacy of law). Dengan demikian konsep 

negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 ialah negara 

hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum di mana 

satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara 

hukum pada umumnya. Adapun Ciri-ciri khas bagi suatu 

negara hukum adalah: pertama, pengakuan dan 

perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung 

persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan 

kebudayaan; kedua, peradilan yang bebas dan tidak 

 
4Disampaikan Simposium Indonesia Negara Hukum, pada Fakultas Hukum 

dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (FHIPK) Universitas Indonesia 

Jakarta, Makalah, tanggal 6-9 Mei 1966. 
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memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan 

apapun; ketiga, legalitas dalam arti segala bentuknya. 

Dengan demikian konsep negara hukum yang dibangun 

yang kemudian diberikan landasan konstitusional oleh 

UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 

sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, di 

mana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam 

suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat 

terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di 

Indonesia yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman 

yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan 

adanya Hak Asasi Manusia, walaupun dalam praktik 

penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak 

terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara 

hukum tersebut. 

Adapun yang dimaksud dengan negara hukum adalah 

negara yang di dalamnya terdapat beberapa aspek 

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan 

mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Oleh karena 

itu arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala 

aspek kehidupan di wilayah negara Republik Indonesia 

harus didasarkan pada hukum dan segala produk 

perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di 

wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum menjamin 

keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, 

negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang 

merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari 

segala sumber hukum. Karakteristik negara hukum 

Indonesia bersumber dari filsafat Pancasila yang terdapat 

di dalam Pembukaan Indang-Undang Dasar 1945, 

tercermin pada 5 (lima) nilai yang terdalam, yaitu nilai-
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nilai yang terdapat dalam 5 (lima) sila Pancasila.5 Kelima 

nilai tesebut merupakan pencerminan dari tekad dan 

aspirasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mencapai 

kemerdekaannya dengan perjuangan, yang terdiri dari:6 

1. Nilai ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh 

ada produk hukum nasional yang bertentangan 

dengan agama atau bersifat menolak atau 

bermusuhan dengan agama; 

2. Nilai perikemanusian mengamanatkan bahwa hukum 

harus melindungi warga Negara dan menjunjung 

tinggi martabat manusia; 

3. Nilai persatuan dan kesatuan atau kebangsaan 

mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus 

merupakan hukum nasional yang berlaku bagi 

seluruh bangsa Indonesia. Hukum nasional berfungsi 

mempersatukan bangsa Indonesia; 

4. Nilai demokrasi mengamanatkan bahwa dalam 

hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan 

harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada 

analisi terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-

wakilnya; 

5. Nilai keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua 

warga Negara mempunyai hak yang sama dan bahwa 

semua orang sama dihadapan hukum. 

Dalam negara hukum Pancasila, Pancasila dijadikan 

dasar pokok hukum nasional, sehingga merupakan 

sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa 

suatu perbuatan baru dikatakan sesuai dengan hukum 

 
5Thoga H.Hutagalung, Hukum dan Keadilan Dalam Pemahaman Fisafat 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Disertasi, (Bandung, Universitas 

Padjadjaran, 1996), h. 329. 
6Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: 

Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, 

(Bandung: Alumni, 2000), h. 138-139. 
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apabila perbuatan tersebut telah mencocoki nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila (yang terkandung 

dalam Sila Pertama sampai dengan sila terakhir) atau 

perbuatan dimaksud telah sesuai dengan sistem hukum 

Pancasila.7 

Selanjutnya dalam konteks penegakan hukum (law 

enforcement) di Indonesia, khususnya dalam upaya 

melakukan pembangunan sistem hukum nasional yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip cita hukum (rechtsidee) 

Indonesia yaitu Pancasila, dapat dilakukan dengan 4 hal 

berikut ini:8 

1. Menjaga integrasi bangsa dan negara, baik secara 

idelogis maupun secara teritorial. 

2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan 

negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan. 

3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan 

keberadaban dalam hidup beragama. 

Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus 

diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan 

keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha 

untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian 

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. 

Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan 

hakikat dari penegakan hukum. Hukum harus 

dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang 

 
7Widiada, Kebijakan Legislasi tentang Sifat Melawan Hukum Materiil dalam 

Tindak Pidana Korupsi, Disertasi (Bandung: Universitas Katolik 

Parahyangan, 2008), h. 152.  
8Arief Hidayat, dalam Yopi Gunawan dan Kristian, Perkembangan Konsep 

Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila, (Bandung, Refika Aditama, 

2015), h. 113. 
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menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap 

peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, 

itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa 

yang tejadi. Jadi, pada dasarnya tidak ada 

penyimpangan, “meskipun besok hari akan kiamat, 

hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan 

kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, 

ketertiban dalam masyarakat tercapai. 

Jabatan Notaris Dalam Negara Hukum Pancasila 

Pancasila adalah dasar negara, artinya ia adalah landasan 

kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. 

Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara 

Indonesia harus dilandasi oleh sila-sila yang terdapat 

dalam Pancasila, sedangkan ideologi nasional 

mengandung arti cita-cita dan tujuan negara.  

Dalam negara hukum, setiap perbuatan, baik dari warga 

masyarakat maupun             dari pejabat-pejabat dan 

jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum, baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum tertulis, yang 

dibentuk (ditetapkan) harus berlandaskan dasar negara, 

seperti tercermin dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena 

itu, hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar, 

termasuk perubahannya, demikian juga undang-undang 

dan peraturan-perundang-undang lainnya harus 

mengacu pada dasar negara (sila-sila dasar negara.)9 

Dilihat dari teori kewenangan dalam bernegara, di mana 

ada pemberian kewenangan kepada pejabat tata usaha 

negara berdasarkan suatu perundang-undangan formal 

atau yang disebut atribusi. Jabatan Notaris yang 

diciptakan negara sebagai implementasi dari negara 

dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang 

 
9HRT. Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia. Pemikiran dan 

Pandangan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 336.  
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merupakan jabatan yang istimewa, yang luhur, terhormat 

dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan 

undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut. 

Dengan demikian Notaris merupakan pejabat yang 

mempunyai spesialisasi tersendiri, karena Notaris 

merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugasnya 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum 

dalam bidang hukum perdata. Istilah pejabat umum 

merupakan terjemahan dari istilah openbare Amtbtenaren 

yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata adalah suatu keharusan untuk 

menjadikan Notaris sebagai pejabat umum, berhubung 

dengan definisi dari akta otentik yang dirumuskan oleh 

Pasal 1868 yang berbunyi: “Suatu akta otentik adalah 

suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang‐Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai‐

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di 

mana akta dibuatnya.” Openbare Amtbtenaren yang 

diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai 

pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik 

yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti 

itu diberikan kepada Notaris. Oleh karena itu berdasarkan 

ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, untuk dapat 

membuat suatu akta otentik seseorang harus mempunyai 

kedudukan sebagai pejabat umum. 

Lebih lanjut dari pasal tersebut jelas menggambarkan 

bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta‐

akta otentik yang menurut Pasal 1870 KUH Perdata 

berfungsi sebagai alat pembuktian yang mutlak. Artinya 

bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada 

pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi 

siapa saja yang membutuhkan alat pembuktian untuk 

suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk 

kepentingan usaha. Kedudukan seorang Notaris sebagai 

fungsionaritas dalam masyarakat dianggap sebagai 

seorang pejabat tempat seseorang dalam memperoleh 

http://www.suduthukum.com/search/label/hukum
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nasihat yang boleh diandalkan dalam pembuatan 

dokumen yang kuat dalam proses hukum, sehingga 

masyarakat membuatkan seorang (figure) yang 

ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat 

dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya 

(cap/stempel) memberikan jaminan dan bukti kuat, 

seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat  yang 

tidak ada cacatnya, menjaga rahasia dan membuat suatu 

perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan 

datang. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Notaris merupakan 

pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara untuk 

menjalankan sebagian kekuasaan negara, yaitu membuat 

akta-akta otentik dan karena Notaris menjalankan 

sebagai kekuasaan yang diberikan kepadanya maka 

Notaris dikatakan juga sebagai Pejabat Publik atau 

Notaris Publik, artinya mempunyai wewenang dengan 

pengecualian. Dengan mengategorikan Notaris sebagai 

Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna 

hukum, bukan Publik sebagai khalayak umum. Notaris 

sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat 

Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan 

sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini 

dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat 

Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk 

akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan 

hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. 

Karena akta merupakan formulasi keinginan atau 

kehendak (wilsvorming) para pihak yang dituangkan 

dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh 

Notaris, maka sengketa dalam bidang perdata tetap 

diperiksa di pengadilan umum (negeri), hanya saja Notaris 

sebagai Pejabat Publik tidak termasuk sebagai pihak 

dalam sengketa tersebut karena akta yang dibuat oleh 

notaris telah menjadi alat bukti yang sempurna sebagai 

akta otentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya 
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dalam membuat akta otentik yang diminta masyarakat 

kepadanya wajib menjalankannya dengan amanah, jujur, 

saksama, mandiri, dan tidak berpihak sesuai dengan 

sumpah/janji Notaris. Dan untuk itulah Notaris sebelum 

menjalankan jabatannya wajib mengucapkan 

sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri 

atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini Notaris sebagai 

Pejabat Publik atau Notaris Publik memang mempunyai 

spesialisasi dari pejabat umum lainnya, karena Notaris 

dalam membuat akta adalah menjalankan sebagian 

kekuasaan negara, sehingga hal ini Notaris sebagai 

Pejabat Publik atau Notaris Publik bukan merupakan 

bagian dari hukum Publik, karena di bidang keperdataan 

tetapi merupakan bagian dari hukum privat. 

Untuk lebih menegaskan terkait dengan tugas, fungsi, 

dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang 

menjalankan pelayan publik Notaris, maka untuk itu pula 

telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 

2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam 

Undang-Undang ini Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya.  

Kewenangan Notaris membuat akta membuat akta otentik 

adalah mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan 

akta memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga di 
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tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 

orang lain yang ditetapkan undang-undang (Pasal 15 ayat 

1). Dalam Pasal 15 ayat 2 menjelaskan, bahwa selain 

kewenangan tersebut di atas, Notaris berwenang pula:  

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus;  

2. membukukan surat di bawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus;  

3. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa 

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 

digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 

4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan 

surat aslinya;  

5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan Akta;  

6. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; 

atau  

7. membuat Akta risalah lelang.  

Lebih lanjut dalam ayat (3) menyebutkan pula selain 

kewenangan sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Ditegaskan pula dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, “Dalam 

menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, 

jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. 

Oleh karena itu Notaris sebagai pejabat umum yang 

menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum 

kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan 

dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum terhadap 

pelaksanaan tugas Notaris. Hal tersebut di atas sesuai 
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dengan rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa 

tujuan negara hukum adalah perlindungan terhadap hak 

asasi manuasi. Demikian pula dalam Pasal 28 huruf D 

UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

Oleh sebab itu, tidak hanya segala tindakan didasarkan 

atas ketentuan hukum sebagai wujud supremasi hukum, 

namun juga undang-undang sebagai perwujudan aturan 

hukum harus mampu menjamin kepastian hukum.10 

Penegakan Hukum Profesi Notaris Dalam Negara 
Hukum Pancasila  

Usaha penegakan hukum sejalan dengan prinsip negara, 

yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Tegaknya 

hukum merupakan prasyarat bagi sebuah negara hukum. 

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di 

dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan perilaku 

manusia juga. Perilaku manusia dalam masyarakat 

tidaklah bersifat bebas, melainkan didisplinkan oleh 

jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat, 

termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum dan 

profesi hukum. 

Dalam penegakan hukum baik pejabat penegak hukum 

maupun profesi hukum berhubungan erat dan didukung 

oleh nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang terkandung 

dalam etika profesi. Etika profesi tersebut fungsinya yang 

internal dapat mengatur hubungan antarsejawat. Fungsi 

etika dalam hal ini dapat merupakan mekanisme 

organisasi untuk mengontror perbuatan anggota, 

mengoreksi apabila perbuatan anggota dipandang kurang 

etis, dan dapat merupakan sarana penyelaras hubungan 

 
10H. Ahmad Muliadi, Politik Hukum, (Padang: Akademia Permata, 2013), h. 

133. 
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antarsejawat.11 Oleh karena itu setiap profesi harus 

dijalankan secara bertanggung jawab, dalam arti 

pekerjaan dan hasilnya harus bermutu dan akibatnya 

terhadap manusia lain harus selalu dipertimbangkan 

untuk tidak merugikan orang lain. Di lain pihak tujuan 

profesi tidak boleh diusahakan apabila sejauh 

pelaksanaannya melanggar hak orang lain.12 

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan 

diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau 

memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana 

seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral 

profesi itu di mata masyarakat.13 Oleh karena itu kode etik 

merupakan produk etika terapan karena dihasilkan 

berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. 

Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat 

yang tidak etis bagi anggotanya. Sama hal dengan 

penegakan hukum adalah penegakan kode etik. 

Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode 

etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya 

supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi 

pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu 

supaya ditegakkan kembali. Karena kode etik bagian dari 

hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum 

undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.14 

Dalam Kode Etik Notaris meliputi: etika keperibadian 

notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan 

terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, 

dan etika pengawasan terhadap Notaris. Terkait etika 

 
11H. Sutrisno, Wiwin Yulianingsih, Etika Profesi Hukum, (Yogyakarta: andi 

Offset, 2016), h. 58. 
12Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, (Semarang: Aneka 

Ilmu, 2003), h. 6-7. 
13K.Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 300-301. 
14Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2006), h. 120. 
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kepribadian Notaris sebagai pejabat umum, Notaris: a) 

berjiwa Pancasila; b; taat kepada hukum, sumpah 

jabatan, Kode Etik Notaris; c) berbahasa Indonesia yang 

baik.15 Oleh karena itu segala sesuatu yang dilakukan 

Notaris tidak boleh merugikan diri Notaris itu sendiri, 

organisasi profesi Notaris, masyarakat dan negara. Hal 

demikian berangkat dari suatu pemikiran dasar dari 

setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang guna 

mencapai sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya, tidak 

menutup kemungkinan bersinggungan dengan 

kepentingan-kepentingan yang ada dan tentunya 

persinggungan dari kepentingan itu akan menjadi 

permasalahan hukum, jika perbuatan yang dilakukan 

oleh orang tersebut melanggar kepentingan orang lain.16 

Notaris dalam menjalankan jabatan wajib menerapkan 

nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi negara. 

Apalagi Pancasila merupakan dasar negara Indonesia 

yang dibangun dengan rumpun dan kearifan lokal yang 

harus diperjuangkan, demi membangun karakter bangsa. 

Penerapan sila-sila Pancasila tersebut di ikrarkan dalam 

Sumpah Jabatan/Janji Notaris yang diatur dalam Pasal 4 

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur sebelum 

menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan 

Sumpah/Janji menurut agamanya di hadapan Menteri 

atau Pejabat yang ditunjuk. Pada bagian pertama bunyi 

Sumpah/Janji tersebut berbunyi” Saya 

bersumpah/berjanji akan patuh dan setia kepada Negara 

Republik Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang Jabatan 

Notaris serta peraturan perundang-undang lainnya.” 

Dalam penegakan hukum hukum secara konsepsional 

merupakan upaya menyerasikan nilai-nilai yang 

 
15Ibid, h. 89. 
16Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (Yoyakarta: Center 

for Documentation and Studies of Bussiness Law, 2003), h. 261-262. 
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terkandung tegas dalam kaidah yang mantap yang 

dijabatkan dalam sikap tidak dalam masyarakat yang 

sangat bergantung pada budaya hukum (culture) 

masyarakatnya, terutama bagi masyarakat Indonesia 

adalah budaya hukum yang berlandaskan Pancasila demi 

keadilan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. 

Jadi ideal untuk menjaga keserasian antara nilai-nilai dan 

perilaku dan secara praktis untuk memelihara pergaulan 

masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.  

Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai-nilai 

(value) di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan 

bahwa hukum itu merupakan perncerminan nilai-nialai 

yang berlaku di masyarakat. Hukum yang baik adalah 

hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living 

law) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau 

merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di 

masyarakat.17 Dalam Penegakan hukum pun seringkali 

penyelesaian sengketa hukum yang terjadi di masyarakat 

bangsa ini menggunakan nilai-nilai hukum yang 

berkembang dan hidup di dalam masyarakat (living law), 

semisal hukum adat. Di sisi lain, fungsi keberadaan 

Pancasila adalah membangun kesadaran moral dalam 

berbangsa dan bernegara baik sebagai kultur 

(masyarakat), struktur (para penegak hukum) maupun 

sebagai hukum dan undang-undang (substansi) sehingga 

tidak ada ruang sedikitpun dalam bangsa ini tidak 

tersentuh dengan Pancasila yang keberadaanya sebagai 

spirit dan jiwa bangsa (volksgeist).18 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat 

akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana yang 

 
17Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum 

Nasional, (Bandung, Binacipta, 1976), h. 8-9. 
18La Ode Dedihasriadi, Edy Nurcahyo, Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman 

Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan, (Jurnal 

Magister Hukum Udayana, Vol. 9 No 1 Mei 2020), h. 145 
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dimaksud dalam Undang-Undang adalah kewenangan 

yang diberikan dalam rangka pengadministrasian hukum 

sebagai salah satu upaya terciptanya ketertiban, 

kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat 

dengan berintikan kebenaran dan keadilan. 

Pengadmistrasian hukum dilakukan dalam bentuk 

dokumen, yaitu dokumen otentik dan dalam hal ini 

Notaris sebagai pejabat umum hadir melayani 

kepentingan masyarakat khususnya dalam pembuatan 

akta otentik. Kewenangan sebagai pejabat umum tersebut 

di atas dalam mengkonstatir dan/atau membuat akta 

ontik meruapkan kewenangan yang diberikan oleh 

sesuatu kekuasaan umum (peraturan perundang-

undangan) untuk mewakili negara, sesuai dengan tujuan 

hukum negara menyelenggarakan ketertiban lalu lintas 

hukum demi tercapainya masyarakat adil dan makmur.  

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya 

meskipun memiliki kemampuan profesional yang tinggi 

dengan memperhatikan norma-norma hukum, tetapi 

harus juga dilandasi dengan integritas moral, keluhuran 

martabat, dan etika profesi, sehingga profesi Notaris yang 

dijabat merupakan jabatan kepercayaan dan terhormat. 

Untuk itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatan 

profesinya harus memperhatikan: 1) mempunyai 

intergritas moral yang mantap; 2) harus jujur terhadap 

kemampuan sendiri; 3) menyadari batas-batas 

kewenangannya; dan 4) tidak semata-mata berdasarkan 

pertimbangan uang.19  Hal tersebut di atas merupakan 

pencerminan dari sila-sila Pancasila, dan oleh karena itu 

Notaris sebagai pejabat umum dalam rangka penegakan 

hukum dalam memberikan pelayanan pada masyarakat 

membuat akta harus dibangun di atas standar-standar 

moral, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

 
19Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris. Dalam Penegakan Hukum 

Pidana, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1995), h. 123.  
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Undang Jabatan Notaris, Notaris sebelum menjalankan 

jabatannya diwajibkan mengucapkan Sumpah/Janji, 

yang terdiri dari 2 (dua) bagian: pertama, belovende 

eed/politieke eed, pada bagian ini Notaris bersumpah 

akan patuh dan setia pada Negara Republik Indonesia dan 

Undang-Undang Dasarnya serta Undang-Undang lainnya; 

kedua, zuiverings eed/beroeps eed, pada bagian ini 

Notaris berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur 

dan seksama dan tidak berpihak. 

Dalam konsep keadilan sosial yang merupakan salah satu 

sila Pancasila bertumpuh pada sikap perilaku manusia 

dan nilai-nilai moral. Sikap perilaku itu menghasilkan 

kebajikan-kebajikan yang timbul dari hati nuransi, 

sedangkan nilai moral mengaju kepada perbuatan 

kebaikan dan kebahagian. Keadilan adalah tidak berat 

sebelah, berpihak pada kebenaran, yang sepatutnya, 

tidak sewenang-wenang dalam menentukan mana yang 

benar dan mana yang salah. Oleh karena itu Notaris 

dalam rangka penegakan hukum harus berbasis pada 

budaya hukum Pancasila yang telah menjadi sistem nilai 

keluruhan bangsa. Pancasila harus dilaksanakan dalam 

seluruh kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan 

bernegara dalam segala aspek. Untuk itu Indonesia 

sebagai negara hukum membutuhkan penegak hukum 

yang memiliki jiwa Pancasila dalam membangun 

intergritas diri dan keadilan di tengah masyarakat. 
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Kesimpulan 

Dalam rangka penegakan hukum, Notaris yang 

menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum 

dalam melayani masyarakat membuat akta harus 

memiliki jiwa Pancasila melalui pendekatan budaya 

hukum Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai yang ada 

dalam sila-sila Pancasila demi terciptanya keadilan, 

kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat. 

 

  



 

 

 HAKIKAT JABATAN NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA 

  

20 
 

Daftar Pustaka 

 

Bertens, K, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). 

Dedihasriadi, La Ode, Edy Nurcahyo, Pancasila Sebagai 
Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan 
Integritas Diri dan Keadilan, (Jurnal Magister Hukum 

Udayana, Vol. 9 No 1 Mei 2020). 

Friedman, Lawrence M, American Law An Introduction, Second 
Editon, Terjemahan Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 

2001).  

Gunawan, Yopi dan Kristian, Perkembangan Konsep Negara 
Hukum & Negara Hukum Pancasila, (Bandung, Refika 

Aditama, 2015). 

Haposan, Rudy Siahaan, Notaris. Pendidikan, Pengangkatan, 
Pengawasan, Pembinaan, serta Organisasi. Indonesia-
Italia-Austria-Belanda, (Medan, USUPress, 2021). 

Hutagalung, Thoga H., Hukum dan Keadilan Dalam Pemahaman 
Fisafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

Disertasi, (Bandung, Universitas Padjadjaran, 1996). 

Kusumaatmadja, Mochtar Hukum Masyarakat dan Pembinaan 
Hukum Nasional, (Bandung, Binacipta, 1976). 

Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu 
Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup 
Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, (Bandung: Alumni, 

2000). 

Muhammad, Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2006). 

Muliadi, H. Ahmad, Politik Hukum, (Padang: Akademia Permata, 

2013). 

Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (Yoyakarta: 

Center for Documentation and Studies of Bussiness Law, 

2003). 

Soemantri, HRT. Sri, Hukum Tata Negara Indonesia. Pemikiran 
dan Pandangan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). 

Sutrisno, H, Wiwin Yulianingsih, Etika Profesi Hukum, 

(Yogyakarta: andi Offset, 2016). 



 

 

 HAKIKAT JABATAN NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA 

  

21 
 

Taufik, Peran Notaris dalam Pencaharian Kohesi Sosial dan 
Perlindungan Hak Asasi Manusia, Disampaikan  pada 29th 

International Congress of Notaries, 27th-30th November 

2019 di Jakarta, Indonesia. 

Tedjosaputro Liliana, Etika Profesi Notaris. Dalam Penegakan 
Hukum Pidana, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1995).  

__________________, Etika Profesi dan Profesi Hukum, (Semarang: 

Aneka Ilmu, 2003). 

Widiada, Kebijakan Legislasi tentang Sifat Melawan Hukum 
Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi, Disertasi (Bandung: 

Universitas Katolik Parahyangan, 2008). 

Simposium Indonesia Negara Hukum, pada Fakultas Hukum 

dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (FHIPK) 

Universitas Indonesia Jakarta, Makalah, tanggal 6-9 Mei 

1966 

 
  



 

 

 HAKIKAT JABATAN NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA 

  

22 
 

Profil 

RUDY HAPOSAN SIAHAAN, lahir di Medan, 04 

Februari 1967. Pendidikan Sarjana Hukum bidang 

Keperdataan (1991) pada Fakultas Hukum 

Universitas Padjadjaran Bandung, Pendidikan 

Spesialis Notariat (1994) pada Fakultas Hukum 

Universitas Padjadjaran Bandung, Magister kenotariatan (2010) 

dan Doktor Ilmu Hukum (2015) pada Universitas Sumatera 

Utara. 

Di samping sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) Kota Medan, penulis juga saat ini sebagai Dosen pada 

Fakultas Hukum, Prodi Magister Kenotariatan, Prodi Magister 

Manajemen Penilai dan Properti (MMPP) di Universitas 

Sumatera Utara serta Fakultas Hukum Universitas HKBP 

Nommensen. 

Beberapa karya ilmiah penulis telah dipublikasikan pada harian 

nasional, jurnal dan proceeding baik nasional maupun 

internasional. Buku-buku yang telah diterbitkan: 

- Pelarangan Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris 

Perusahaan Perseroan Terbatas Sebagai Debitur Bank. 

- Pengaruh Budaya Sistem Hukum Asing Terhadap Negara 

Hukum Kesejahteraan Indonesia. 

- Hukum Perikatan Indonesia (Teori dan Perkembangannya). 

- Perjanjian Kredit Perbankan. Aspek Hukum Dalam Teori & 

Praktik. 

- Teknik Pembuatan Akta (TPA) Akta Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. 

- Notaris: Pendidikan, Pengangkatan, Pengawasan, 

Pembinaan, serta Organisasi (Indonesia, Italia, Austria, dan 

Belanda) 

Email Penulis: rudyhaposan.s@usu.ac.id 

mailto:rudyhaposan.s@usu.ac.id


 

23 
 

2 
MEMAHAMI : HAKEKAT JABATAN 

NOTARIS DALAM NEGARA 

HUKUM PANCASILA 

Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, SH., MH, 

 

 

Pendahuluan 

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

menyatakan bahwa : “Negara Republik Indonesia sebagai 

negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan 

hukum bagi setiap warga negara “. Untuk menjamin 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum 

dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik 

mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan 

peristiwa hukum yang dibuat di hadapan  atau oleh 

Notaris.  Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan 

profesi dalam memberikan jasa hukum kepada 

masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan 

jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 

Adanya kepastian hukum merupakan unsur yang 

mendasar dalam Negara hukum . Disini hukum 

merupakan sarana untuk memiliki kepastian dan 
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memberikan ruang lingkup serta  batasan yang sudah 

jelas bagi para subyek hukum, sehingga subyek hukum 

akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah 

ditentukan, penentuan terhadap tindakan subyek hukum 

tersebut dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang atau 

bentuk hukum lainnya. 

Seorang Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh 

pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam 

hal membuat perjanjian – perjanjian yang ada atau timbul 

dalam masyarakat. Perlunya perjanjian – perjanjian 

tertulis ini dibuat di hadapan Notaris adalah untuk 

menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang 

melakukan perjanjian.  

 Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 

merupakan Negara hukum. Prinsip dari Negara hukum 

adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. 

Mengingat prinsip tersebut, dapat dikatakan Notaris 

berperan besar dalam mewujudkan keadilan dan 

kepastian hukum, mengingat  profesi Notaris sebagai 

pelayan masyarakat yang diangkat oleh pemerintah yang 

bertugas memberikan kepastian hukum terhadap 

perbuatan-perbuatan perdata yang dibuat oleh pengguna 

jasanya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini bermaksud 

mengkaji : bagaimana hakekat Profesi Notaris dalam 

memenuhi unsur-unsur negara Indonesia  sebagai negara 

hukum Pancasila? Dan bagaimana seorang Notaris dapat 

dikatakan telah memenuhi kriteria sebagai Notaris yang 

turut berkontribusi menegakan negara hukum Pancasila? 
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Analisis dan Pembahasan 

A. Hakekat Profesi Notaris Dalam Negara Hukum 

Pancasila 

Kedudukan Pancasila dalam pohon ilmu hukum 

diibaratkan sebagai dasar dan fondasinya( Arief 

Hidayat;2010); Serat-serat pokok ilmu seperti 

Sosiologi, Politik, Budaya, Antropologi, Ekonomi dan 

Psikologi sebagai batangnya serta dapat digunakan 

relasi ilmu bantu untuk membahas/mengkaji hukum 

dan ini berguna untuk memperkaya dan melengkapi 

pengkajian terhadap hukum (muncul cabang studi 

hukum baru yang diberi nomenklatur sosiologi 

hukum, politik hukum, bahasa hukum,dst); Hukum 

Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum 

Adat, Hukum Internasional dan sebagainya sebagai 

cabang dan rantingnya; serta kebijakan dan 

implementasi sebagai daunnya.  

Pancasila sebagai staatsfundamentalnorms atau 

pokok-pokok kaidah negara yang fundamental 

mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, bukan 

hanya dalam cita. Tidak hanya retorika atau 

verbalisme tetapi dalam setiap aksi dan tindakan dan 

juga mengukuhkan posisinya sebagai dasar falsafah 

negara, mengembangkannya ke dalam wacana ilmiah, 

mengupayakan konsistensinya dengan produk 

perundang-undangan, menjaga koherensi antar sila, 

berkorespondensi dengan realitas sosial, dan 

menjadikannya sebagai karya, kebanggaan, serta 

komitmen bersama sehingga ia tidak hanya berperan 

sebagai pemersatu dan perekat jiwa kebangsaan, 

tetapi juga sebagai falsafah bangsa. Namun yang perlu 

diingat adalah bahwa Pancasila bukanlah dasar yang 

statis, melainkan merupakan pedoman yang dinamis 

sehingga Pancasila dioperasionalkan dan 
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diaktualisasikan supaya responsif terhadap dinamika 

perkembangan zaman. 

Pancasila harus dapat diaktualisasikan di dalam 

setiap aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari 

hari, dalam pergaulan dalam masyarakat dan dalam 

menjalankan suatu tugas atau jabatan dalam 

pekerjaan.  Notaris termasuk profesi yang erat dengan 

mewujudkan kepastian hukum sebagai bagian dari 

tujuan hukum tentu lebih urgen untuk dapat 

mengaktualisasikan Pancasila dalam menjalankan 

tugasnya, lebih penting dan lebih utama disbanding 

profesi lain. 

Aktualisasi sila pertama KeTuhanan Yang Maha Esa, 

berkaitan dengan  Akta yang dibuat oleh notaris dapat 

menjadi alas hukum atas status harta benda, hal dan 

kewajiban seseorang. Tugas Notaris yaitu untuk 

mengatur secara tertulis dan autentik hubungan 

hukum antara para pihak yang telah melakukan 

perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, 

yang pada intinya memberikan kepastian hukum 

terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini 

jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari 

pengaruh tekanan apa pun, tetapi mempunyai 

kepastian hukum yang kuat, dan perbuatan Notaris 

itu harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di 

depan para pihak, tetapi juga di hadapa Tuhan Yang 

Maha Esa , karena Notaris selalin memberikan 

kepastian hukum juga harus adil, dan pemangku 

keadilan yang sempurna hanyalah Tuhan Yang Maha 

Esa,  karena itu dalam setiap membuat grosse akta 

tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris 

mempunyai kekuatan eksekutorial. 
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Dalam profesi jabatan notaris berlaku kaidah – kaidah 

etika yang khusus bagi suatu profesi tersebut. Kaidah 

– kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah 

sebagai berikut :  1 

1. Profesi  merupakan suatukegiatan pelayanan, 

karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih 

disintrestedness),  terutama bagi klien yang tidak 

mampu. Profesi harus dipandang (dan dihayati) . 

Sifat tanpa pamrih (menjadi ciri khas dalam 

mengembangkan profesi. Tanpa pamrih berarti 

pertimbangan yang menentukan dalam 

pengambilan keputusan adalah klien dan 

kepentingan umum, dan bukan kepentingan 

sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa 

pamrih itu diabaikan, maka pengembangan 

profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang 

dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama 

manusia yang sedang mengalami kesulitan atau 

kesusahan. 

2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan 

kepentingan klien atau pengguna jasa mengacu 

kepada kepentingan atau nilai – nilai luhur 

sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan 

tindakan.  

3. Pengemban profesi harus selalu berorientasi 

kepada masyarakat secara keseluruhan 

4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung 

secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan 

peningkatan mutu pengemban profesi, maka 

 

1C.S.T. Kansil,  2006, Pokok – Pokok Etika Profesi Hukum, Pradya 

Pramita.  Jakarta 
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pengembangan profesi harus bersemangat 

solidaritas anatar sesama rekan seprofesi.  

Notaris yang memiliki tugas profesi hukum selain 

bersifat kepercayaan yang berupa hubungan 

horizontal antara sesama manusia atau 

hablumminannas, dan juga harus tetap bersandar 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ( hablumminallah) 

atau hubungan vertikal. Hubungan vertikal terwujud 

dengan adanya keyakinan dan kepercayaan akan 

adanya pertanggungjawaban kepada Allah, sehingga 

profesional hukum harus melaksanakan sepenuhnya 

atau mengabdi kepada-Nya itu direalisaikan dengan 

bekerja secara amanah, menjaga hubungan baik 

antar sesama manusia, dengan menghayati pelayanan 

dengan hati sebagai dasar pelaksanaan profesi. Ketika 

Profesi dijalankan seperti itu,  maka otomatis akan 

mempengaruhi sikap hidup para profesi hukum. 

Pengemban profesi akan melihat profesi sebagai tugas 

kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana 

mewujudkan kecintaan kepada Alloh SWT dengan 

tindakan nyata. 

Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan 

masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh 

pemerintah. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada 

Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai 

notaris. Notaris merupakan profesi hukum dan 

dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi 

mulia (nobile officium). Disebut sebagai nobile 

officium dikarenakan profesi notaris sangat erat 

hubunganya dengan kemanusiaan2.  Akta yang dibuat 

oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status 

harta benda, hak dan kewajiban seseorang. 

 
2 Anshori, A. G. (2009),  Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif 

Hukum dan Etika. Yogyakarta: UIIPress 
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Kekeliruan atas akta yangdibuat notaris dapat 

menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau 

terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh 

karena itu notaris dalam menjalankan tugas 

jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang 

tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.3 

Secara tidak langsung tugas tersebut berkaitan 

dengan Sila ke 2 Pancasila, yakni “kemanusiaan yang 

beradab”.                                

Berdasarkan pengertian notaris yang terdapat dalam 

UUJN, notaris dalam memangku jabatan dan 

melaksanakan tugas/pekerjaanya berdasarkan 

pengangkatan oleh Negara dalam hal ini pemerintah. 

Artinya profesi notaris merupakan jabatan dan 

merupakan bagian dari eksekutif sehingga seorang 

yang secara akademik memliki kapasitas untuk 

menjadi notaris, namun tidak dilakukan 

pengangkatan oleh pemerintah maka seorang tersebut 

tidak dapat menjadi notaris. Hal ini membedakan 

profesi notaris notaris dengan profesi – profesi lainya. 

Oleh karena itu untuk notaris digunakan istilah 

profesi jabatan notaris karena pada hakikatnya 

notaris dalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah 

meskipun tidak mendapatkan gaji sebagai layaknya 

pegawai negeri sipil.                

Dalam memahami notaris sebagai suatu profesi, dari 

sisi falsafah dan hakekat Profesi, menurut Liliana 

Tedjosaputro persyaratan keseimbangan, 

keselarasan, dan keserasian sesuai dengan pancasila 

merupakan hal yang harus diperhatikan4 . Ketiga hal 

tersebut harus dioperasionalkan dalam memahami 

gradasi berbagai kepentingan dalam kehidupan 

 
3 ibid 

4 Liliana Tedjosaputro,  2003,  Etika Profesi dan Profesi Hukum, 

Aneka Ilmu, Semarang,hlm 84 
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masyarakat, yang mencakup kepentingan individu, 

kepentingan masyarakat (umum), kepentingan negara 

dan kepentingan organisasi profesi 5, Oleh karena itu 

jabatan Notaris lahir karena masyarakat 

membutuhkanya, bukan jabatan yang sengaja 

diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada 

masyarakat. Suatu lembaga dengan para pengabdinya 

yang berwenang berdasarkan Undang-Undang atau 

dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti 

tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. 

Notaris sebagai manusia yang bebas dan menjadi 

elemen penting dalam pembangunan bangsa kiranya 

harus lekat dengan sifat-sifat humanisme mengingat 

perananya yang signifikan dalam lalu lintas 

kemasyarakatan. Notaris sebagai pejabat negara yang 

berwenang membuat akta sedikit banyak 

berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang 

menghadap kepadanya.  

Pada dasarnya, peran seorang Notaris adalah 

memberikan pelayanan berupa jasa bagi masyarakat 

yang berniat untuk membuat alat pembuktian yang 

bersifat otentik. Pelayanan disini jangan di artikan 

sempit, sebagai “membuat akta” saja. Pelayanan 

harus diartikan dalam menyangkut aspek holistik dan 

menyeluruh dari mulai kemudahan masyarkat 

mendapatkan informasi, menghubungi Notaris, 

datang ketempat Notaris, dan lain sebagainya. Maka 

ada lagi kewajiban notaris untuk  memberikan 

penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

akta. Penyuluhan hukum yang dilakukan notaris 

merupakan bagian dari kontribusi dalam 

pembangunan hukum nasional melalui sosialisasi 

 
5Liliana Tedjosaputro 1995, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan 

Hukum Pidana, BIGRAF Publising, Yogyakarta 
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peraturan perundang-undangan tertentu untuk 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam 

memperoleh keadilan untuk melaksanakan hak dan 

kewajibannya dalam pembuatan akta otentik.  

Landasan utama penyuluhan hukum adalah Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia 

berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas 

kekuasaan.6 Salah satu ketentuan yang terpenting 

yang berhubungan dengan penyuluhan hukum 

adalah Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, bahwa “segala 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum 

dengan tidak/tanpa ada pengecualian” . Pasal ini juga 

menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan 

tidak boleh membeda bedakan siapa yang datang 

memerlukan jasa Notaris, tidak ada diskriminasi baik 

karena ekonomi, tingkat social maupun kekerabatan, 

hal ini merupakan aktualisasi Sila ke 3 Persatuan 

Indonesia 

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 

merupakan Negara hukum. Prinsip dari Negara 

hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan 

keadilan. Konsep negara hukum Pancasila  

merupakan karakteristik utama dan membedakan 

sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum 

lainnya, dimana jika dikaitkan dengan literatur 

tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai 

sosial, disebut sebagai pilihan prismatik yang dalam 

 

6Munir Fuady, 2011, Teori Negara Hukum  Refika Aditama,  

Bandun 
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konteks hukum disebut sebagai hukum prismatik.7 

Notaris tidak boleh memihak dalam melakukan 

tindakan hukum terkait pembuatan akta otentik 

untuk menghindari terjadinya sengketa. Notaris 

hanya dapat memberikan nasihat hukum berupa 

saran bukan keberpihakan pada salah satu pihak, 

penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris dapat 

menghindari terjadinya sengketa para pihak dengan 

kata lain notaris sangat berperan melakukan 

pencegahan terjadinya sengketa. Notaris juga 

memiliki batasan dalam memberikan penyuluhan 

hukum dan tidak boleh melakukan tindakan diluar 

kewenangannya. 

Dalam praktek juga ditemukan notaris yang berperan 

sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa akta. 

Secara moral notaris berkewajiban untuk 

menyelesaikan sengketa akibat kelalaian notaris yang 

tidak memberikan penyuluhan hukum dengan baik 

kepada para pihak, sehingga terjadinya sengketa, hal 

ini dilakukan sebagai alasanuntuk menghindari 

terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Selain 

itu dalam UUJN dan kode etik notaris juga tidak ada 

larangan bagi notaris untuk menjadi mediator, apalagi 

mediator tidak digolongkan sebagai pegawai negeri, 

pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai 

BUMN, BUMD atau badan swasta. Profesi mediator 

juga tidak bertentangan norma agama, kesusilaan 

atau kepatutan yang dapat mempengaruhi 

kehormatan dan martabat jabatan notaris, sehingga 

dengan demikian tidak melanggar ketentuan 

mengenai larangan notaris.   

 
7Moh. Mahfud M.D., 2006, Membangun Politik Hukum Menegakkan 

Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm.23 
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Mediator disini dimaknai sebagai fasilitator yang 

berperan memfasilitasi proses mediasi para pihak 

untuk mencapai beberapa kesepakatan. Mediator 

adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan 

notaris sebagai pihak ketiga yang mandiri dan tidak 

memihak serta tidak berwenang mengambil 

keputusan. Syarat seorang mediator adalah memiliki 

keahlian dan keterampilan tertentu serta dapat 

memahami suatu persoalan tertentu, karena itu peran 

notaris dalam mediasi sengketa para pihak menjadi 

sangat memungkinkan karena notaris sangat 

memahami permasalahan yang terjadi antara para 

pihak yang bersengketa, apalagi jika akta tersebut 

dibuat oleh notaris yang bersangkutan.  

Notaris adalah orang yang dipercaya dan merupakan 

pilihan para pihak untuk bertindak sebagai mediator 

yang memfasilitasi proses penyelesaian sengketa 

melalui mediasi. Keuntungan lain jika notaris 

berperan dalam mediasi sengketa para pihak, notaris 

akan lebih mudah menemukan cara dan jalan keluar 

terhadap permasalahan yang terjadi diantara para 

pihak. Jalan keluar yang paling menguntungka kedua 

belah pihak adalah musyawarah untk mufakat, maka 

disinia Notaris juga dapat mengaktualisasikan prinsip 

yang terkandung dalam  sila  ke 4 tentang kerakyatan 

yanbg dipimpin oleh permusyawaratan dan 

perwakilan. 

Sikap positif terhadap nilai-nilai  Pancasila yang 

sesuai dengan sila kelima yaitu menjunjung tinggi 

keadilan sosial, semangat gotong royong, dan saling 

menghargai serta menghormati hak dan kewajiban 

serta upaya keja keras satu sama lain.  Berkaitan 

dengan cita-cita dari Sila ke 5 (lima) Pancasila , Hans 

Kelsen menyebutkan pengertian adil dalam keadilan 

sosial, adil adalah tatanan yang memberikan 
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kebahagiaan kepada setiap orang 8, walaupun tidak 

dapat dipungkiri bahwa suatu saat kebahagiaan 

seseorang, akan bertentangan secara langsung 

dengan kebahagiaan orang lain. Jadi, tidak mungkin 

ada suatu tatanan yang adil meskipun atas dasar 

anggapan bahwa suatu tatanan ini berusaha 

menciptakan bukan kebahagiaan setiap orang , 

melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi  

manusia sebanyak mungkin . 

Keadilan itu sendiri di dalam beberapa referensi  , 

umumnya dibagi ke dalam dua bagian pengertian 

yakni : (1) legal Justice, atau  keadilan hukum  yaitu 

keadilan yang ukuran serta batasannya telah 

ditetapkan oleh pembuat undang-undang; dan (2) 

Social Justice atau  keadilan masyarakat/ keadilan 

sosial  yaitu keadilan yang ukuran serta batasannya 

ditetapkan oleh masyarakat.   

Karakteristik  negara hukum Pancasila adalah sebagai 

berikut. Pertama, merupakan suatu negara 

kekeluargaan9 . Dalam suatu negara kekeluargaan 

terdapat pengakuan  terhadap hak-hak individu 

(termasuk pula hak milik) atau HAM namun dengan 

tetap mengutamakan kepentingan nasional 

(kepentingan bersama) diatas kepentingan individu 

tersebut. Hal ini di satu sisi sejalan dengan nilai sosial 

masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, 

namun disisi lain juga sejalan pergeseran masyarakat 

Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat 

patembayan  . 

  Karakteristik ini jauh bertolak belakang dengan 

konsep negara hukum barat yang menekankan pada 

 
8Hans Kelsen,  2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara 

(terjemahan Raisul Muttaqien) Nusa Media , Jakarta, hlm 13 
9Moh Mahfud.M.D, op.cit, hlm 23 
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kebebasan individu , sekaligus bertolak belakang 

dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme 

yang menekankan pada kepentingan komunal atau 

bersama. Dalam negara hukum Pancasila, 

diusahakan terciptanya suatu harmoni dan 

keseimbangan antara kepentingan individu dan 

kepentingan nasional (masyarakat) dengan 

memberikan pada negara kemungkinan untuk 

melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi 

terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. 

Aplikasi sila- sila dalam Pancasila dalam kaitannya 

dengan peran, fungsi dan tanggung jawab  jabatan 

Notaris, maka lahirlah Peraturan Etika Notaris atau 

Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Organisasi 

Notaris.  Hal-hal yang mengenai etika dalam bidang 

kenotariatan diatur oleh Kode Etik Notaris 

yangdisusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang 

dibentuk berdasarkan pasal 1 angka 527 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris yang berbunyi “OrganisasiNotaris adalah 

organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk 

perkumpulan yangberbadan hukum.”. Kemudian 

dalam pasal 82 ayat (1) dinyatakan bahwa “Notaris 

berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. 

Dewasa ini Notaris dalam menjalan kegiatanya 

mempunyai dasar atau pedoman yang disebut UUJN, 

Kode Etik Notaris, dan Keputusan Menteri Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan. 

Landasan Filosofis dibentuknya UUJN adalah 

terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban 

dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran 

dan keadilan. Pelayanan kepentingan umum 

merupakan hakikat tugas bidang pemerintah yang 
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didasarkan pada asas memberikan dan menjamin 

adanya rasa kepastian hukum bagi para warga 

anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu, tugas itu 

oleh undang –undang diberikan dan dipercayakan 

kepada Notaris, sehingga oleh karenanya masyarakat 

juga harus percaya bahwa akta Notaris yang 

diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum 

bagi para warganya.  

Adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang – 

Undang dan kepercayaan dari masyarakat yang 

dilayani itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi 

Notaris dalam menjalankan jabatannya. Keberhasilan 

kinerja Notaris ditentukan oleh nilai kejujuran. 

Dengan kata lain hubungan Notaris dengan klien 

membutuhkan adanya kejujuran dan kepercayaan. 

Nilai Kejujuran klien merupakan nilai yang paling 

mendasar dalam 8 mendukung keberhasilan kinerja 

Notaris dalam pembuatan akta yang dipercayakan 

kepadanya. Sebagai pejabat umum yang terpercaya, 

akta – aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat 

apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan kecuali 

dapat dibuktikan ketidakbenarannya, artinya akta 

Notaris sebagai akta otentik memberikan kepada 

pihak– pihak yang membuatnya suatu pembuktian 

yang mutlak.  

B. Kontribusi Notaris dam Penegakan negara hukum 

Pancasila 

  Notaris dalam melaksanakan profesinya sebagai 

pejabat umum harus memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut :  

1. Memiliki integritas yang mantap 

2. Harus jujur terhadap klien maupun pada diri 

sendiri (kejujuran intelektual)  

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya  
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4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan 

uang  

5. Mempunyai keahlian yang didukung oleh ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang tinggi        

Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang Notaris tunduk 

serta terikat dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku secara umum di Indonesia khususnya 

peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang jabatan Notaris. 

Kinerja dari Notaris itu sendiri dibatasi dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik 

Notaris itu sendiri. Kode Etik Notaris adalah seluruh 

kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan 

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana 

berlaku serta wajib ditaati oleh seluruh anggota 

perkumpulan maupun orang lain yang memangku 

jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan 

maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan 

memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan-

perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai 

pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang 

dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut. 

Keberadaan kode etik Notaris merupakan 

konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi 

Notaris. Bahkan ada pendapat yang mengatakan 

bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan 

kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada 

peraturan perundang-undangan semata, namun juga 

pada kode etik profesinya karena tanpa adanya kode 

etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. 

Hal tersebut berarti Notaris harus menjaga segala 

sikap dan perbuatannya serta menjunjung tinggi 
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kewibawaannya dan martabanya sebagai Notaris baik 

dilakukan dalam jabatannya maupun secara 

kehidupan sehari-harinya.10 Selain memberi 

jaminan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada 

masyarakat pengguna jasa Notaris, Notaris juga perlu 

mendapat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Notaris. 

Aspek lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah 

aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam 

menjalan kan tugasnya selaku Pejabat Umum, dengan 

kata lain sejauh mana perlindungan hukum diberikan 

bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

yang oleh Undang – Undang diberikan dan 

dipercayakan kepadanya sebagaimana disebutkan 

dalam UUJN konsideran menimbang profesi dalam 

pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu 

mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi 

tercapainya kepastian hukum.  

Konsep penyelenggaraan negara hukum Pancasila 

harus selalu tertuju pada terwujudnya tujuan negara 

Indonesia.  Tujuan negara Indonesia dapat dilihat dari 

alenia ke 4 (empat)  Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 

yaitu : 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia; 2. Memajukan 

kesejahteraan umum; 3. Mencerdaskan kehidupan 

bangsa; 4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia, 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan social.   Seorang Notaris yang menjiwai nilai-

nilai  Pancasila selain harus memiliki integritas moral 

yang mantap; jujur, dan sadar terhadap batas-batas 

kewenangannya juga harus memiliki rasa keadilan 

yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan 

tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti 

formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi 

mengabaikan rasa keadilan.  
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Tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat 

dihadapan notaris juga perlu ditegaskan bahwa 

dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta 

notaris bukan berarti notaris dapat secara bebas 

sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik 

tanpa adanya para pihak yang meminta untuk 

dibuatkan akta. Akta notaris pada dasarnya  adalah 

akta yang dimiliki  pihak-pihak yang berkepentingan, 

bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Karena 

itulah dalam terjadinya sengketa dari perjanjian yang 

termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka 

dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah 

mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, 

sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji 

ataupun kewajiban apapun seperti yang tertuang 

dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan 

notaris sama sekali berada di luar mereka yang 

menjadi pihak-pihak. 

Kode etik juga berperan penting sebagai sarana 

kontrol sosial, selain untuk mencegah pengawasan 

ataupun campur tangan yang dilakukan pemerintah 

atau oleh masyarakat juga kode etik juga memegang 

peranan yang sangat penting dalam pengembangan 

profesi notaris untuk sedapat mungkin mencegah 

kesalahpahaman dan konflik. 

Sebagai notaris yang berfungsi  memfasilitasi para 

pihak menuangkan kehendak dalam akta tertulis, 

maka notaris harus memenuhi kriteria perilaku  

sebagai beikut : 

▪ Beriktikad baik, 

▪ Tidak memihak  

▪ Menjunjung tinggi nilai keadilan demi kepastian 

hukum  



 

 

 MEMAHAMI : HAKEKAT JABATAN NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA 

  

40 
 

▪ Menjunjung nilai kesepakatan sebagai konsensus 

para pihak agar tercapai kemanfaatan  

▪ Menjunjung asas hukum perjanjian  

▪ Memberi pelayanan terbaik berdasarkan prinsip 

kehati-hatian  

▪ Menunjung tinggi professionalisme sesuai kode 

etik jabatan notaris  

▪ Menjunjung tinggi nilai moralitas Pancasila dan 

mengamalkannya  

▪ Menjaga kepercayaan public 

▪ Hanya bekerja sebatas kewenangan dalam UUJN 

(kewenangan formal)  

▪ Selalu menambah pengetahuan, skill dan link 

networking atau  kerjasama di bidangnya 

Peran Notaris dalam kaitannya dengan penegakan 

negara  hukum  Pancasila, dapat diasumsikan 

berdasarkan pandangan  Jimly Ashiddiqy yang 

mengatakan  bahwa penegakan hukum itu dapat  

ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi 

hukumnya.10  Dalam hal ini, pengertiannya juga 

mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti 

luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai 

keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan 

formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Tetapi, dalam makna sempit, penegakan 

hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan 

yang formal dan tertulis saja. Karena itu, 

penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam 

bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 

‘penegakan hukum’  dalam arti luas dan dapat pula 

 
10Jimly Ashiddiqy, Penegakan Hukum,2019,  http://www.jimly.com/ 

makalah/namafile 56/Penegakan_ Hukum.pdf, askes 15 Juli 2019 
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digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti 

sempit.  

Kontribusi Notaris dalam Penegakan negara hukum 

Pancasila, itu dapat diinterpretasikan dari  bagaimana 

dia menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai 

dengan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik karena baik 

UUJN maupun Kode Etik Notaris sudah  dibentuk 

sesuai dan berlandaskan prinsip negara hukum 

Pancasila. Setiap akademisi ataupun praktisi hukum 

semestinya  memahami, bahwa dalam norma-norma 

yuridis itu substansinya mengatur soal kewajiban 

atau hak seseorang atau pihah-pihak dalam 

masyarakat, baik yang berkaitan dengan kepentingan 

privat maupun publik.  Ketika Notaris  tegak dan lurus 

dalam menjalankan peran profetisnya, maka otomatis 

apa yang dilakukannya ini identik dengan 

menjunjung tinggi dan turut berkontribusi dalam 

penegakan negara Hukum Indonesia yang 

berlandaskan Pancasila. 

Pada saat saat atau peristiwa tertentu yang menuntut 

adanya pertanggung jwaban Notaris harus siap 

bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. 

Tanggung jawab adalah keharusan seseorang untuk 

melaksanakansecara layak apa yang diwajibkan 

kepadanya.  Tanggung jawab yang digunakan notaris 

dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan 

kesalahan. “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan 

mengabaikan kepentingan orang lain dapat dikatakan 

bertentangan dengan kepatutan, dalam menjalankan 

jabatannya notaris harus taat pada asas seperti asas 

persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian 

hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, 

asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas 

larangan bertindak sewenang-wenang, asas 
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proporsionalitas, asas profesionalitas”.1127 (Adjie, 

Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris), 82.) 

Suatu tanggung jawab merupakan salah satu etika 

yang harus ditaati oleh notaris dalam menjalankan 

jabatannya, meliputi “tanggung jawab kepada profesi 

dengan mematuhi kode etik, tanggung jawab atas 

pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan 

yang dimilikinya, tanggungjawab atas hasil pekerjaa 

an/profesinya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, 

masyarakat dan Tuhan” 

 

Penutup 

Pancasila sebagai dasar dan landasan filosofis negara 

hukum menginginkan Pancasila hidup dalam realita, 

bukan hanya dalam cita. Prinsip Negara hukum adalah 

menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum 

yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal itu sangat 

erat dengan tugas, fungsi dan wewenang jabatan Notaris. 

Maka dalam menjalankan profesinya , Pancasila harus 

dapat menjiwai setiap tugas pelayanannya kepada 

masyarakat dan mengaplikasikan setiap sila yang ada 

dalam Pancasila. 

Peran Notaris dalam kaitannya dengan penegakan negara  

hukum  Pancasila dapat diinterpretasikan saat dia 

menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UU 

Jabatan Notaris dan Kode Etik karena baik UUJN maupun 

Kode Etik Notaris sudah  dibentuk sesuai dan 

 
11Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik 

Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris), cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung,hlm 82  
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berlandaskan prinsip negara hukum Pancasila. Seorang 

Notaris sebagai penyandang profesi hukum semestinya  

memahami, bahwa substansi norma-norma yuridis 

mengatur perihal kewajiban atau hak seseorang atau 

pihah-pihak dalam masyarakat, baik yang berkaitan 

dengan kepentingan privat maupun publik. 
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3 
KEADILAN DAN PERLINDUNGAN 

SERTA KEPASTIAN HUKUM 

DALAM PELAKSANAAN JABATAN 

NOTARIS 

Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn. 

 

 

Pendahuluan 

Jabatan notaris merupakan jabatan umum yang sangat 

penting dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban 

dan perlindungan hukum atas perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh subjek hukum guna menguasai suatu 

objek hukum; baik berupa kebendaan maupun non 

kebendaan; melalui suatu perjanjian yang dibuat ke 

dalam bentuk akta autentik yang disebut akta notaris. 

Akta notaris akan menjadi alat bukti bagi para pihak atas 

hubungan hukum yang telah dilahirkan dari suatu 

perjanjian. Akta notaris sebagai akta autentik dan jabatan 

notaris yang melahirkannya, memiliki kedudukan yang 

sangat penting dalam hukum pembuktian. Relevansi 

keduanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya cukup disebut “UUJN”) pada bagian 

Menimbang huruf b dan Pasal 1 angka 1, yaitu berturut-

turut sebagai-berikut : 
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Menimbang huruf b : 

“bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang 

bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, 

penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan 

atau oleh pejabat yang berwenang”. 

Pasal 1 angka 1 : 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau 

berdasarkan undang-undang lainnya.” 

Mengingat pentingnya kedudukan jabatan notaris, maka 

sangat beralasan bahwa negara yang telah melahirkan 

jabatan notaris, wajib hadir untuk memberikan 

perlindungan hukum termasuk jaminan hukum terhadap 

jabatan notaris. Pentingnya perlindungan dan jaminan 

hukum terhadap jabatan notaris, tertuang dalam UUJN 

bagian Menimbang huruf c, yang berbunyi :  

“bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan 

profesi dalam memberikan jasa hukum kepada 

masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan 

jaminan demi tercapainya kepastian hukum”. 

Jabatan notaris adalah jabatan yang mulia, namun 

sekaligus rentan permasalahan. Mulia artinya luhur, 

tinggi, terhormat dan bermartabat. Kemuliaan jabatan 

notaris dilatarbelakangi dengan adanya amanah dan 

kewewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh 

negara melalui UUJN, untuk mewakili negara dalam 

sebagian urusan perdata yang berkaitan dengan 

pembuatan akta autentik, yaitu akta Notaris. Namun 

dibalik kemuliaan tersebut, ternyata jabatan notaris 

sangat rentan terhadap terjadinya permasalahan hukum 

yang berpotensi menjerat notaris sebagai pemegang 
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jabatan. Permasalahan hukum yang terjadi, tidak jarang 

membawa notaris yang bersangkutan sebagai terpidana, 

atau dihukum membayar ganti kerugian dalam jumlah 

besar dari suatu perkara perdata, berkaitan dengan 

pelaksanaan jabatannya. 

Identifikasi Masalah 

Kerentanan jabatan notaris terhadap permasalahan 

hukum, dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-

faktor tersebut merupakan hal, keadaan atau peristiwa 

yang melingkupi pelaksanaan jabatan notaris yang dapat 

mempengaruhi dan atau menimbulkan permasalahan 

hukum bagi jabatan notaris maupun bagi kehidupan 

individu notaris. Permasalahan tersebut, dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok, yaitu : 

1. permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

jabatan; 

2. permasalahan yang berkaitan dengan 

kesinambungan pelaksanaan jabatan; 

3. permasalahan yang berkaitan dengan 

keberlangsungan kehidupan notaris. 

Terdapat beberapa faktor dalam masing-masing kelompok 

tersebut, yang menjadi penyebab atau pemicu lahirnya 

permasalahan hukum, baik bagi notaris selaku pejabat 

umum maupun notaris selaku individu warga negara 

pemegang jabatan umum. Namun dari banyak faktor 

tersebut, terdapat dua faktor yang berpotensi besar 

melahirkan permasalahan hukum bagi notaris, yaitu 

faktor yang berkaitan dengan proses penegakan hukum 

dan persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan jabatan 

notaris.  

Berbicara mengenai penegakan hukum, yang seringkali 

terlintas dalam pemikiran kita adalah polisi, pengacara, 



 

 

KEADILAN DAN PERLINDUNGAN SERTA KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN 
JABATAN NOTARIS 

  

50 
 

jaksa dan hakim. Pemikiran tersebut merupakan hasil 

visualisasi manakala terdapat permasalahan hukum, 

permasalahan mana perlu diselesaikan dengan cara 

menegakkan hukumnya melalui aparatur-aparatur yang 

memiliki kewenangan untuk itu. Namun perihal 

penegakan hukum tidak hanya dalam pengertian sempit, 

sebatas menegakkan kembali aturan hukum yang telah 

dilanggar, tetapi juga dalam pengertian luas, yaitu 

meliputi proses-proses yang terjadi sebelum aturan 

hukum yang telah dilanggar, dituntut untuk ditegakkan.  

Penegakan hukum dalam pengertian luas merupakan 

suatu rangkaian proses “berhukum” yang bersifat 

preventif maupun represif, yang dimulai dari konsepsi 

abstrak yaitu ide pembentukan hukum (legal formation), 

yang dilanjutkan dengan konsepsi konkret dimulai dari 

penerapan hukum (application of law), penegakan hukum 

(law enforcement) itu sendiri (dalam pengertian sempit), 

penemuan hukum (legal discovery) dan dimulai lagi 

dengan rekonstruksi atau reformulasi hukum (legal 

reconstruction atau legal reformulation).20 Penegakan 

hukum (law enforcement) dalam pengertian sempit 

merupakan bagian dari penegakan hukum dalam 

pengertian luas, yaitu merupakan proses “berhukum” 

yang bersifat represif. 

Notaris sebagai pemegang jabatan, tidak jarang berada 

dalam posisi yang rentan mengalami permasalahan 

hukum dalam setiap tahapan penegakan hukum (dalam 

arti luas). Dalam proses pembentukan hukum misalnya, 

aturan hukum dibuat dengan tidak mendudukkan 

jabatan notaris sesuai dengan hakikatnya, contohnya 

berkaitan dengan pelaporan transaksi mencurigakan atas 

 
20Bachrudin, 2021, Hukum Kenotariatan. Perlindungan Hukum dan Jaminan 

Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara, Yogyakarta : 

Penerbit Thema Publishing, Cetakan I, hlm. 79.     
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perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dihadapan 

notaris, yang berpotensi membuka rahasia jabatan, yang 

artinya melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Dalam 

proses penegakan hukum, tidak jarang terjadi 

kriminalisasi terhadap notaris sebagai pemegang jabatan. 

Kondisi kerentanan permasalahan hukum yang 

berpotensi dialami notaris, hakikatnya bertentangan 

dengan tiga sari atau cita hukum yang penting untuk 

diwujudkan dalam setiap proses penegakan hukum 

(dalam pengertian luas), yaitu mewujudkan cita keadilan 

(gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan 

kepastian (rechtssucherheit) hukum21, dengan tujuan 

akhirnya yaitu mewujudkan; tidak hanya bagi “tegaknya 

hukum”; tetapi juga “perlindungan hukum” yang 

berkeadilan bagi notaris sebagai pemegang jabatan. 

Kerentanan permasalahan hukum yang dialami notaris 

dalam proses penegakan hukum, berpotensi semakin 

bertambah dalam kondisi terjadi persaingan tidak sehat 

dalam pelaksanaan jabatan notaris, baik melalui praktik 

“pabrikasi akta”,”perang tarif” maupun pengabaian 

pemenuhan “unsur menghadap” dalam pembuatan dan 

atau penandatanganan akta notaris, maupun bentuk-

bentuk kanibalisme jabatan lainnya. Persaingan tidak 

sehat berpotensi melanggar Kode Etik Notaris dan 

Peraturan Jabatan Notaris, dan pelanggaran atas 

keduanya berpotensi menjadi pintu masuk bagi notaris 

dapat terjerat perkara perdata maupun pidana.  

Persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan jabatan 

notaris tersebut, dapat terlahir terutama karena 

pengabaian penegakan moralitas jabatan oleh pemegang 

jabatan. Namun jika ditinjau dari aspek politik hukum 

kenotariatan, persaingan tidak sehat dapat dipicu oleh 

 
21Ibid, hlm. 78. 
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lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan 

notaris, melalui saluran-saluran formal yang 

memungkinkan pengawasan tersebut dapat dilakukan 

secara lebih maksimal, selain karena peraturan hukum 

kenotariatan yang dibuat, dalam beberapa hal tidak 

cukup memenuhi kebutuhan bagi upaya membangun 

persaingan sehat dalam pelaksanaan jabatan notaris.  

Permasalahan yang timbul dalam dunia kenotariatan, 

baik yang berkaitan dengan proses penegakan hukum 

maupun persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan 

jabatan notaris, berpotensi berdampak kepada 

ketidaksinambungan jabatan notaris maupun 

keberlangsungan kehidupan individu notaris sebagai 

pemegang jabatan. 

Berdasarkan data Dirjen Administrasi Hukum Umum 

Kementeriam Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai 

dengan Januari 2016 jumlah notaris di Indonesia 

mencapai 15.000. Dari jumlah 15.000 tersebut, hanya 

kurang lebih 8.000 notaris yang aktif dalam SABH, 

selebihnya kurang lebih 6.577 tidak aktif dalam SABH.22 

Berdasarkan data tersebut, diperkirakan 46,7 % dari 

jumlah keseluruhan notaris di Indonesia tidak aktif. 

Prosentase ketidakaktifan tersebut merupakan hal yang 

patut mendapat perhatian khusus, hal mana diperkirakan 

persaingan tidak sehat menjadi salah satu faktor 

penyebabnya. Selain itu, saat ini perkara hukum, baik 

pidana maupun perdata, semakin banyak menjerat 

notaris, merupakan suatu pekerjaan rumah bagi 

pemerintah, perkumpulan notaris maupun notaris itu 

sendiri, yaitu tentang bagaimana menghadirkan dan 

mewujudkan upaya perlindungan hukum bagi jabatan 

notaris dan/atau individu pemegang jabatan notaris. 

 
22Notariesdigest. Tenaga Notaris Kurang Merata di Wilayah Indonesia. 

melalui notariesdigest.com. 28 Januari 2016.   
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Pembahasan 

Seorang notaris, hakikatnya mengemban dua sisi hak dan 

kewajiban dalam dirinya, yaitu sebagai pejabat umum dan 

sebagai individu warga negara yang memegang jabatan 

umum. Jabatan notaris hakikatnya adalah jabatan yang 

diharapkan berkesinambungan, artinya seorang individu 

warga negara yang diangkat sebagai notaris, diharapkan 

mampu untuk menjalankan jabatannya secara terus 

menerus sampai dengan pensiun. Namun tidak jarang, di 

sepanjang masa jabatan notaris, terdapat permasalahan 

hukum yang potensial terjadi berkaitan dengan 

pelaksanaan jabatan notaris. Bahkan tidak menutup 

kemungkinan, notaris harus mengakhiri jabatannya 

dikarenakan menjalani hukuman pidana, atau notaris 

harus membayar ganti kerugian dalam jumlah besar 

sebagai akibat pelaksanaan jabatannya atau notaris 

terpaksa berkarya dalam bidang lain karena alasan tidak 

mampu mempertahankan operasionalisasi kantor notaris.  

Permasalahan hukum yang berdampak kepada 

kesinambungan jabatan notaris, secara paralel juga 

berpotensi berdampak kepada keberlangsungan 

kehidupan individu notaris. Oleh karena itu, proses 

penegakan hukum (dalam arti luas) yang dilakukan 

berkaitan dengan notaris, dan pembangunan persaingan 

sehat dalam pelaksanaan jabatan notaris, kiranya harus 

memperhatikan keseimbangan antara pemenuhan hak 

dasar notaris sebagai pejabat umum serta hak asasi 

manusia dan hak dasar notaris sebagai individu warga 

negara. Melalui perlindungan hukum yang seimbang dan 

berkeadilan, diharapkan jabatan notaris dapat dijalankan 

secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan 

dilahirkannya jabatan tersebut. 

Berkaitan dengan pentingnya kesinambungan 

pelaksanaan jabatan notaris, perlindungan yang 
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diberikan oleh hukum kepada notaris ditekankan kepada 

“subjek” dan “kepentingan”. “Subjek” adalah individu 

warga negara yang berpusat pada aspek “manusia”. 

Sedangkan “kepentingan” adalah aktualisasi dari individu 

warga negara dalam interaksi kehidupannya yang 

berpusat pada aspek “hakikat keberadaan” manusia, 

yaitu sebagai khalifah dimuka bumi yang menebarkan 

manfaat bagi kehidupan, yang dalam konteks bahasan ini 

adalah aktualisasi individu warga negara melalui “jabatan 

notaris”. Dapat dikatakan bahwa apapun bentuk 

perlindungan hukum, tujuan akhirnya adalah “manusia” 

dan “hakikat keberadaannya”. Berkaitan dengan notaris, 

maka yang menjadi sasaran perlindungan hukum adalah: 

1. jabatan umum (pejabat umum) sebagai aktualisasi 

“kepentingan” negara untuk memberikan pelayanan 

hukum dibidang pembuatan akta autentik, dan 

2. individu warga negara selaku “subjek” yang 

mengemban jabatan notaris. 

Perlindungan hukum bagi notaris, baik sebagai “subjek” 

atau individu warga negara yang mengemban jabatan 

notaris maupun sebagai “kepentingan” atau pejabat 

umum, adalah sebagaimana diamanatkan oleh UUJN, 

yaitu : 

1. Bagian Menimbang Huruf a UUJN yang merupakan 

dasar hukum perlindungan hukum bagi notaris 

sebagai individu warga negara yang mengemban 

jabatan : 

“Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara 

hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum bagi setiap warga negara”. 
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2. Bagian Menimbang Huruf c UUJN yang merupakan 

dasar hukum perlindungan hukum bagi notaris 

sebagai pejabat umum : 

“Bahwa notaris sebagai pejabat umum yang 

menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum 

kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan 

dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”. 

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi notaris, baik 

sebagai pejabat umum maupun individu warga negara 

yang memangku jabatan umum, penulis 

mengkonstruksikan sebuah teori hukum yang berfokus 

pada pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada 

pemegang jabatan, termasuk notaris selaku pemegang 

jabatan umum, yaitu teori “Keseimbangan Berbasis Nilai 

Keadilan” (the theory of balance based on the value of 

justice).23 Dalil dari teori tersebut dibangun penulis 

berdasarkan pernyataan atau proposisi sebagai berikut :  

“Perlindungan hukum yang seimbang dan berbasis nilai 

keadilan bagi pemegang jabatan dapat terwujud dengan 

cara menyeimbangkan antara pemenuhan hak dasar 

individu sebagai pemegang jabatan dengan hak asasi 

manusia dan hak dasar individu sebagai warga negara 

melalui pembentukan peraturan hukum dan atau 

penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan 

berdasarkan Pancasila dengan tujuan penghormatan 

terhadap harkat dan martabat jabatan sesuai dengan 

hakikatnya”.24 

Konstruksi teori hukum tersebut berlandaskan pada dua 

ide dasar yaitu : 

 
23Ibid, hlm. 47.     
24Bachrudin et.al, 2019, Hukum Kenotariatan. Membangun Sistem 

Kenotariatan Indonesia Berkeadilan, Bandung : Penerbit P.T. Refika Aditama, 

Cetakan I, hlm. 150.     
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1. Ide keseimbangan; 

2. Ide nilai keadilan, yang didalamnya terkandung ide 

kesebandingan dan ide kepatutan. 

Bahwasannya perlindungan hukum terhadap jabatan; 

yang dalam konteks bahasan ini adalah jabatan notaris; 

harus dilakukan dengan : 

1. menyeimbangkan dua kepentingan yang berbeda atau 

mungkin berlawanan yaitu antara pemenuhan hak 

dasar notaris sebagai pemegang jabatan atau pejabat 

umum dengan pemenuhan hak asasi manusia dan 

hak dasar individu sebagai warga negara yang 

mengemban jabatan notaris; 

2. melalui pembentukan peraturan hukum dan 

penegakan hukum; 

3. yang berbasis nilai keadilan berdasarkan Pancasila; 

sebagai pedoman dalam rangka memadukan dua 

kepentingan yang berbeda atau mungkin berlawanan 

tersebut, sehingga mampu melahirkan jabatan notaris 

sesuai dengan hakikatnya, yaitu25 : 

1. Jabatan notaris sebagai kausa finalis (sebab tujuan 

asal), memiliki makna bahwa jabatan notaris yang 

dibentuk oleh negara, sudah menjadi tujuan asal, 

filosofis dan final. Sebab kelahiran notaris adalah 

kebutuhan negara untuk memberikan jaminan 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum atas 

perbuatan hukum perdata yang tertuang dalam 

perjanjian melalui pembuatan akta autentik. Bahwa 

kelahiran jabatan notaris sudah menjadi tujuan 

negara sejak awal pembentukannya, sebagai bentuk 

pelimpahan kewewenangan atribusi dari negara 

kepada jabatan notaris, demikian dalam rangka 

 
25Ibid, hlm. 19 – 20. 
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mencapai tujuan negara yang diwujudkan melalui 

pembangunan nasional. 

2. Jabatan notaris sebagai kausa materialis (sebab 

materi), memiliki makna bahwa jabatan notaris yang 

dilahirkan sebagai kausa finalis, harus dijalankan 

berdasarkan suatu keahlian khusus. Sebagai kausa 

materialis, artinya keahlian khusus yang harus 

dimiliki oleh notaris merupakan hal yang mendasar 

bagi suatu jabatan umum yang mengemban 

kewenangan atribusi negara dalam pembuatan akta 

autentik. Keahlian khusus pada notaris merupakan 

syarat yang melekat pada jabatan notaris, sebab 

diperlukannya keahlian khusus bagi notaris karena 

jabatanlah yang menghendaki demikian.  

3. Jabatan sebagai kausa formalis (sebab bentuk), 

memiliki makna bahwa jabatan notaris yang 

dilahirkan sebagai kausa finalis, harus dijalankan 

secara profesional dan atau berdasarkan prosedur 

yang dibuat khusus atau berkaitan dengan jabatan 

notaris. Sebagai kausa formalis artinya notaris 

sebagai pemegang jabatan umum yang dibekali 

keahlian khusus harus menjalankan jabatannya 

berdasarkan keahliannya tersebut secara profesional 

sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

jabatan notaris (UUJN) maupun peraturan 

pelaksananya. Sebab profesionalisme diharuskan 

karena amanat undang-undang supaya aspek formal 

dari diadakannya jabatan notaris terpenuhi yaitu akta 

autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah 

(uitwendige bewijskracht), kekuatan pembuktian 

formal (formale bewijskracht) dan kekuatan 

pembuktian materil (materiele bewijskracht). 
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Bentuk-bentuk perlindungan hukum oleh negara 

terhadap notaris; baik sebagai “subjek” maupun sebagai 

“kepentingan”; terdiri dari tiga ruang lingkup, yaitu 

pengakuan, perlindungan dan jaminan. Ketiganya 

memiliki dasar hukum, yaitu : 

1. Pengakuan terhadap notaris sebagai “subjek”, 

sebagaimana dalam Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 

1945, sebagai-berikut : 

a. Pasal 27 ayat (2) : 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

b. Pasal 28 A : 

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 

c. Pasal 28 D ayat (1) : 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

d. Pasal 28 H ayat (1) : 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 

e. Pasal 28 H ayat (2) : 

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 

perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan”. 

f. Pasal 28 J ayat (1) : 
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“Setiap orang wajib menghormati hak asasi 

manusia orang lain dalam tertib kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.  

g. Pasal 28 J ayat (2) : 

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, 

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 

maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

moral, nilai-nilai agama, keamanan dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis”. 

h. Pasal 33 ayat (1) : 

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan”. 

i. Pasal 33 ayat (4) : 

“Perekonomian nasional diselenggarakan 

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. 

2. Pengakuan terhadap notaris sebagai “kepentingan”, 

sebagaimana tertuang pada Pasal 1  angka 1 UUJN 

yang berbunyi : 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini atau berdasarkan undang-undang 

lainnya”. 
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3. Perlindungan terhadap notaris; baik sebagai “subjek” 

maupun sebagai “kepentingan”, sesuai dengan 

amanah Pembukaan dan Pasal UUD NRI Tahun 1945 

serta Bagian Menimbang UUJN, yaitu: 

a. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 : 

“… melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. 

b. Pasal 28 D ayat (1)  UUD NRI Tahun 1945 tersebut 

diatas; 

c. Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 : 

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung 

jawab negara, terutama pemerintah”. 

d. Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 : 

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi 

manusia sesuai dengan prinsip negara hukum 

yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 

manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan”. 

e. Bagian Menimbang Huruf a UUJN : 

 “Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai 

negara hukum berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, 

ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap 

warga negara”. 

f. Bagian Menimbang Huruf c UUJN : 
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“Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang 

menjalankan profesi dalam memberikan jasa 

hukum kepada masyarakat, perlu mendapat 

perlindungan dan jaminan demi tercapainya 

kepastian hukum”. 

4. Jaminan terhadap notaris, sesuai dengan amanah 

UUD NRI Tahun 1945 serta Bagian Menimbang UUJN, 

yaitu: 

a. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut 

diatas; 

b. Bagian Menimbang Huruf c UUJN tersebut diatas. 

Sesuai intisari dari bagian Menimbang huruf c 

UUJN, negara berkewajiban untuk memberikan 

“perlindungan” dan “jaminan” kepada notaris, hal 

mana prinsip dalam teori “Keseimbangan” yang 

berbasis “Nilai Keadilan” (“Kepatutan” atau 

“Kepantasan” atau “Kelayakan”), dapat diterapkan 

dalam rangka mengakomodasi nilai-nilai 

“perlindungan hukum” dan “jaminan” bagi 

notaris, baik sebagai pejabat umum maupun 

individu warga negara yang memegang jabatan 

umum, meliputi : 

1) Adanya komitmen dan jaminan dari 

pemerintah berupa visi dan misi yang kuat 

dalam rangka mewujudkan pendidikan 

kenotariatan yang berkualitas bagi calon 

notaris, dengan penekanan yang seimbang 

antara keilmuan dan pembangunan moralitas 

jabatan. Hal ini penting dalam rangka 

membekali notaris dengan keahlian khusus 

sebagai perwujudan dari pemenuhan hakikat 

jabatan notaris sebagai kausa materialis 

(sebab materi). Selain itu, dalam rangka 
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membentuk kesadaran calon-calon notaris 

untuk membangun perlindungan internal 

yang dilakukan oleh notaris sendiri dalam 

pelaksanaan jabatannya kelak. 

2) Adanya sistem kenotariatan (pasca 

pendidikan kenotariatan) yang dibangun 

dengan keberpihakan kepada konsentrasi dan 

konsistensi terhadap : 

a) pembangunan kualitas keilmuan dan 

pengalaman calon notaris; 

b) pembangunan moralitas jabatan; 

c) pembangunan persaingan sehat dalam 

pelaksanaan jabatan dengan 

melembagakan demokrasi ekonomi, salah 

satu caranya dengan membuat ketentuan 

dalam UUJN tentang prosedur dan tata 

cara kontrol pemenuhan unsur 

“menghadap” dalam penandatanganan 

akta notaris; 

d) pembangunan perlindungan hukum bagi 

notaris, melalui pengawasan yang 

“berkesinambungan”, “seimbang” dan 

“berkeadilan”, diantaranya dengan 

mempergunakan bahan Laporan Bulanan 

jumlah akta notaris pada Dirjen 

Administrasi Hukum Umum Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak 

hanya sebagai data untuk menetapkan 

formasi jabatan notaris, tetapi juga 

sebagai bahan analisis tentang 

pemenuhan unsur menghadap dalam 

penandatanganan akta notaris. Hal ini 

dalam rangka mewujudkan perlindungan 
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hukum, tidak hanya bagi notaris yang 

bersangkutan, tetapi bagi notaris lainnya, 

dalam rangka mewujudkan keadilan 

sosial. 

3) Adanya pengakuan, perlindungan, jaminan 

dan kepastian hukum yang adil dihadapan 

hukum bagi notaris dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan jabatannya, baik dalam proses 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan 

maupun peradilan, dengan senantiasa 

mengingat dan memperhatikan jabatan yang 

diembankan negara kepada notaris. 

Perlindungan mana merupakan perlindungan 

eksternal dari negara, dalam rangka 

melindungi (protect), terhadap jabatan notaris 

sebagai “kepentingan” negara yang 

disematkan kepada “subjek” individu warga 

negara terpilih untuk memegang jabatan 

notaris. Perlindungan eksternal dilakukan 

melalui penetapan proses, cara, alat, bentuk 

atau wujud perlindungannya dalam rangka 

mengayomi, menjaga, memelihara, 

mempertahankan dan/atau menyelamatkan 

“subjek” dan “kepentingan” yang dilindungi, 

yaitu notaris, guna mencegah dan/atau 

membentengi dari kesewenang-wenangan, 

kriminalisasi,  pelecehan, maupun tindakan 

pengingkaran lainnya terhadap jabatan 

notaris. 

Khusus berkaitan dengan jaminan bagi 

notaris; hal mana merupakan bagian dari 

perlindungan hukum; maka negara yang 

melahirkan jabatan notaris, kiranya 

berkewajiban memberikan proteksi terhadap 

notaris dari risiko yang mungkin timbul dari 
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pelaksanaan jabatannya. Risiko tersebut 

dapat berupa risiko hukum seperti 

kriminalisasi, maupun risiko sosial berupa 

persaingan tidak sehat yang berpotensi 

berdampak mempengaruhi keberlangsungan 

kehidupan pribadi notaris sebagai penyangga 

dan atau pemegang jabatan notaris. 

4) Adanya perlindungan hukum dan jaminan 

bagi notaris sebagai individu warga negara 

untuk memperoleh penghidupan yang layak, 

mempertahankan hidup dan memperoleh 

keadilan dalam bidang ekonomi.  

5) Adanya jaminan asuransi jabatan notaris 

yang diatur dalam UUJN, yang preminya 

dapat dibiayai oleh pemerintah atau dihimpun 

dari iuran dari para notaris diseluruh 

Indonesia, melalui akad tabarru’ (gratuitous 

contract) sebagai wujud tolong menolong 

dalam rangka kebajikan atau gabungan 

keduanya. Klaim asuransi jabatan tersebut 

dipergunakan bagi notaris yang terjerat 

permasalahan hukum, yang metode 

pembayarannya dilakukan melalui prosedur 

tertentu yang dipersyaratkan. 

Kesimpulan  

Seorang notaris, hakikatnya mengemban dua kedudukan 

dalam dirinya, yaitu sebagai “subjek” atau individu warga 

negara yang mengisi atau memegang jabatan notaris dan 

sebagai “kepentingan” atau jabatan notaris itu sendiri. 

Sebagai wakil negara yang diberikan kewewenangan 

atribusi melalui UUJN, maka negara berkewajiban 

memberikan perlindungan hukum bari notaris, berupa 
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pengakuan, perlindungan dan jaminan, baik terhadap 

“subjek” maupun terhadap “kepentingan”.  

Perlindungan hukum adalah dalam rangka  mengayomi, 

menjaga, memelihara,  mempertahankan dan/atau 

menyelamatkan “subjek” dan “kepentingan” yang 

dilindungi, yaitu notaris, dari kesewenang-wenangan, 

kriminalisasi,  pelecehan, maupun tindakan 

pengingkaran lainnya terhadap jabatan notaris. Sehingga 

dengan adanya perlindungan dan jaminan tersebut, 

diharapkan notaris mampu melaksanakan jabatan sesuai 

dengan hakikat jabatan notaris, sekaligus 

mempertahankan kesinambungan pelaksanaan 

jabatannya. 
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4 
PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, 

DAN PEMBERHENTIAN JABATAN 

NOTARIS 

Mustofa Abdul Basir, S.E., S.H., M.E.T. 

 

 

Pendahuluan 

Notaris merupakan pejabat umum dalam melaksanakan 

sebagian tugas pelayanan hukum kepada publik.26 Tugas 

tersebut diberikan secara delegatif melalui Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (UUJN). Adapun tugas dan 

wewenang yang diberikan kepada Notaris adalah dalam 

hal membuat   akta   autentik   dan   kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan 

undang-undang lainnya.27 Jabatan notaris hanya dapat 

diemban oleh seseorang dengan latar belakang 

pendidikan dan kualifikasi keahlian yang telah ditentukan 

 
26Budiono, Herlien. (2015). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata. Buku III. 

Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 143. 
27Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) 

jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, 

Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. 
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dalam ketentuan UUJN. Seseorang yang ingin dan/atau 

akan menjadi Notaris harus menempuh pendidikan 

tertentu yang sesuai dengan persyaratan kualifikasi, jika 

hal tersebut tidak dipenuhi atau syarat kualifikasinya 

tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan tentunya 

tidak bisa menjadi seorang Notaris. 

Seseorang yang akan menjadi Notaris harus siap 

menjalani semua rangkaian persyaratan pendidikan dan 

pengalaman yang menunjang jabatan Notaris yang akan 

diembannya. Diperlukan komitmen yang kuat dan 

persistensi yang konsisten dalam menempuh semua 

rangkaian yang dibutuhkan dan dipersyaratkan untuk 

menjadi Notaris. Diperlukan pengetahuan yang mumpuni 

dalam semua bidang keilmuan yang dibutuhkan dalam 

menunjang jabatan Notaris, tidak hanya pengetahuan 

yang berkaitan dengan UUJN tetapi juga ketentuan-

ketentuan yang berkaitan langsung maupun tidak 

langsung dalam menunjang pelaksanaan jabatan Notaris. 

Diperlukan penguasaan sikap, etika, perilaku, amanah, 

jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan selalu 

bersikap netral dalam rangka menunjang sikap yang 

independen ketika menjalankan tugas dan wewenang 

sebagai Notaris sehingga dapat menjaga kepentingan para 

pihak yang terkait dengan perbuatan hukum yang 

tertuang dalam akta yang dibuat olehnya.28  

Kebutuhan terhadap keilmuan dan pengetahuan yang 

memadai dan mumpuni tidak hanya diperlukan ketika 

akan menjadi Notaris yang direpresentasikan melalui 

pendidikan yang harus ditempuh, dari mulai persyaratan 

pendidikan jenjang kesarjanaan sampai jenjang 

pascasarjana (master), tetapi juga ketika sudah menjadi 

Notaris dan begitupun ketika akan berhenti menjadi 

 
28Adjie, Habib. (2015). Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap 

UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 1. 
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Notaris (bisa berhenti secara hormat atau berhenti secara 

tidak hormat). Semua rangkaian tersebut menjadi satu 

kesatuan yang utuh dan tidak bisa di pisah-pisahkan. 

Artinya ketika melangkah dengan tujuan menjadi seorang 

Notaris, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah 

mempersiapkan pendidikan yang dipersyaratkan, 

kemudian berlanjut kepada tahap pengangkatan, dan 

tahap akhir adalah tahap proses pemberhentian dari 

jabatan Notaris.   

Persyaratan dan kualifikasi serta pengalaman yang 

dipersyaratkan tersebut sebagai bagian dari bekal 

jaminan kepercayaan masyarakat kepada Notaris yang 

memiliki kedudukan sebagai suatu fungsionaris yang 

sampai sekarang ini masih disegani dan dipercaya oleh 

masyarakat. Jabatan Notaris dianggap sebagai jabatan 

yang diemban oleh orang yang memiliki keahlian dan 

keterampilan dalam semua bidang sehingga dikatakan 

sebagai tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang 

diandalkan karena segala sesuatu yang ditulis serta 

dikosntruksikan (konstatir) oleh Notaris dijadikan 

pedoman atau sandaran kebenaran serta dijadikan 

sumber pembuktian yang sempurna.29   

 
29Kie, Tan Thong. (2007). Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris. 

Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Cetakan Pertama, hlm. 444. Pasal 1868 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa akta autentik adalah 

akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau 

dihadapan pejabat yang berwenang ditempat akta tersebut dibuat. Akta 

autentik terbagi menjadi dua akta pejabat (acte ambtelijk), akta para pihak 

(partijacte), dan akta relaas (berita acara), akte pejabat (acte ambtelijk) adalah 

akte yang inisiatif pembuatanya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan 

inisiatif pihak yang tercantum dalam akta, sedangkan akta para pihak 

(partijacte) adalah akta yang inisiatif pembuatanya dari para pihak yang datang 

menghadap pejabat, sedangkan akta relaas (berita acara) merupakan akta 

pernytaan atas apa yang didengar, disaksikan, dan dilihat oleh pembuat akta 

yang dituangkan dalam tulisan secara autentik oleh pejabat yang berwenang 

dalam hal tersebut.  
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Rangkaian yang dimulai dengan pendidikan, 

pengangkatan, dan pemberhentian merupakan rangkaian 

yang pasti ada dalam sebuah jabatan tidak terkecuali 

jabatan Notaris yang notabene telah diatur dalam UUJN. 

Selain itu, dalam rangkaian tersebut juga terdapat 

rangkaian perpindahan, penggantian, dan atau cuti dari 

jabatan Notaris. Hal tersebut merupakan pengetahuan 

yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang 

baik yang berniat memilih untuk menjadi Notaris maupun 

mereka yang sudah menjadi Notaris. Tiga bagian 

pengetahuan ini sangat penting untuk dipahami agar 

setiap tahapan yang dilakukan atau akan dilalui benar-

benar menguasai dan memahami sehingga setiap 

persyaratan yang dibutuhkan dapat dipenuhi dan 

dilaksanakan secara tepat dan benar yang dapat 

memberikan kemudahan dan kemanfaatan bagi calon 

pejabat Notaris dan/atau yang sudah menjadi Notaris. 

Pendidikan Jabatan Notaris 

Pendidikan merupakan tahap awal (starting point) dari 

rangkaian untuk menjadi pejabat Notaris. Pendidikan 

menjadi porsi yang tersentral dalam menjalankan sebuah 

jabatan notaris atau dapat dikatakan bahwa pendidikan 

merupakan pintu gerbang tercapainya jalan seseorang 

untuk dapat menjadi Notaris.30 Selain itu, pendidikan 

tidak berhenti dalam tahap ketika akan menjadi Notaris 

saja, tetapi juga pendidikan diperlukan ketika sudah 

menjabat sebagai Notaris.31 Penting dan sentralnya 

pendidikan dalam jabatan Notaris secara umum terbagi 

 
30Pasal 3 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) 

menyebutkan bahwa sayarat menjadi Notaris ketika pengangkatan adalah 

berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.   
31Dalam konteks ini adalah pendidikan nonformal berupa pelatihan, seminar, 

dan/atau diklat yang sifatnya mendukung baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam jabatan Notaris.  
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ke dalam dua bagian proses yang selalu melekat dalam 

jabatan Notaris yaitu pendidikan sebelum menjadi pejabat 

Notaris dan pendidikan ketika menjabat sebagai Pejabat 

Notaris. 

A. Pendidikan Sebelum Menjadi Pejabat Notaris  

Kualifikasi pendidikan terhadap seseorang yang akan 

menjadi Notaris (Calon Notaris) menjadi hal yang 

mutlak dan mandatori harus dipenuhi. Artinya setiap 

calon pejabat umum yang sedang mengikuti beberapa 

tahap dan syarat untuk menjadi seorang Notaris harus 

telah memenuhi persyaratan pendidikan formal 

tertentu terlebih dahulu.32 Pendidikan yang harus 

dilewati oleh seseorang yang akan menjadi Notaris 

(calon Notaris) terbagi ke dalam pedidikan formal dan 

nonformal. Pendidikan formal yang harus dilalui 

adalah pendidikan kesarjanaan bidang ilmu Hukum 

dan pendidikan pascasarjana bidang kenotariatan 

atau Magister Kenotariatan. Tentunya dalam konteks 

pendidikan formal ini tunduk kepada sistem 

pendidikan tinggi yang berlaku di perguruan tinggi 

dimana para calon Notaris mengenyam pendidikan 

tersebut dengan persyaratan-persyaratan tertentu 

seperti persyaratan kelulusan mata kuliah dengan 

sistem kredit semester dan kelulusan penyusunan 

tugas akhir: skripsi pada jenjang sarjana Ilmu Hukum 

dan tesis pada jenjang Magister Kenotariaran sebagai 

bentuk standar penelitian yang dilakukan dalam 

masing-masing jenjang.33 

 
32Sugianto, Qisthi Fauziyyah & Handoko, Widhi. (2019). Peluang Dan 

Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era 

Digital. Notarius, 12(2): 656-668. https://doi.org/ 10.14710/nts.v12i2.29004 
33Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi jo. Pasal 48 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   

https://doi.org/
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Selain itu, terdapat kewajiban mahasiswa calon 

Notaris untuk memiliki publikasi artikel atau jurnal 

ilmiah yang terpublikasi dalam jurnal yang 

terakreditasi atau bereputasi tergantung pada syarat 

yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi masing-

masing.34 Selesainya jenjang kesarjanaan yang 

ditempuh oleh calon Notaris adalah diperolehnya 

ijazah gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan selesainya 

pendidikan jejang pascasarjana bidag Kenotariatan 

adalah diperolehnya gelar Magister Kenotariatan 

(M.Kn.). Kemudian, pedidikan nonformal yang harus 

diikuti oleh para calon Notaris adalah serangkaian 

pendidikan berupa seminar-seminar yang 

diselenggarakan oleh perkumpulan ikatan Notaris. 

Oleh sebab itu, setelah selesai menempuh pendidikan 

Magister Kenotariatan (M.Kn.), para calon Notaris 

diwajibkan menjadi anggota luar biasa (ALB) 

perkumpulan Notaris yang tergabung dalam organisasi 

Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebelum menjadi ALB 

para calon Notaris harus mengikuti ujian ALB terlebih 

dahulu.35 Adapun materi ujian ALB umumnya terdiri 

dari AD/ART dan segala peraturan mengenai 

perkumpulan INI dengan bobot ujuian 60% adalah 

ujian tertulis dan 40% ujian wawancara yang 

dilaksanakan oleh Pengurus Daerah INI, dengan 

materi yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat INI.36 

Adapun pelaksanaan ujian ALB dilakukan pada bulan 

 
34Pasal 46 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   
35Pasal 2 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia 

Nomor:14/PERKUM/INI/2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa 

Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI). 
36Pasal 9 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia 

Nomor:14/PERKUM/INI/2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa 

Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI). 
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Februari, Mei, Agustus, dan Nopember.37 Sedangkan, 

besaran biaya seleksi ALB telah ditentukan dalam 

peraturan perkumpulan.38  

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam ujian ALB 

adalah surat permohonan mengikuti seleksi ALB, 

melampirkan fotocopi identitas diri atau Kartu Tanda 

Penduduk (KTP); salinan Ijazah Sarjana Hukum (S1) 

yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi; salinan 

Ijazah Pendidikan Kenotariatan yang telah dilegalisir 

oleh Perguruan Tinggi; salinan berwarna dengan latar 

belakang merah ukuran 4x6.39 Bukti telah menjadi 

ALB adalah dengan terbitnya surat keterangan 

anggota luar biasa (SK ALB). 

Setelah lulus dalam Ujian ALB, para calon Notaris B 

dapat mendaftarkan diri sebagai ALB INI melalui situs 

resmi INI dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 

dengan melampirkan persyaratan yang dipersyaratkan 

dalam pendafataran seleksi ALB dan bukti kelulusan 

ALB.40  Disamping itu, setesah terdaftar sebagai ALB 

INI, para calon Notaris harus melaksanakan magang di 

kantor Notaris yang menerima magang baik atas 

prakarsa sendiri atau atas dasar rekomendasi dari INI 

 
37Pasal 8 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia 

Nomor:14/PERKUM/INI/2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa 

Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI). 
38Pasal 6 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia 

Nomor:14/PERKUM/INI/2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa 

Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI) biaya sebesar Rp. 250.000,00. 
39Pasal Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia 

Nomor:14/PERKUM/INI/2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa 

Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI). 
40Pasal 10 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia 

Nomor:14/PERKUM/INI/2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa 

Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI). 
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setidaknya paling sedikit selama 24 (dua puluh empat) 

bulan dengan dibarengi magang bersama.41 

Kemudian, para calon Notaris juga wajib 

mengumpulkan sekurang-kurangnya 18 (delapan 

belas) poin, yang meliputi kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, dan Pengurus 

Wilayah dan Pengurus Daerah sebagai syarat untuk 

mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) sebelum 

diangkat menjadi Notaris.42 UKEN merupakan ujian 

sebagai tahap pendidikan pengetahuan dan mental 

yang harus dilewati selangkah menuju pengangkatan 

menjadi Notaris dan wajib diikuti oleh setiap calon 

Notaris yang telah memenuhi semua persyaratan yang 

dipersyaratkan.43 

Setelah lulus UKEN, para calon Notaris wajib 

mengikuti pelatihan peningkatan kualitas jabatan 

Notaris (PPKJN) yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.44 Semua 

rangkaian tersebut merupakan proses pendidikan 

pengetahuan, mental, dan sikap perilaku yang 

dipersiapkan untuk menjadi seorang Notaris. 

Pendidikan sebelum menjadi Notaris tersebut dalam 

bentuk pendidikan formal, ujian, magang, pelatihan, 

seminar, dan kegiatan lainnya yang secara langsung 

maupun tidak langsung mendukung sebagai 

 
41Pasal 4 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia 

Nomor:14/PERKUM/INI/2018 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa 

Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI) jo. Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal Peraturan 

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor:19/PERKUM/INI/2018 tentang 

Magang. 
42Ibid. 
43Pasal 1 Angka 4 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia 

Nomor:15/PERKUM/INI/2018 tentang Penyelenggaran Ujian Kode Etik 

Notarius.  
44Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, 

Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.  
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persyaratan menuju tahap pengangkatan menjadi 

Notaris. Pendidikan tersebut baik secara formal 

maupun nonformal harus dipenuhi tanpa kecuali, 

karena jika salah satu tahap atau bagian tersebut 

tidak dipenuhi secara otomatis tidak akan bisa 

diangkat menjadi Notaris atau akan mengalami 

hambatan dalam pengangkatan menjadi Notaris.   

B. Pendidikan Ketika Menjabat sebagai Jabatan Notaris 

Pendidikan ketika sudah menjadi Notaris secara 

umum merupakan pendidikan dalam rangka 

pengembangan (development), peningkatan 

(improvement), dan pembaruan (upgrading) 

pengetahuan yang harus dikuasai oleh para Notaris. 

Baik pengembangan (development), peningkatan 

(improvement), dan pembaruan (upgrading) dalam sisi 

ketentuan perundang-undangan ataupun dalam hal 

perubahan dinamika masyarakat, dunia usaha, dan 

teknologi.45 Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat 

selalu berkembang dan berubah secara dinamis dan 

hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam 

masyarakat.46 Perubahan tersebut sudah barang tentu 

harus diketahui dan dipahami oleh para Notaris 

sehingga dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dengan baik dan benar serta Notaris 

selalu bisa menempatkan dasar hukum yang tepat 

ketika menyusun atau membuat suatu akta sebagai 

bukti perbuatan hukum.  

 
45Utami, Pipit Saputri, Ikhwansyah, Isis., & Mayana, Ranti Fauza. (2020). 

Kepastian Hukum Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan 

dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikas. ACTA DIURNAL: 

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. 4(1), 133-151. 

https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.478 
46Utsman, Sabian. (2009). Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog 

antara Hukum dan Masyarakat. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 201. 
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Pendidikan setelah menjadi Notaris secara umum adalah 

pendidikan yang lebih mengutamakan peran aktif diri 

pribadi Notaris itu sendiri dan mau tidak mau hal itu 

harus dilakukan. Jika tidak meng-upgrade pengetahuan 

dapat dipastikan Notaris yang bersangkutan menjadi 

ketinggalan informasi dan terkungkung pada pemikiran-

pemikiran yang tidak berkembang dan bisa saja salah 

dalam mengkonstruksikan hukum dalam pembuatan 

akta yang dibuatnya. Pendidikan itu umumnya adalah 

pendidikan berupa pendidikan norformal seperti seminar, 

pelatihan, latihan, dan pendidikan lainnya yang itu 

diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Notaris 

sesuai minat dan kebutuhan. Tentunya, hal tersebut 

adalah agar Notaris bisa melaksanakan kewenangannya 

dalam memberikan penyuluhan dan kewajibannya dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

optimal.47 Kegiatan-kegiatan pendidikan seperti ini 

umumnya difasilitasi oleh perkumpulan INI, Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), dan/atau 

juga perkumpulan para Notaris atas dasar inisatif atau 

prakarsa dari para Notaris. Artinya INI, Kemkumham, dan 

para Notaris secara umum memfasilitasi pendidikan 

seperti ini, tetapi peran serta atau keikutsertaan para 

Notaris dalam kegiatan pendidikan seperti ini tidak 

menjadi sebuah syarat wajib yang harus dilakukan oleh 

Notaris dan itu kembalikan kepada masing-masing diri 

Notaris. 

Pengangkatan Jabatan Notaris 

Tahap pengangkatan Notaris merupakan tahap awal para 

calon Notaris memasuki dunia Notaris yang 

sesungguhnya karena melalui pengangkatan ini telah 

 
47Pasal 15 Ayat (2) Huruf e dan Pasal 16 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). 
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diserahkan atau diberikan kewenangan untuk 

melaksanakan ketentuan perundang-undangan terutama 

undang-undang jabatan Notaris (UUJN). Pada tahap 

pengangkatan ini perlu diperhatikan oleh para calon 

Notaris adalah formasi jabatan notaris dan penentuan 

kategori daerah dan ketersediaan formasi pada masing-

masing wilayah. Para calon Notaris yang baru diangkat 

pertama kali hanya bisa memilih pada wilayah atau 

daerah dengan kategori C.48 Artinya wilayah 

pengangkatan pertama kali Notaris tidak begitu saja 

bebas memilih, tetapi harus memperhitungkan 

kemampuan dan peluang yang bisa dipenuhi oleh para 

calon Notaris. Sehingga secara tidak langsung hal ini pun 

merupakan bagian seleksi atau penempaan mental dan 

pengalaman kepada para Notaris yang baru pertama kali 

diangkat. 

Pada tahap ini diperlukan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi seperti: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berumur paling sedikit 

27 (dua puluh tujuh) tahun; d. sehat jasmani dan rohani 

yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter dan psikiater; e. berijazah sarjana hukum dan 

lulusan jenjang strata dua kenotariatan; f. telah menjalani 

magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan 

Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) 

bulan berturut-turut setelah lulus strata dua 

kenotariatan; g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, 

pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku 

jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk 

dirangkap dengan jabatan Notaris; dan h. tidak pernah 

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

 
48Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori 

Daerah. 
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melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih.49 Permohonan untuk 

diangkat menjadi Notaris diajukan kepada Menteri 

dengan mengisi format isian pengangkatan Notaris secara 

elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia.50 

Setelah calon Notaris yang telah resmi diangkat menjadi 

Notaris, maka wajib mengucapkan sumpah paling lambat 

2 (dua) bulan setelah pengangkatan.51 Tiga puluh hari 

terhitung sejak pengambilan sumpah, maka notaris wajib 

menjalankan jabatannya secara nyata dan 

menyampaikan beberapa dokumen terkait bukti 

pengangkatannya kepada instansi-instansi terkait.52 

Menjalani jabatan secara nyata ini tentunya diartikan 

bahwa Notaris yang bersangkutan telah memiliki kantor 

yang memenuhi standar yang telah ditentukan oleh 

peraturan perkumpulan dan telah memiliki teraan cap 

dan tanda tangan serta paraf. Dengan kata lain, Notaris 

yang bersangkutan memang secara nyata melakukan 

tugas jabatannya. Setelah semua rangkaian syarat dan 

kewajiban dalam pengangkatan dipenuhi, maka Notaris 

yang bersangkutan telah sah dapat dan wajib 

menjalankan jabatannya. Tentunya kewajiban dalam 

menjalankan jabatan tersebut juga melekat kewajiban-

kewajiban lain baik kewajiban yang persyaratkan oleh 

perkumpulan INI, Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas, 

 
49Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). 
50Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 

2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, 

Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.  
51Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).   
52Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). 
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dan Majelis Kehormatan seperti kewajiban membuat 

reportorium dan protokol Notaris dengan baik dan benar, 

maupun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi 

kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

ataupun kewajiban kepada kementerian atau instansi 

yang lainnya seperti Kementerian Keuangan dan 

pemerintah daerah.    

Selain pengangkatan, Notaris juga diberikan hak untuk 

mengajukan perpindahan wilayah jabatan Notaris.53 

Notaris yang telah menjalankan jabatannya secara nyata 

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat mengajukan 

perpindahan baik perpindahan kedudukan atau 

perpindahan wilayah jabatan.54 Pengajuan perpindahan 

ini dilakukan untuk Notaris dari kategori daerah C ke 

kategori daerah B, kategori daerah B ke kategori daerah 

A, atau kategori daerah C ke kategori daerah A. Khusus 

untuk perpindahan dari kategori daerah C ke kategori 

daerah A hanya dapat dilakukan permohonan oleh Notaris 

yang telah memenuhi persyaratan masa kerja Notaris 

selama 4 (empat) tahun berturut-turut terhitung sejak 

melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris.55 

Kemudian, selain perpindahan Notaris juga diberikan 

hak untuk mengambil cuti dengan syarat Notaris yang 

bersangkutan telah menjalankan jabatannya selama 2 

(dua) tahun serta selama cuti tersebut wajib menunjuk 

Notaris pengganti.56 Hak cuti tersebut bisa diabil setiap 

tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun paling lama 

5 (lima) tahun dengan jumlah kumulatif lamanya cuti 

 
53Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
54Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, 

Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. 
55Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 

2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.  
56Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  
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adalah 12 (dua belas) tahun.57 Sedangkan, untuk Notaris 

yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil 

cuti selama menjadi memangku jabatan sebagai pejabat 

negara.58 Dengan demikian, setelah pengangkatan pada 

atau selama menjadi Notaris, para Notaris diberikan hak-

hak yang dapat diambil oleh Notaris sehingga dalam 

menjalankan jabatannya dengan baik dan optimal. 

Pemberhentian Jabatan Notaris  

Pemberhentian dari Jabatan Notaris merupakan tahap 

akhir dari semua rangkaian pelaksanaan jabatan Notaris, 

meskipun secara tanggung jawab atas akta-akta yang 

dibuatnya masih tetap ada dan melekat. Secara umum 

pemberhentian Notaris dapat dibedakan menjadi tiga 

kategor yaitu: pemberhentian dengan hormat; 

pemberhentian sementara; dan pemberhentian dengan 

tidak hormat.59 Notaris berhenti dari jabatannya atau 

diberhentikan dari jabatannya secara hormat jika 

memenuhi syarat-syarat karena meninggal dunia; telah 

berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau telah berumur 

67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Notaris yang telah 

diperpanjang masa jabatan; tidak mampu secara rohani 

dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan 

Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; 

atau merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat 

negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan 

lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap 

dengan jabatan Notaris.60 

 
57Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
58Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). 
59Pasal 8-Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris.   
60Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris jo. Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
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Sedangkan, pemberhetian sementara terhadap Notaris 

jika dalam pelaksanaan jabatannya Notaris tersebut 

sedang dalam proses pailit atau penundaan kewajiban 

pembayaran utang; berada di bawah pengampuan; 

melakukan perbuatan tercela; melakukan pelanggaran 

terhadap kewajiban dan larangan jabatan;61 atau sedang 

menjalani masa penahanan.62 Sebelum pemberhentian 

sementara Notaris yang bersangkutan diberi kesempatan 

untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara 

berjenjang.63 Sedangkan, untuk lamanya pemberhentian 

sementara adalah paling lama selama 6 (enam) bulan.64 

Notaris yang mendapatkan penghentian sementara 

tersebut dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh 

Menteri setelah dipulihkan haknya.65  

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari 

jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat 

apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap; berada di bawah pengampuan secara terus-

menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; melakukan perbuatan 

yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan 

Notaris; atau melakukan pelanggaran berat terhadap 

kewajiban dan larangan jabatan; dan atau tidak 

 
19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, 

Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.   
61Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. 
62Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, 

Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.     
63Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. 
64Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. 
65Pasal 10 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris 
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melaksanakan serah terima protokol tanpa alasan yang 

sah dalam jangka waktu yang ditentukan.66 

Penutup 

Pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam 

memulai dan melaksanakan jabatan Notaris. Pendidikan 

jabatan Notaris dibagi menjadi dua bagian yaitu 

pendidikan sebelum menjadi Notaris dan setelah menjadi 

Notaris. Pendidikan sebelum menjadi Notaris adalah 

rangkaian pendidikan yang dilakukan dalam memenuhi 

persyaratan dalam rangka pengangkatan menjadi Notaris, 

sedangkan pendidikan setelah menjadi Notaris 

merupakan pendidikan yang dilakukan dalam rangka 

pengembangan, peningkatan, dan pembaruan 

pengetahuan dan keterampilan Notaris dalam 

melaksanakan jabatan. Pengangkatan merupakan tahap 

yang dilakukan setelah calon Notaris memenuhi 

persyaratan yang disyaratkan untuk dapat diangkat 

menjadi Notaris, dengan begitu yang bersangkutan telah 

memiliki wewenang dalam membuat akta autentik. 

Pemberhentian merupakan tahap akhir dari rangkaian 

jabatan Notaris. 

  

 
66Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. 

Pasal 89 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, 

Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.  
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ke jurnal terindeks scopus. In Syaa Alloh! 

Email Penulis: mustofa86abdul@gmail.com

mailto:mustofa86abdul@gmail.com
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5 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

JABATAN NOTARIS 

Dr. (Cand.) Agus Satory, S.H., M.H., 

 

 

Pendahuluan 

Pengertian dasar pengawasan adalah segala usaha atau 

kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 

sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan. 

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan 

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerja yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sujamto, 

1987 : 53). Lord Acton menyatakan bahwa pengawasan 

merupakan tindakan yang bertujuan untuk 

mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh 

pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung 

disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi pejabat 

administrasi negara agar tidak menggunakan kekuasaan 

di luar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri 

negara hukum, untuk melindungi masyarakat dari 

tindakan diskresi pejabat administrasi negara dan 

melindungi pejabat administrasi negara agar menjalankan 

kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau 

tidak melanggar hukum (Diana Hakim Koentjoro, 2004 : 

70).  
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Menurut Pasal 50 alinea pertama sampai ketiga Staatblad 

Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris, 

disebutkan bahwa pengawasan adalah tindakan yang 

dilakukan oleh pengadilan negeri berupa peneguran 

dan/atau pemecatan selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) 

bulan terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari 

martabat atau tugas jabatannya atau melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan 

kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar 

jabatannya sebagai notaris, yang diajukan oleh penuntut 

umum pada pengadilan negeri pada daerah 

kedudukannya. Dalam Penjelasan Pasal 67 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(UUJN 2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN 2014) yang 

dimaksud dengan pengawasan meliputi juga pembinaan 

yang dilakukan oleh menteri kepada notaris. Untuk 

pengawasan dilakukan oleh menteri namun dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris 

yang dibentuk oleh menteri. Sedangkan dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran 

Majelis Pengawas Notaris, yang dimaksud dengan 

pengawasan adalah pemberian pembinaan dan 

pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada 

notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat 

umum sehingga notaris senantiasa harus meningkatkan 

profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat 

memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum 

bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas. 
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Dasar Hukum Pengaturan Pengawasan dan Pembinaan 
Jabatan Notaris 

Dasar hukum pengawasan dan pembinaan jabatan 

notaris dewasa ini diatur dalam: 

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap 

Notaris; 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, 

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan 

Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan 

Anggaran Majelis Kehormatan Notaris; 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian, serta 

Anggaran Majelis Pengawas Notaris. 

Lembaga Pengawasan Notaris di Indonesia 

UUJN 2004 juncto UUJN 2014 melahirkan lembaga baru 

yang berdampak langsung pada perubahan struktural 

pengawasan notaris yang ada sebelum era UUJN. Bentuk 

perubahan struktural yang dimaksud adalah terkait 

pengawasan yang sebelumnya pejabat yang oleh Menteri 

Kehakiman  diberi wewenang untuk melakukan 

pengawasan terhadap notaris adalah Ketua Pengadilan 

Negeri, maka berdasarkan UUJN tersebut digantikan oleh 
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institusi baru pengganti institusi pengadilan negeri, yaitu 

Majelis Pengawas yang terdiri dari   Majelis Pengawas  

Daerah (MPD), Majelis Pengawas  Wilayah (MPW), dan 

Majelis Pengawas Pusat (MPP).  

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara 

institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi, yaitu 

berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) 

melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis 

Kehormatan Notaris (MKN) serta oleh Dewan Kehormatan 

Notaris (DKN) Ikatan Notaris Indonesia. Ketiga institusi 

tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda 

sebagaimana tercantum dalam aturan hukum yang 

mengaturnya (Habib Adjie, 2017 : 3-4). 

Struktur baru dalam pengawasan ini dilandaskan 

pemikiran bahwa notaris sebagai pejabat publik yang 

dipercaya  oleh masyarakat  untuk menjalankan tugas 

pembuatan akta otentik haruslah dapat menjamin 

kepastian hukum, kesinambungan antara daerah dan 

pusat, serta menjamin pengamanan kepentingan publik 

(public security) (Dodi Oktarino : 2012). 

Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia  

Mekanisme pengawasan notaris di Indonesia merupakan 

wewenang 2 (dua) lembaga, yaitu Majelis Pengawas 

Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis 

Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas  Daerah 

(MPD), Majelis Pengawas  Wilayah (MPW), dan Majelis 

Pengawas Pusat (MPP). Sedangkan  Majelis Kehormatan 

Notaris terdiri dari Majelis Kehormatan Wilayah dan 

Majelis Kehormatan Pusat. Kedua lembaga ini merupakan 

badan pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia yang memiliki wewenang terhadap 

pengawasan notaris secara langsung, baik bersifat 

preventif, kuratif maupun bersifat pembinaan. Adapun 
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uraiannya sebagai berikut : (Shidqi Noer Salsa, 2020 :81-

85) 

1. Pengawasan Dalam Bentuk Preventif 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

makna dari preventif adalah bersifat mencegah 

(supaya jangan terjadi apa-apa). Pengawasan preventif 

adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan, hal ini berarti pengawasan telah 

dilakukan sejak masih menjadi rencana. Melalui 

pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan 

preventif dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 

kekeliruan yang mungkin terjadi. Pengawasan 

dilakukan dalam bentuk preventif guna menghindari 

terjadinya penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran 

pidana.  

2. Pengawasan Dalam Bentuk Kuratif 

Pengawasan yang bersifat kuratif dilakukan dengan 

melalui pembinaan terhadap notaris dalam 

menjalankan jabatannya. Majelis Kehormatan Notaris 

melaksanakan kewenangan yang bersifat reaktif dan 

kuratif. Reaktif, karena Majelis Kehormatan Notaris 

baru bertindak apabila terdapat permohonan dari 

penyidik, penuntut umum dan hakim, sebagai akibat 

timbulnya permasalahan hukum terkait notaris 

dan/atau produk hukum yang dihasilkan notaris. 

Kuratif, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah 

(berdasarkan hasil eksaminasi majelis pemeriksa) 

memiliki kewenangan untuk memeriksa dan 

mendudukkan permasalahan hukum yang 

sebenarnya terjadi. Apabila timbul sengketa dan/atau 

tindak pidana yang melibatkan notaris atau produk 

hukum yang dibuat oleh notaris. Majelis Kehormatan 

Notaris Wilayah memiliki diskresi untuk menolak atau 

menyetujui permohonan yang diajukan oleh   
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penyidik, penuntut umum dan hakim berdasarkan 

hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis 

pemeriksa. 

3. Pengawasan Dalam Bentuk Pembinaan 

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang 

mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

notaris. Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris 

adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan 

untuk melakukan pembinaan notaris dan kewajiban 

memberikan persetujuan atau penolakan untuk 

kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas 

pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan 

notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang   

berada dalam penyimpanan notaris.  

Apabila dilihat dari kedua pengertian di atas, maka 

Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan 

Notaris memiliki persamaan, yaitu sama-sama 

melakukan pembinaan notaris. Apakah kemungkinan 

Anggota Majelis Pengawas dimungkinkan rangkap 

jabatan dengan Majelis Kehormatan ? Pembinaan 

seperti apakah yang merupakan wewenang Majelis 

Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris ? 

Tidak ada penjelasan terkait perbedaan kewenangan 

pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas 

Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis 

Kehormatan Notaris merupakan penggantian dari 

sebagian kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang 

telah diamputasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 49/PUU-X/2012. Namun demikian, 

prinsipnya tentu dipahami bahwa secara fungsional 

seharusnya Majelis Pengawas Notaris dan Majelis 

Kehormatan Notaris adalah dua lembaga yang 

berbeda. 
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Pengertian pembinaan notaris tidak didefinisikan secara 

jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun 

dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas 

dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan 

Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan 

Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, menentukan 

bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai 

fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga 

martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan 

profesi jabatannya; dan memberikan perlindungan 

kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk 

merahasiakan isi akta. Adapun pembinaan yang 

dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris 

adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan secara 

berjenjang, mulai dari  Majelis Pengawas  Daerah (MPD), 

Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas 

Pusat (MPP) berkaitan dengan adanya dugaan 

pelanggaran kode etik, adanya dugaan pelanggaran 

pelaksanaan tugas jabatan notaris atau perilaku para 

notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya 

sebagai notaris yang dapat mengganggu atau 

mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatannya. 

Susunan Organisasi Tata Kerja Majelis Pengawas 

Notaris 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 UUJN 

2004 juncto UUJN 2014, maka ditetapkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran 

Majelis Pengawas Notaris.  
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Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri 

yang dalam melaksanakan pengawasannya 

dibentuk Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri 

atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis 

Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas 

Pusat (MPP). Majelis Pengawas Notaris 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap notaris untuk dan atas nama menteri 

yang masa jabatannya untuk jangka waktu 3 (tiga) 

tahun dan dapat diangkat kembali. 

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk  oleh  

Kepala  Kantor Wilayah atas nama Menteri dan 

berkedudukan di kabupaten/kota, jika di 

kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 

(dua belas) orang notaris. Majelis Pengawas 

Wilayah (MPW) dibentuk oleh Direktur Jenderal 

Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri 

dan berkedudukan di ibu kota provinsi. 

Sedangkan Majelis Pengawas Pusat (MPP) 

dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu 

kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Majelis Pengawas Notaris terdiri atas unsur 

pemerintah, organisasi notaris; dan 

ahli/akademisi, yang beranggotakan 9 

(sembilan) orang yang terdiri atas : 1 (satu) 

orang ketua merangkap anggota; 2 (dua) orang 

wakil ketua merangkap anggota; dan 6 (enam) 

orang anggota. Ketua dan wakil ketua Majelis 

Pengawas Notaris harus berasal dari unsur 

yang berbeda dan dipilih dari dan oleh 

anggota Majelis Pengawas. Pemilihan ketua dan 

wakil ketua Majelis Pengawas Notaris 

dilakukan secara musyawarah. Dalam hal 

pemilihan secara musyawarah tidak mencapai 

kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua 
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Majelis Pengawas dilakukan dengan cara 

pemungutan suara. Pemilihan ketua dan wakil 

ketua dengan cara pemungutan suara 

dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri 

paling sedikit 50 % (lima puluh persen) 

ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan 

setiap unsur harus terwakili. Hasil pemilihan 

ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas 

tersebut dituangkan dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh seluruh anggota yang 

hadir. 

Adapun tata cara pengangkatan anggota Majelis 

Pengawas Daerah (MPD) terdiri atas : 

a. 3 (tiga) orang berasal dari unsur 

pemerintah yang diusulkan oleh Kepala 

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi 

Manusia pada Kantor Wilayah di 

lingkungan Kantor Wilayah dan/atau 

dari pemerintah daerah setempat; 

b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur 

Organisasi Notaris yang diusulkan oleh 

Pengurus Daerah Ikatan Notaris 

Indonesia; dan 

c. 3 (tiga) orang berasal dari unsur  

ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan 

fakultas hukum atau pimpinan sekolah 

tinggi hukum setempat yang ditunjuk 

oleh Kepala Kantor Wilayah. 

Dalam hal di kabupaten/kota tidak mempunyai 

fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum 

sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, 

Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dapat 

menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah 

lain. 
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Anggota Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas : 

a. 3 (tiga) orang berasal dari unsur 

pemerintah, meliputi: 

1. Kepala Kantor Wilayah; 

2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan 

Hak Asasi Manusia pada Kantor 

Wilayah; dan 

3. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah 

yang diusulkan oleh Kepala Kantor 

Wilayah. 

b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi 

Notaris yang diusulkan oleh Pengurus 

Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan 

c. 3 (tiga) orang berasal dari unsur  

ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan 

fakultas hukum atau pimpinan sekolah 

tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh 

Kepala Kantor Wilayah. 

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi 

Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 

Kantor Wilayah karena jabatannya secara ex 

officio menjadi anggota Majelis Pengawas 

Wilayah. 

Pengusulan sebagaimana dimaksud di atas 

dilakukan oleh masing-masing unsur 

berdasarkan permintaan Direktur Jenderal 

Administrasi Hukum Umum Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak tanggal permintaan diterima. 

Sedangkan Anggota Majelis Pengawas Pusat 

terdiri atas: 
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a. 3 (tiga) orang berasal dari unsur 

pemerintah yang diusulkan oleh Direktur 

Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia atas nama Menteri; 

b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur 

organisasi notaris yang diusulkan oleh 

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia; 

dan 

c. 3 (tiga) orang berasal dari unsur  

ahli/akademisi yang diusulkan oleh 

dekan fakultas hukum yang mempunyai 

program magister kenotariatan atau 

ahli/akademisi yang diusulkan oleh 

Direktur Jenderal Administrasi Hukum 

Umuum Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia atau yang ditunjuk oleh 

Menteri. 

Pengusulan tersebut dilakukan oleh masing-

masing unsur berdasarkan permintaan Menteri 

atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal permintaan diterima. 

Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris 

Tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur 

dalam  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. 

Adapun secara singkat dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah 

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah 
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bersifat tertutup untuk umum yang dimulai paling 

lama 7 (tujuh) hari sejak Majelis Pemeriksa 

ditetapkan. Majelis Pemeriksa Daerah 

menyelesaikan dan menyampaikan hasil 

pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak laporan dicatat di buku register 

perkara. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa 

Daerah meliputi laporan pengaduan masyarakat; 

pemeriksaan protokol notaris; dan/atau fakta 

hukum terhadap dugaan pelanggaran 

pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris. 

Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara 

memanggil Pelapor dan Terlapor yang meliputi 

kehadiran Pelapor dan Terlapor; pembacaan 

laporan dan keterangan Pelapor; dan pembelaan 

diri Terlapor. Dalam pemeriksaan tersebut 

Pelapor dan Terlapor diberi kesempatan untuk 

menyampaikan tanggapan. Dalam 

menyampaikan tanggapan Pelapor dan Terlapor 

dapat mengajukan bukti untuk mendukung dalil 

yang diajukan. Hasil pemeriksaan dituangkan 

dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi 

hasil pemeriksaan. 

Pemeriksaan Protokol Notaris dilaksanakan 

berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang 

dianggap perlu. Hasil pemeriksaan berupa berita 

acara pemeriksaan Protokol Notaris dan 

rekomendasi hasil pemeriksaan. Pemeriksaan fakta 

hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan 

jabatan dan perilaku Notaris dilaksanakan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan/ atau 

fakta hukum lainnya. Pemeriksaan dilakukan 

dengan memanggil notaris yang bersangkutan 
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untuk membela dirinya. Hasil pemeriksaan 

dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan 

rekomendasi hasil pemeriksaan yang  

ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris Majelis 

Pemeriksa. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada 

Ketua Majelis Pengawas Daerah. Penyampaian 

laporan hasil pemeriksaan harus melampirkan 

laporan pengaduan masyarakat; berita acara 

pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah; dan 

rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa 

Daerah. Laporan tersebut disampaikan kepada 

Majelis Pengawas Wilayah dengan surat pengantar 

yang ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, 

Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah 

Ikatan Notaris Indonesia. 

2. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah 

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah bersifat 

tertutup untuk umum. Majelis Pemeriksa Wilayah 

memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis 

Pemeriksa Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sejak dicatat di buku register perkara. Majelis 

Pemeriksa Wilayah memanggil Pelapor dan Terlapor 

untuk didengar keterangannya yang dituangkan 

dalam berita acara pemeriksaan. 

Majelis Pemeriksa Wilayah membuat pertimbangan 

hukum berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas. 

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara 

Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat 

tersebut dimuat dalam putusan yang memuat alasan 

dan pertimbangan hukum yang dijadikan  dasar 

untuk menjatuhkan putusan. Dalam hal hasil 

pemeriksaan menyatakan laporan tidak dapat 

dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah 

memutuskan dan menyatakan laporan ditolak. Dalam 

hal hasil pemeriksaan menyatakan laporan dapat 
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dibuktikan, maka Terlapor dijatuhi sanksi sesuai 

dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 

Majelis Pemeriksa Wilayah dapat menjatuhkan 

putusan berupa sanksi peringatan lisan maupun 

peringatan tertulis; atau usulan penjatuhan sanksi 

kepada Majelis Pengawas Pusat berupa 

pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 

dengan 6 (enam) bulan; dengan hormat; atau 

dengan tidak hormat. Sanksi tersebut bersifat final 

dan tidak dapat diajukan banding. Usulan 

pemberian sanksi diajukan dengan melampirkan 

surat penunjukan nama notaris pemegang protokol 

dari Majelis Pengawas Daerah.  

Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk 

umum yang ditandatangani oleh Ketua,  Anggota,  

dan  Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah. Putusan 

tersebut disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, 

Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Pusat 

dan Pengurus  Pusat Ikatan Notaris Indonesia 

dengan surat pengantar, dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

putusan dibacakan. 

Pelapor dan/atau Terlapor yang keberatan atas 

putusan Majelis Pengawas Wilayah berhak 

mengajukan banding kepada Majelis Pengawas 

Pusat yang disampaikan melalui Sekretariat 

Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal Pelapor 

dan/atau Terlapor hadir pada saat putusan 

dibacakan, banding dinyatakan paling lama 7 

(tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan 

yang dituangkan dalam pernyataan banding 

secara tertulis. Dalam hal Pelapor dan/atau 

Terlapor tidak hadir pada saat putusan 

dibacakan, maka Pelapor dan/atau Terlapor 

dapat menyatakan banding paling lama 7 (tujuh) 
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hari terhitung sejak putusan diterima yang 

dituangkan dalam pernyataan banding secara 

tertulis. 

3. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Pusat 

Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa dan memutus 

permohonan Banding terhadap keberatan atas 

putusan Majelis Pengawas Wilayah; usulan 

penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas 

Wilayah; atau fakta hukum terhadap 

pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan 

notaris. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa 

Pusat bersifat tertutup untuk umum yang  

dimulai paling lama 7 (tujuh) hari sejak Majelis 

Pemeriksa Pusat ditetapkan. Majelis Pemeriksa 

Pusat memanggil Pembanding dan Terbanding 

untuk didengar keterangannya yang dituangkan 

dalam berita acara pemeriksaan.  

Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan 

putusan Majelis Pengawas Wilayah  atau 

mengubah atau membatalkan putusan Majelis 

Pengawas Wilayah dan mengeluarkan putusan 

sendiri. Putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat 

final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, 

kecuali putusan tentang pengusulan pemberian 

sanksi berupa pemberhentian dengan tidak 

hormat kepada Menteri. Putusan Majelis 

Pengawas Pusat yang amarnya memberikan 

sanksi berupa usulan  pemberhentian dengan 

tidak hormat, diajukan kepada Menteri untuk 

diterbitkan surat keputusan pemberhentiannya. 

Dalam hal dalil yang diajukan pada memori 

banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis 

Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis 

Pengawas Wilayah dapat dibatalkan. Sedangkan 
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jika dianggap tidak beralasan oleh Majelis 

Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis 

Pengawas Wilayah dikuatkan.  

Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil 

putusan sendiri berdasarkan pertimbangan dan 

keadilan. Dalam hal terdapat perbedaan 

pendapat di antara Majelis Pemeriksa Pusat, 

maka perbedaan pendapat tersebut dimuat 

dalam putusan. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat 

memuat alasan dan pertimbangan hukum yang 

dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan yang 

dibacakan dalam jangka waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari sejak berkas dicatat dalam buku 

register yang dilakukan dalam sidang terbuka 

untuk umum. Putusan tersebut ditandatangani 

oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis 

Pemeriksa Pusat. Putusan Majelis Pengawas 

Pusat disampaikan kepada Menteri, Pelapor, 

Terlapor, Majelis Pengawas Daerah  dan              Majelis 

Pengawas Wilayah serta Pengurus Pusat Ikatan 

Notaris Indonesia dengan surat pengantar. 

Dalam hal notaris terbukti melakukan pelanggaran 

perilaku dan pelaksanaan jabatan, Majelis Pemeriksa 

menjatuhkan sanksi berupa: peringatan lisan; 

peringatan tertulis; pemberhentian sementara; usulan 

penjatuhan pemberhentian dengan hormat; atau 

usulan penjatuhan pemberhentian dengan tidak 

hormat. Putusan tentang penjatuhan sanksi 

peringatan lisan dan peringatan tertulis bersifat final 

yang berupa pemberhentian sementara dan usulan 

penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat dan 

dengan tidak hormat disampaikan oleh Majelis 

Pengawas Pusat kepada Menteri paling lama 14 (empat 

belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan. Menteri 

mengeluarkan surat keputusan terhadap penjatuhan 
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sanksi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

terhitung sejak usulan diterima. Keputusan Menteri 

tersebut disampaikan kepada Pembanding, 

Terbanding, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas 

Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus 

Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 

Penutup 

Pengawasan adalah pemberian pembinaan dan 

pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada 

notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat 

umum sehingga notaris senantiasa harus meningkatkan 

profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat 

memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum 

bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas. 

Mekanisme pengawasan notaris di Indonesia merupakan 

wewenang 2 (dua) lembaga, yaitu Majelis Pengawas 

Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis 

Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas  Daerah 

(MPD), Majelis Pengawas  Wilayah (MPW), dan Majelis 

Pengawas Pusat (MPP). Sedangkan  Majelis Kehormatan 

Notaris terdiri dari Majelis Kehormatan Wilayah dan 

Majelis Kehormatan Pusat. Kedua lembaga ini merupakan 

badan pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia yang memiliki wewenang terhadap 

pengawasan notaris secara langsung, baik bersifat 

preventif, kuratif maupun bersifat pembinaan. 

Tidak ada penjelasan terkait perbedaan kewenangan 

pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris 

dan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan 

Notaris merupakan penggantian dari sebagian 

kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang telah 

diamputasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

49/PUU-X/2012. Namun dalam Peraturan Menteri 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 

ditentukan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah 

mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka 

menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam 

menjalankan profesi jabatannya; dan memberikan 

perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban 

notaris untuk merahasiakan isi akta. Sedangkan 

pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris 

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 15 Tahun 2020 adalah pemeriksaan rutin 

yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari  Majelis 

Pengawas  Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah 

(MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) berkaitan 

dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, adanya 

dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris 

atau perilaku para notaris yang di luar menjalankan tugas 

jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau 

mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatannya. 
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Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang 

membuat akta otentik dan  memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris  (selanjutnya disebut 

UUJN). Suatu wadah organisasi bagi para  Notaris di 

Indonesia yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang 

memiliki kode etik tersendiri yaitu Kode Etik Notaris, 

dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia  (INI) yang 

merupakan perkumpulan dan organisasi Notaris di 

seluruh Indonesia (selanjutnya disebut Kode Etik). Notaris 

selain harus tunduk pada UUJN, para Notaris  juga harus 

tunduk pada Kode Etik. 

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan 

salah satu organ yang  mendapat amanat dari berbagai 
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tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas,  

kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan 

kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. 

Keberadaan Notaris terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, terutama dalam buku Keempat 

tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa.  Alat bukti yang 

utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis,  

sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah 

berbentuk akta otentik.67 

Notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan 

tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan 

kode etik profesi. Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik  

disebutkan bahwa: “Kode Etik adalah seluruh kaidah 

moral yang ditentukan oleh  Perkumpulan Ikatan Notaris 

Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan”  

berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau 

yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan 

yang berlaku  bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan 

semua anggota perkumpulan dan semua orang yang 

menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di 

dalamnya para Pejabat  Sementara Notaris, Notaris 

Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus”. 

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka 

dari itu seorang Notaris  harus mempunyai moral dan 

etika yang baik yang dijamin oleh undang-undang, 

sedangkan undang- undang telah mengamanatkan pada 

perkumpulan untuk menetapkan Kode Etik. Perilaku 

Notaris yang baik adalah berlandaskan pada Kode Etik, 

dengan demikian Kode  Etik mengatur hal-hal yang ditaati 

 
67H.M. Agus Santoso, 2012, Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian 

Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana, Hlm 111. 



 

 

KODE ETIK JABATAN NOTARIS, PENERAPAN DAN PENEGAKANNYA, MORAL DAN ETIKA 
NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN SEBAGAI PEJABAT UMUM 

  

111 
 

oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan 

di luar jabatannya.68 

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris sebagai pejabat 

umum yang telah disahkan  untuk mengabdi dan taat 

kepada hukum diwujudkan lewat kepatuhan norma dan 

etika.  Notaris harus memiliki kemampuan yang tinggi 

dengan memperhatikan norma hukum  yang dilandasi 

dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika 

profesi.69 Notaris dalam menjalankan jabatannya sering 

kali tidak mengindahkan etika profesi. Karena apabila 

Notaris tunduk kepada kepatutan, segi moral, keagamaan  

dan menuruti kata hati nurani, seharusnya Notaris tidak 

akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Kode Etik, 

karena Notaris menyandang dan mengemban jabatan  

terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Penjatuhan 

sanksi-sanksi terhadap para anggota yang melanggar 

kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang 

dilakukan anggota. Penegakan kode etik adalah usaha  

melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, 

mengawasi pelaksanaan agar tidak  terjadi pelanggaran 

karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka 

norma- norma penegakan hukum undang-undang juga 

berlaku pada penegakan kode etik 

Profesi notaris tidak bisa dilepaskan dari kode etik (code 

of conduct) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. 

Menurut Filsuf Jerman-Amerika (Hans Jonas), Nilai 

adalah the Addresses of a yes yaitu: sesuatu yang kita 

iyakan atau kita amankan “nilai mempunyai konotasi 

positif sebaiknya sesuatu yang kita jauhi atau lawan dari 

nilai adalah “non nilai” (disvalue). Istilah nilai: value 

(Inggris); valua, valere (Latin), worth, weorth, wurth 

 
68Anik Suryani, “Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Pelaksanaan 

Tugas Notaris Sesuai Kode Etik”, Jurnal Repertorium, Vol. III, No. 2, Juli-

Desember 2016, hlm. 19 
69Ibid., hlm. 20 
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(Amerika) yang berarti kuat dan berharga. Nilai berguna 

sebagai sumber dan tujuan pedoman hidup manusia, oleh 

karena ada nilai tersebut, maka muncullah kemudian 

sebuah norma yaitu sebuah aturan, patokan atau ukuran, 

yaitu sesuatu yang bersifat “pasti dan tidak berubah”, 

yang dengannya kita dapat memperbandingkan sesuatu 

hal lain yang hakikatnya, ukurannya atau kualitasnya, 

kita ragukan. Konon norma dalam Bahasa latin memiliki 

arti “carpenter’s square: siku-siku yang dipakai tukang 

kayu untuk mengecek apakah benda yang dikerjakannya 

(meja, bangku, lemari,dan sebagainya) benar-benar lurus. 

Merujuk kepada arti etika yang sesuai, maka arti kata 

moral70 sama dengan arti kata etika, yaitu nilai-nilai dan 

norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau 

suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 

Apabila dikatakan: “notaris tersebut tidak bermoral” 

artinya perbuatan notaris itu melanggar nilai-nilai dan 

norma-norma etis yang berlaku dalam kelompok 

profesinya. 

Pembahasan mengenai etika pertama kali dimulai oleh 

Aristoteles, dalam bukunya berjudul “Ethika 

Nicomacheia”, yang ditujukan untuk putranya 

Nikomachus. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang 

tata cara pergaulan dan penghargaan seseorang manusia 

kepada orang lain, yang tidak didasarkan pada egoism. 

Menurut Verkuyl, perkataan etika berasal dari perkataan 

‘ethos” mempunyai makna yang setara dengan kata “mos” 

dalam Bahasa Latin yang juga berarti “adat istiadat” atau 

“kebiasaan baik”.71 

 
70Kata Moral berasal dari Bahasa Latin Mos, ajmaknya Mores yang juga berarti 

adat kebiasaan. Secara etimologis kata Etika sama dengan kata moral, 

keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada Bahasa asalnya, 

Etika berasal dari Bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari Bahasa Latin. 
71Daryl Koehn, 2000, Landasan Etika Profesi, Yogyakarta: Kanisius, Hlm 

158. 
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Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang 

asas-asas akhlaq (moral), nilai, kesusilaan, yang 

mengatur tentang perilaku baik dan buruk dalam hidup 

di masyarakat. Mengenai tujuan adanya kode etik, 

Subekti menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah 

menjunjung martabat profesi dan menjaga atau 

memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan 

melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan 

kesejahteraan materiil para anggotanya. Senada dengan 

Bertens, Sidharta berpendapat bahwa kode etik profesi 

adalah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman 

yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. 

Etika terkait dengan sikap dan perilaku yang didasarkan 

kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan 

norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. 

Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku 

notaris tersebut menimbukan persepsi yang dapat 

menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan 

masyarakat. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk 

selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur.  

Profesi notaris memiliki sistem etika yang mampu 

menciptakan disiplin tata kerja dan meyediakan garis 

batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi notaris 

untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan 

fungsi dan mengemban profesinya. Kode etik dan 

pedoman perilaku notaris ini merupakan panduan 

keutamaan moral bagi notaris, baik dalam menjalankan 

tugas profesinya maupun dalam hubungan 

kemasyarakatan. Notaris sebagai insan yang memiliki 

kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas 

sosialnya, juga terkait dengan norma-norma etika dan 

adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan 

masyarakat. 
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Etika sangat penting perannya bagi notaris untuk 

mewujudkan pejabat umum yang mandiri, netral (tidak 

memihak), kompeten, transparan akuntabel, dan 

berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, 

pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan 

merupakan conditio sine qua non atau persyaratan mutlak 

dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.  

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan 

terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat 

tegaknya martabat dan integritas negara. Notaris sebagai 

aktor utama atau figur sentral dalam proses pembuatan 

akta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan 

Nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, dan 

meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan 

hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Oleh 

karena itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh 

notaris harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan 

hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa pandang bulu 

dengan tidak membeda-bedakan klien, dimana setiap 

klien sama kedudukannya di depan hukum. 

Wewenang dan tugas notaris yang sangat besar itu 

menuntut tanggung jawab yang tinggi, menunjukkan 

kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan 

itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal 

kepada semua manusia, dan secara vertikal 

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan 

untuk memastikan bahwa semua notaris sebagai 

pelaksana dari fungsi kepastian hukum itu berintegritas 

tinggi, jujur, dan professional, sehingga memperoleh 

kepercayaan dari masyarakat. Salah satu hal penting 

yang disorot masyarakat untuk mempercayai notaris, 

adalah perilaku dari notaris yang bersangkutan, baik 

dalam menjalankan sebagai profesinya maupun dalam 

kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya 
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itu, notaris dituntut untuk selalu menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

etika dan perilaku notaris. 

Berdasarkan wewenang dan tugasnya dalam menjalankan 

profesi, maka cerminan perilaku notaris yang harus 

senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh 

semua notaris dalam sikap dan perilaku notaris yang 

berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, 

adil, bijaksana, dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. 

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang 

melandasi  prinsip-prinsip kode etik dan pedoman 

perilaku notaris ini bermaka pengalaman tingkah laku 

sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut 

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu 

mendorong notaris untuk berperilaku baik dan penuh 

tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntutan agama dan 

kepercayaan yang dianutnya. 

Kewajiban notaris untuk memelihara kehormatan dan 

keluhuran martabat serta perilaku notaris sebagaimana 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus 

diimplemenetasikan secara konkrit dan konsisten baik 

dalam menjalankan tugas maupun di luar tugasnya. 

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang 

senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan 

sebaik-baiknya oleh para notaris dalam menjalankan 

profesi. Keluhuran martabat merupakan tingkat harkat 

kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya 

tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan 

dipertahankan oleh notaris melalui sikap tindak atau 

perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan 

dan keluhuran martabat notaris dapat dijaga dan 

ditegakkan. 
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Etika dan perilaku notaris erat kaitannya dengan 

kehormatan notaris itu sendiri. Kehormatan ini akan 

sangat bagus apabila diisi dengan religiousitas sains 

melalui kajian epistemologi. Hal tersebut artinya adalah 

bentuk keragaman berpikir dan penalaran ilmiah kritis 

yang dibingkai dengan nilai-nilai ajaran agama dan 

memberi nuansa pemahaman baru terhadap moral dan 

etika notaris. Suatu moral dan etika notaris didudukkan 

dalam posisi yang benar, yaitu semua perilaku notaris 

disandarkan dari ajaran agama, menjadikan perilaku 

notaris sebagai pintu masuk untuk meyakini keberadaan 

dan ke-Esa-anNya. Dengan demikian ajaran agama 

adalah undang-undang tertinggi dari segala undnag-

undang yang telah dirumuskan dimana berfungsi sebagai 

pedoman berperilaku seorang notaris. Melibatkan ajaran 

agama dalam sebuah profesi merupakan keharusan yang 

menjadi agenda penting menuju kehidupan yang lebih 

bermartabat. Melalui kajian epistemologi sangat terkait 

dengan paradigma yang diyakini tentang moral dan etika, 

hal ini terjadi karena setiap notaris memiliki bentuk 

pemikiran sebagai landasan dalam menjalankan 

profesinya. Bentuk paradigma tersebut yang menentukan 

ideologi seorang notaris sebagai pejabat umum kemudian 

direfleksikan menjadi perilaku. 

Seorang notaris harus berpandangan secara rasionalisme. 

Nicholas Rescher menyatakan “bersikap rasional berarti 

menggunakan kecerdasan untuk menentukan tindakan 

terbaik dalam suatu keadaan”.72 Menurut Descartes 

menyatakan bahwa rasionalisme merupakan cara untuk 

memperoleh kebenaran harus dimulai dengan meragukan 

sesuatu.73 Dengan demikian moral dan etika notaris 

 
72Donald B. Calne, 2005, Batas Nalar: Rasionalitas Dan Perilaku Manusia, 

diterjemahkan Parakitri T. Simbolon, Cet.III, Jakarta, KPG, Hlm 19-20. 
73Hadiwijono, Harun, 1990, Sari Sejarah Filsafat Barat, Jilid I dan II, 

Yogyakarta: Kanisiun, Hlm 19-21. 
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harus meragukan niat kliennya, karena tidak semua klien 

yang menghadap padanya bercerita benar tentang 

keinginannya terutama terkait akta. Meragukan di sini 

artinya tidak langsung mempercayai klien, dimana 

seorang notaris harus mempunyai rasa antsipatif yang 

tinggi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 

ketika menghadapi klien. Sesuatu yang ragu berarti ia 

sedang berpikir, yang berarti ada (cogito ergo sum = aku 

berpikir maka aku ada). Seorang notaris harus pandai 

mencari kebenaran. Kebenaran adalah apa yang jelas dan 

terpilah-pilah (clear and distinctly), artinya bahwa ide-ide 

itu seharusnya dapat dibedakan dari gagasan-gagasan 

yang lain. Seorang notaris dalam moral dan etikanya 

harus menjauhi pandangan sekularisme, dimana 

dinyatakan bahwa seluruh pemikiran beralih pada ilmu 

pengetahuan dan menjauhkan diri dari agama. Agama 

merupakan pedoman utama dan pondasi kuat untuk 

moral dan etika. 

Kajian epistemologi harus memenuhi 3 (tiga) unsur yang 

tidak dapat dipisahkan, yaitu sains, etika, dan nilai. 

Penulis menganalogikan dengan teori Lwrence M. 

Friedman yang menyatakan bahwa efektif dari berhasil 

tidaknya hukum tergantung tiga unsur sistem hukum 

yang tak terpisahkan, yakni struktur hukum (structure of 

law), subtansi hukum (substance of law), dan budaya 

hukum (legal culture). 

Sains (ilmu pengetahuan) di sini maksudnya adalah 

seorang notaris harus memiliki ilmu pengetahuan yang 

bagus, dengan memiliki ilmu pengetahuan yang bagus, 

dengan memiliki ilmu pengetahuan yang bagus akan 

terbentuk menjadi seorang notaris yang berkualitas dan 

berintegritas tinggi. Seorang notaris harus menjauhi pada 

pemahaman sains sekularisme. Pada paham sekuler 

sejalan dengan sains yang netral yang berarti bahwa dari 

segi epistemologi, sains tidak boleh dicampuradukkan 
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dengan nilai-nilai (values) non sains seperti agama, tanpa 

memperhitungkan aspek kerohanian. Supaya tidak 

menimbulkan kerancuan makna, maka harus dipisahkan 

pengertian antara sekuler dengan sekularisasi. Sekular 

berarti fana, duniawi, dan tidak bersifat sakral, 

sedangkan sekularisasi berarti proses pembebasan 

manusia dalam berpikirnya dan dalam segala sektor 

kehidupan pribadi dan masyarakatnya yang berwujud 

dalam berbagai aspek kebudayaan, dari segala yang 

bersifat keagamaan dan metafisika sehingga bersifat 

duniawi belaka.74 

Jadi secara singkat, sekularisasi adalah proses 

penduniawian yang jika dikaitkan dengan sains berarti 

proses peletakan peran utama kepada sains dalam 

menemukan kebenaran guna dalam pembuatan akta akta 

terlepas sama sekali dari pengaruh nilai-nilai agama. 

Dalam perkembangannya berdasarkan dinamika dan 

logika, sains berhasil merubah paradigma manusia 

tentang cara bersikap dan berperilaku terhadap sesame 

manusia bahkan kepercayaannya sendiri. 

Masalah moral dan etika bukan hanya urusan profesi 

seorang notaris sebagai pejabat umum tetapi juga urusan 

negara untuk semua para professional hukum karena 

penerapan moral dan etika yang baik berujung pada 

kemaslahatan hidup umat manusia dalam segala 

aspeknya. Dengan demikian, sebagai pejabat umum 

seorang notaris dilarang keras bersifat duniawi belaka, 

seorang notaris harus sungguh-sungguh dalam 

memberikan problem solving (tidak berdasarkan 

honorarium yang diberikan). 

Ilmu pengetahuan dapat memberikan satu solusi bagi 

pemecahan masalah-masalah. Tugas para notaris adalah 

 
74Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Saebani, 2008, Filsafat Umum Dari 

Metodologi Sampai Teofilosofi, Bandung: Pustaka Setia, Hlm 408. 
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menjadikan agama sebagai acuan agar produk-produk 

sains bisa berjalan dengan kebenaran agama. Sebagai 

notaris yang luhur dan bermartabat harus dapat 

mendekonstruksi sains barat dengan memasukkan unsur 

rasa di dalamnya, sehingga akan menjadi ilmu 

pengetahuan yang berwawasan religius dengan landasan 

moral dan agama. Banyak notaris lupa bahwa nalar 

notaris itu dibalik kehebatannya terkait hakikatnya 

adalah terbatas, dibatasi oleh hukum alam (kodrat) 

ataupun kekuatan di luar diri manusia yaitu Tuhan. Tidak 

semua persoalan dapat diselesaikan oleh nalar manusia. 

Nalar dimaknai sebagai kemampuan mental yang berguna 

untuk menyesuaikan pemikiran maupun tindakan 

dengan tujuan. Tujuan sains adalah menemukan 

pengetahuan yang benar mengenai berbagai persoalan. 

Kewajiban batiniah seorang notaris adalah memberikan 

sumbangan pengetahuan baru yang benar saja ke 

kumpulan pengetahuan benar yang sudah ada, walaupun 

ada tekanan-tekanan ekonomi atau sosial yang 

memintanya untuk tidak melakukan hal itu, karena 

tanggung jawabnya ialah memerangi ketidaktahuan 

terhadap segala sesuatunya. 

Unsur kedua adalah tentang etika. Seorang notaris harus 

memiliki moral dan etika yang baik, dengan moral dan 

etka yang baik seorang notaris akan menjalani profesinya 

dengan standar-standar etika yang sudah ditetapkan oleh 

kode etik. Moral dan etika yang baik inilah yang 

menentukan notaris sebagai pejabat umum yang 

berwibawa. Kembali pada etika yang membahas tentang 

benar dan salah, maka dapat kita katakan bahwa ilmu 

yang sekarang ini yang tidak netral itu, itulah yang salah. 

Para filosofi dan ilmuwan barat mengakui bahwa sekarang 

mereka sudah merasa bahwa arah yang ditempuh selama 

ini adalah arah yang keliru. Arah yang kini ditempuh 
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memang benar telah memberikan kenikmatan, namun 

kenikmatan yang diiringi dengan kehancuran. Bahkan 

makin lama kehancuran itu bisa lebih besar dari pada 

kenikmatannya. Namun para ilmuwan barat, yang merasa 

bahwa arah yang ditempuh itu keliru, tidka tahu mencari 

arah lain yakni arah yang benar. Hal ini merupakan hal 

yang fundamental dalam cara pemikiran barat tentang 

etika. Namun untunglah bagi kita, Tuhan menciptakan itu 

semua telah memberitahukan kepada kita mana yang 

benar dan mana yang salah. Yang benar adalah 

perintahnya bagi kita untuk kita jalani dan yang salah 

adalah larangannya untuk kita hindari. Dan di antara 

perintah dan larangan itu adalah apa-apa yang boleh kita 

lakukan. Moral dan etika termasuk perintah Allah SWT 

yang harus kita perhatikan. Dalam Firman Allah SWT 

yang tidak berubah-ubah sepanjang jaman ini adalah 

kebenaran yang diperintahkan kepada manusia untuk 

mengungkapkannya. Segala apa yang menyimpang dri 

padanya adalah kekeliruan. 

Tentu saja ada kekeliruan besar dan kekeliruan kecil, 

namun semua itu keliru. Dan yang lebih meneyedihkan 

lagi bahwa pemikiran barat itu ternyata merupakan 

kekeliruan arah yang makin lama makin keliru. Dengan 

demikian seorang notaris tidak mengandalkan diri pada 

akal saja, akan tetapi meletakkan akal di bawah 

ketentuan-ketentuan (nash-nash) dari Allah atau dengan 

kata lain kita bina ilmu dan dipandu dengan normatif dari 

Allah SWT (naqilah memandu aqliah). 

Etika harus dikaitkan dengan sistem dosa. Setiap kali 

seorang notaris sebagai pejabat umum harus sadar akan 

kedudukannya sebagai manusia di bumi ini. Jadi notaris 

tersebut harus sadar bahwa ilmu pengetahuan yang dapat 

dikuasainya hanya sebagian kecil saja dari al-‘ilm, ilmu 

yang dikuasai oleh Allah SWT dan bahwa hanyalah 
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pesuruhNya di bumi ini75 yang diminta untuk menjaga 

keseimbangan antara berbagai makhluk hidup maupun 

tak bernyawa yang ada di bumi ini. 

Jika notaris melanggar tugas ini maka dengan sendirinya 

pelanggaran ini akan menjadi salah satu hal yang harus 

dipertanggungjawabkan di alam kehidupan setelah dunia 

yang fana ini. Apabila seorang notaris merasa terikat 

bukan saja pada ketentuan-ketentuan moral dan etika 

yang difirmankan oleh Allah SWT dapat dijamin bahwa 

seorang notaris tidak akan menyalahgunakan profesi yang 

dimilikinya sebagai kekuasaan untuk memaksakan 

kehendaknya sebagai pejabat umum. 

Unsur yang ketiga adalah nilai, nilai di sini maksudnya 

yaitu nilai agama. Nilai-nilai dalam agama yang djadikan 

acuan/pegangan/pedoman dalam pembuatan akta oleh 

notaris. Secara epistemologi, nilai berasal dari institusi 

yang diperoleh melalui pengamatan langsung, tidak 

mengenai objek lahir melainkan mengenai kebenaran dan 

hakikat sesuatu objek. Dalam Islam, nilai ini sebagai rasa 

yang mendalam (zauq) yang berkaitan dengan persepsi 

batin.76 Perolehan nilai ini bukan dengan jalan 

penyimpulan logis sebagaimana pengetahuan rasional, 

melainkan dengan jalan kesalehan, sehingga seorang 

notaris memiliki kebeningan kalbu dan wawasan spiritual 

yang prima. 

Seorang notaris seharusnya tidak mengikuti 

perkembangan nilai-nilai dari barat yang amat 

menakjubkan yang justru melahirkan dampak negatif 

yang meresahkan umat manusia yakni terjadinya krisis di 

berbagai bidang, terutama krisis moral. Kenyataan itu 

 
75Al-baqarah: 30-34 
76Kumpulan Tulisan Mahasiswa Program Doktor Univ. Brawijaya, 2010, 

Religiousitas Sains (Meretas Jalan Menuju Peradaban Zaman (Diskursus 

Filsafat Ilmu), Malang: UB Press, Hlm 68. 
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terjadi sebagai akibat pengaruh pemikiran yang berkaitan 

dengan sains barat. Sebagai profesional hukum yang baik 

notaris harus menentukan sendiri landasan nilai dan 

kriteria-kriteria dalam menjalani profesinya. 

Manusia modern tidak memerlukan landasan nilai, 

kebebasan, dan legitimasi kebenaran selain yang berasal 

dari dalam dan untuk dirinya sendiri. Mengingat dampak 

negatif dari sains barat maka perlu dekonstruksi, dengan 

cara mengawali dengan menyentuh hati para notaris 

dengan religiousitas sains. Betapa tidak seimbangnya 

antara tujuan yang hendak dicapai dengan dampak 

negatif yang harus diterima oleh notaris. Baru kemudian 

diajukan beberapa konsep sebagai pegangan atau 

pedoman berperilaku ilmiah yang mengandung nilai-nilai 

religius. 

Dari 3 (tiga) unsur tersebut seorang notaris sebagai 

pejabat umum harus merefleksikan dengan menggunakan 

hati nurani. Dalam konteks ini, seorang notaris dikatakan 

berwibawa jika usahanya untuk memahami segala 

sesuatu dimulai akal atau pikiran mereka yang 

direfleksikan menggunakan hati nurani, karena hati 

nurani itu terdapat transendental terhadap religiousitas 

sains. Hati nurani di sini disandarkan pada agama dan 

menjadikan kode etik sebagai pedoman terkait moral dan 

etika notaris sebagai pejabat umum. 

Seorang notaris harus mendasarkan terhadap 

religiousitas sains atas segala sesuatunya, jika tidak maka 

akan rusak hasil dari pemikiran tanpa kereligiusan. 

Akibatnya lahiriah teori yang menempatkan manusia 

sebagai segala-galanya untuk menggantikan Tuhan. 

Agama berubah peran dan menjadi sebatas masalah 

perorangan yang hanya dimanfaatkan batin. Fenomena 

ini berkembang di jaman yang modern seperti saat ini 

yakni notaris telah merasa menemukan dirinya sebagai 
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kekuatan yang dapat menyelesaikan segala persoalan-

persoalan kliennya. 

Antara sains, etika, dan nilai memiliki hubungan yang tak 

terpisahkan. Secara epistemologi hubungan ketiganya 

jangan dipahami sebagai suatu totalitas sistem yang mana 

antara yang satu dengan yang lain sama-sama 

memberikan sumbangan atau saling melengkapi. 

Perkembangan sains memerlukan sandaran agama dan 

berpedoman pada kitab suci agar pertumbuhan dan 

perkembangannya tidak berakhir dengan bencana 

(menimbulkan kerusakan). 

Agama dengan kebenaran-kebenaran statemennya perlu 

dikomparasikan dengan sains agar secara ilmiah “isyarat” 

ataupun “hipotesis” yang terdapat di dalamnya terbuka 

untuk dibuktikan dan dihadapkan dengan metodologi 

keilmuan (metodologi sains). Di samping itu juga dapat 

dikatakan bahwa ragam/macam keilmuan secara garis 

besar dapat digolongkan mejadi dua, yaitu ilmu yang 

berasal dari Tuhan (wahyu ilahi) yang disampaikan 

melalui Nabi/Rosul dan ilmu yang berasal dari pemikiran 

manusia (filsafat). 

Religiousitas sains dalam moral dan etika notaris sebagai 

pejabat umum merupakan perpaduan harmonis antara 

sains, etika, dan nilai yang direfleksikan menggunakan 

hati nurani. Religiousitas sins sama sekali tidak bertujuan 

untuk menghambat sains pada umumnya, tetapi 

memberikan pedoman demi keselarasan dan harmonisasi 

sains dengan kehidupan. Religiousitas sains memiliki 

peran dalam mendamaikan kehidupan manusia dengan 

kepentingan kolektif, bukan sebaliknya. Para notaris yang 

menyandarkan moral dan etikanya dalam religiosuitas 

sains diberikan hak untuk mengembangkan hak 

pribadinya di bidang sains dengan syarat tidak 

mengganggu atau merusak kepentingan orang banyak. 
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Artinya, pergerakan moral dan etika notaris ke arah 

keburukan akan selalu dihadang dari berbagai arah 

dengan standar aturan baik dan buruk menurut  nilai-

nilai dalam agama. 

Gambaran seorang notaris sebagai professional hukum 

yang tidak religius atau yang tidak mau mengakui 

kebenaran wahyu yakni mereka hanya berhenti pada 

pemahaman bahwa Tuhan itu ada, namun belum mampu 

menggali rujukan dan figur seorang yang merupakan 

representasi Tuhan di duna. Setelah mengetahui 

formulasi sains, etika, dan nilai tampak bahwa hakikat 

persoalan yang mendasar adalah memadukan agar pada 

setiap aktivitas notaris sebagai pejabat umum dalam 

berperilaku tidak hanya melibatkan kerja cerdas otak 

tetapi juga kerja ikhlas hati sesuai ajaran agama dan 

keyakinan masing-masing yang dikonkretkan dalam 

bentuk nilai. 

Terdapat 3 (tiga) unsur dalam kajian epistemologi di 

antaranya sains, etika, dan nilai. Di sini seorang notaris 

sebagai professional hukum akan menemukan 3 (tiga) hal 

yaitu kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Dengan 

demikia religiousitas sains dalam moral dan etika adalah 

tata hidup yang memungkinkan setiap notaris mencapai 

kemajuan setinggi mungkin dalam lapangan spiritual, 

moral, maupun intelektual. Tugas religiousitas sains 

bukan saja menciptakan hubungan yang harmonis antara 

notaris dan penciptanya, tetapi juga aturan manusia 

dengan manusia. Oleh karena itu pengaturan segala 

aspek moral dan etika notaris dengan prinsip-prinsip yang 

tertulis dalam agama adalah bentuk pengabdian kepada 

Tuhan. Ilmu pengetahuan (sains) berkaitan dengan 

penemuan ilmu melalui indra dan pemikiran manusia, 

sedangkan agama berkaitan dengan hati nurani dan 

intelektualitas manusia.  
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7 
PROTOKOL DAN MANAJEMEN 

KANTOR NOTARIS, SERTA 

MATSCHAAP (PERSEKUTUAN 

PERDATA) NOTARIS 

Rika Budi Antawati, SH., MKn., MM 

 

 

Tugas Notaris 

Notaris adalah seorang Pejabat Umum yang salah satu 

tugasnya adalah membuat akta otentik (Pasal 1 Undang-

undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).  

Berdasakan Pasal 4 jo 7 UUJN serta Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

nomor 19 tahun 2019 pasal, 60 hari setelah menerima 

Surat Keputusan pengangkatan dari Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia seorang notaris harus disumpah.   

Selanjutnya setelah 60 hari setelah pengambilan sumpah 

tersebut, seorang notaris wajib menjalankan jabatannya 

secara nyata dalam arti harus membuka kantor dan aktif 

bekerja.   

Saat ini, jumlah notaris baru di Indonesia setiap tahunnya 

bertambah sebanyak ± 1.500 orang (Pidato Ketua Umum 

Ikatan Notaris Indonesia pada acara Rapat Pleno 

Pengurus Pusat Yang Diperluas, Balikpapan, Januari 

2017).  Fenomena diatas secara otomatis meningkatkan 
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persaingan antar notaris.  Untuk memenangkan 

persaingan tersebut sebuah kantor notaris harus 

menawarkan proposisi nilai yang unik agar dapat menjadi 

referensi bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa 

notaris.   

Saat mulai menjalankan jabatannya, seorang notaris 

otomatis menjadi leader atau CEO pada institusi yang 

dipimpinnya.  Sebagai seorang leader dengan tugas 

kewajiban yang sangat kompleks, notaris dituntut untuk 

dapat menjalankan fungsi-fungsi manajerial dengan baik 

antara lain adalah planning (merencanakan), organizing 

(mengorganisir), leading (mempimpin) dan controlling 

(mengontrol).  Tulisan ini akan meninjau beberapa hal 

yang berhubungan dengan fungsi manajerial tersebut 

yaitu dalam hal tata kelola kantor notaris dalam bidang 

sarana dan prasarana, administrasi kantor notaris serta 

pengelolaan Sumber Daya Manusia. 

Tata Kelola Kantor Notaris 

A. SARANA DAN PRASARANA 

Pada saat mulai menjalankan jabatan, seorang notaris 

akan menempati sebuah bangunan kantor.   Pada 

bagian depan kantor harus dipasang papan nama 

sesuai yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 5 

Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa 

Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29 

dan 30 Mei 2015 sebagai berikut: 

1. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di 

lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran 

yaitu : 

− 100 cm x 40 cm 

− 150 cm x 60 cm 
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− 200 cm x 80 cm 

yang memuat : 

a. nama lengkap dan gelas yang sah 

b. tanggal dan nomor Surat Keputusan 

pengangkatan yang terakhir sebagai notaris 

c. tempat kedudukan  

d. alamat kantor dan nomor telepon/fax 

2. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf 

berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama 

harus jelas dan mudah di baca 

− memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan 

dengan ketentuan : 

− ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm 

− dasar berwarna putih 

− huruf berwarna hitam 

− tanpa mencantumkan nama notaris 

− dipasang dalam radius maksimum 100 meter 

dari kantor notaris. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

seorang notaris saat menata tata letak ruang kantor.  

Salah satunya adalah pemilihan warna cat.  Sangat 

disarankan untuk memilih warna-warna yang terang 

dan lembut seperti putih atau krem karena 

memberikan kesan bersih yang diharapkan sesuai 

dengan sepak terjang seorang notaris.  Selain itu, 

kantor yang ditata dengan secara estetik akan 

menimbulkan rasa tenang dan nyaman baik bagi 

notaris, karyawan maupun klien.  
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Pemilihan peralatan kantor juga memegang peranan 

penting.  Peralatan kantor seperti meja kerja, kursi 

dan komputer harus memenuhi standar ergonomis, 

yaitu nyaman dan aman saat dipakai serta 

dimaksudkan untuk mengurangi risiko cedera dan 

penyakit akibat kerja.  Hal-hal yang menjadi 

pertimbangan saat memilih peralatan dan 

perlengkapan kantor antara lain adalah : 

1. Jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya 

2. Kemampuan dan kebutuhan karyawan yang 

menggunakannya 

3. Fleksibilitas penggunaan 

4. Kualitas dan kuantitas pekerjaan 

5. Harga dan layanan purna jual 

6. Nilai keindahan 

Lebih jauh, seorang notaris juga harus 

memperhatikan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan 

Kesehatan Lingkungan Kerja dan Industri.  Dalam 

peraturan Menteri tersebut, terdapat beberapa syarat 

yang harus dipenuhi untuk ruang kerja, yaitu : 

1. Suhu ruang pekerja adalah antara 18 – 28º C, Bila 

suhu udara > 28º C perlu menggunakan alat 

penata udara seperti Air Conditioner (AC) atau 

kipas angin  

2. Kelembaban : 40 % - 60 % 

3. Setiap karyawan mendapatkan ruang udara 

minimal 10 m3 

4. Tinggi langit-langit dari lantai minimal 2,5 meter 
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5. Untuk ruangan kerja yang tidak ber AC harus 

memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas 

lantai dengan menerapkan sistem ventilasi silang.  

Pencahayaan yang cukup juga menjadi prioritas 

utama sehingga notaris dan karyawan dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik.   

B. ADMINISTRASI KANTOR NOTARIS  

Notaris telah dibekali dengan seperangkat protokol 

notaris yang terdiri dari : 

1. Minuta akta 

2. Buku daftar akta atau repertorium 

3. Buku daftar akta di bawah tangan yang 

penandatangannya dilakukan di hadapan notaris 

atau akta di bawah tangan yang didaftar 

4. Buku daftar nama penhadap atau klapper 

5. Buku daftar protes 

6. Buku daftar wasiat 

7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Protokol notaris dapat dikatakan sebagai awal dari 

proses sistem penjaminan mutu. Sistem mutu adalah 

suatu kebijakan yang berupa suatu prosedur, sumber 

daya, proses, tanggungjawab dan werwenang, yang 

dilakukan secara bersamaan oleh suatu organisasi 

untuk mendapatkan produk dan jasa dengan tingkat 

kualitas seperti yang diharapkan oleh organisasi. 

Budaya mutu merupakan sistem nilai dari suatu 

organisasi yang bertujuan menciptakan kondisi 

lingkungan yang kondusif guna membangun 

perbaikan yang berkelanjutan. Budaya mutu 
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mencakup nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan 

ekspektasi yang bertujuan peningkatan mutu. 

Sistem mutu terdiri dari semua kebijakan organisasi, 

prosedur, rencana, sumber daya, proses dan deliniasi 

respontibility dan otoritas, semua sengaja ditujukan 

untuk mencapai produk atau jasa tingkat kualitas 

yang konsisten dengan kepuasan pelanggan dan 

tujuan organisasi. Ketika kebijakan ini, prosedur, 

rencana dan sebagainya, diambil bersama-sama, 

mereka menentukan bagaimana organisasi bekerja 

dan bagaimana kualitas dikelola. Sehingga, mutu 

yang tinggi adalah kunci untuk kebanggan, 

produktifitas dan kemampuan. Menurut seri ISO 

9000:2000 dalam Siswanto (2005:2), ada delapan 

prinsip utama dalam sistem mutu, yaitu:  

1. Fokus pelanggan,  

2. Kepemimpinan,  

3. Keterlibatan karyawan,  

4. Pendekatan dalam proses,  

5. Pendekatan sistem manajemen,  

6. Manajemen berdasarkan fakta 

7. Hubungan yang saling menguntungkan  

8. Perbaikan berkesinambungan. 

Dalam rangka melaksanakan sistem penjaminan 

mutu seperti tersebut di atas, salah satunya 

diperlukan penyusunan Standard Operational 

Procedure (SOP) bagi karyawan.  SOP perlu disusun 

dengan cermat supaya tugas pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat.  

Alur kerja (workflow) juga dibuat untuk 

mempermudah pengecekan pekerjaan.  Wokflow yang 
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jelas akan mempermudah karyawan untuk bekerja 

dan notaris untuk mengawasi.  

Berikut adalah contoh alur kerja yang dapat 

diterapkan di kantor notaris : 

Tabel 2.2.1 Alur Kerja 

Dari tabel alur kerja diatas dapat dilihat bahwa tahap 

pertama dari keseluruhan proses penandatanganan 

suatu akta notaris dimulai dari penerimaan berkas.  

Tunjuk satu orang karyawan sebagai Person in Charge 

(PIC) untuk mengelola berkas masuk .  Apabila karena 

sesuatu hal berkas diterima oleh karyawan lain, maka 

karyawan yang menerima berkas tersebut harus 

menyerahkan kepada PIC Berkas Masuk.  Setelah 

berkas diterima, PIC menuliskan dalam pencatatan 

berkas yang dapat berupa buku tulis ataupun file 

berkas di dalam komputer.  Pengisian Buku Berkas ini 

tidak dapat ditunda dalam arti saat diterima berkas 

Penerimaan Berkas 

Pencatatan & 
Pengecekan 

Kelengkapan Berkas 

Pelabelan Berkas 

Penyimpanan 
Berkas ke dalam 

map 
Distribusi Pekerjaan 

Penyusunan Akta 

Pengecekan Akta 
(baca ulang/proof 

read) 

Pencetakan Minuta
Pembacaan Akta 

Penandatanganan 
Akta 

Pengisian Minuta

Pencetakan Salinan 
Akta

Penyerahan Salinan 
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baru, PIC harus langsung mencatatnya dan 

menyimpan berkas tersebut di tempat dalam map 

yang nantinya diberi label.      

Untuk mendukung penerapan alur kerja, perlu dibuat 

buku-buku bantu selain yang sudah menjadi protokol 

notaris.  Hal ini dapat dimengerti karena notaris dapat 

merangkap jabatan sebagai  Pejabat Pembuat Akta 

Tanah dan Pejabat Lelang Kelas II sehingga lingkup 

pekerjaannya sangat luas.   Buku-buku tersebut 

antara lain : 

1. Buku Tamu 

2. Buku Surat Keluar & Buku Surat Masuk  

3. Buku Bantu Minuta (Notariil dan PPAT) 

4. Buku Berkas Masuk  

5. Buku Bantu covernote, penomoran covernote 

supaya tidak terjadi dobel nomor 

6. Buku Ekspedisi 

7. Buku Progress Report dari masing-masing bank, 

yang mencatat perkembangan pekerjaan yang kita 

dapatkan dari masing-masing bank rekanan 

8. Buku Pencatatan Sertipikat Jadi 

Di bawah adalah contoh kolom dari Buku Berkas 

Masuk. 

Tabel 2.2.2 Buku Penerimaan Berkas 

BERKAS MASUK BULAN JANUARI 2021 

No Hari/Tgl 
Masuk 

Berkas 

Penghadap Instansi Jenis 
Pekerjaan 

Berkas Keterangan 

01. Senin, 4 

Jan 
2021 

1.Nyonya 

ANINDA 
(Penjual) 

2.Tuan 
BAMBANG  

(Pembeli) 

Umum  PPJB 1.SHM 

33/Bandarjo 
2.Fotokopi 

KTP, KK, 
Surat Nikah, 

NPWP & Efin 

Rencana 

tandatangan 
tanggal 11 

Jan 2021 
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3.Fotokopi 
KTP & KK 

Pembeli 
4.Fotokopi 

PBB 2020 

 

Setelah berkas diterima dan dicatat dalam Buku 

Penerimaan Berkas, selanjutnya akan dimasukkan ke 

dalam map dengan label seperti di bawah : 

 

Setelah berkas disatukan ke dalam map, berkas akan 

didistribusikan kepada karyawan yang nantinya bertugas 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, notaris 

dengan dibantu seorang karyawan akan menyusun akta 

yang dicetak sebagai minuta.  Saat para pihak siap dan 
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hadir di kantor notaris, maka selanjutnya notaris akan 

membacakan akta.  Setelah dibacakan, akta tersebut 

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan 

notaris.   

Tahap selanjutnya adalah pengisian minuta yang diikuti 

dengan mencetak salinan, penandatanganan salinan dan 

penyerahan kepada para pihak.  Saat menyerahkan 

salinan akta kepada para pihak, karyawan harus 

mencatat pada buku ekspedisi yang nantinya 

ditandatangani dan dituliskan tanggal serta nama 

penerima salinan.

Sumber Daya Manusia  

Kurangnya pengetahuan terhadap manajemen organisasi, 

salah satunya manajemen Sumber Daya Manusia, juga 

menjadi salah satu penyebab ketidakmampuan seorang 

notaris dalam mengelola kantornya.  Seringkali notaris 

tidak memperhatikan kaidah manajemen Sumber Daya 

Manusia seperti prosedur rekrutmen dan seleksi 

karyawan, manajemen kompensiasi, pelatihan dan 

pengembangan serta penilaian kinerja.  Sebagai contoh, 

proses rekrutmen karyawan seringkali haya didasarkan 

pada kedekatan atau rekomendasi dari teman atau 

kerabat tanpa mempertimbangkan unsur pengetahuan 

dan kecakapan yang dimiliki oleh calon karyawan.  

Padahal nantinya fungsi karyawan di dalam kantor 

notaris menjadi sangat strategis karena selain sebagai staf 

administrasi, seorang karyawan kantor notaris juga 

menjadi saksi di dalam akta-akta yang dibuat oleh atau 

dihadapan Notaris.  

Melihat fenomena diatas, seorang notaris sangat 

disarankan menempuh prosedur  manajemen Sumber 

Daya Manusia yang baik dan benar.  Bagan di bawah 



 

 

PROTOKOL DAN MANAJEMEN KANTOR NOTARIS, SERTA MATSCHAAP (PERSEKUTUAN 
PERDATA) NOTARIS 

  

139 
 

adalah Proses Manajemen Sumber Daya Manusia secara 

keseluruhan. 

 

Gambar 3.1 Proses Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dari bagan diatas dapat kita lihat bahwa rangkaian proses 

manajemen sumber daya manusia sangatlah kompleks 

yang dimulai dengan rekrutmen.  Rekrutmen adalah 

suatu proses untuk mendapatkan calon karyawan yang 

akan bekerja di kantor notaris.  Tujuan utama dari proses 

perekrutan adalah untuk mendapatkan karyawan sesuai 

dengan jumlah dan kualifikasi yang tepat.   

Karyawan yang didapatkan dari rekrutmen dan seleksi 

selanjutnya akan menandatangani perjanjian kerja yang 

didalamnya berisi hak dan kewajiban notaris sebagai 

pihak pemberi kerja dan karyawan.  Dalam perjanjian 

kerja tersebut juga dicantumkan klausul tentang masa 

percobaan, yang biasanya adalah selama tiga bulan 

pertama.  

Kompleksnya pekerjaan seorang notaris memerlukan 

karyawan yang handal, terampil dan berpengetahuan 

luas.  Setidak-tidaknya seorang karyawan kantor notaris 

harus memahami dasar-dasar hukum perdata, terutama 
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hukum keluarga, hukum pidana maupun pertanahan.  

Dengan dasar pengetahuan tersebut karyawan akan 

dapat melakukan kewajibannya dengan baik mulai dari 

penerimaan berkas, penyusunan konsep akta, membantu 

penandatanganan akta sampai dengan pendaftaran akta.    

Dibawah adalah deskripsi pekerjaan yang dilakukan oleh 

karyawan kantor notaris serta spesifikasi kecakapan 

karyawan kantor notaris 
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Job Description Person Specification 

1. Menjadi saksi di dalam 
akta-akta yang dibuat 
dihadapan notaris 

2. Membantu notaris dalam 
menyusun, 
menadatangankan, 
menyimpan, serta 

mengeluarkan salinan 
akta,  

3. Menemui para klien  

4. Berkomunikasi dengan 
para klien dan stake 
holders  

5. Menjalankan tugas-tugas 
administrasi umum :  

a. mengetik,  

b. mengisi buku 
repertorium,  

c. menyusun laporan 
bulanan dan 
mengirimkannya,  

d. menyimpan dan menjilid 
akta serta warkah 

e. berkorespondensi 
dengan stake holder 

1. Usia minimal 18 
tahun 

2. Minimal lulusan 
SMA dan paling 
tidak memiliki SIM 
C dan dapat 
mengendarai 

sepeda motor 

3. Menguasai program 
MS Word 

4. Dapat mengetik 
dengan 10 jari 

5. Memiliki tulisan 
tangan yang 
terbaca dan bagus 

6. Teliti, jujur dan 
dapat dipercaya 

7. Rajin dan tekun 

 

Unsur sumber daya manusia dari sebuah organisasi 

adalah individu-individu yang mempunyai kemampuan 

untuk belajar, berubah, menemukan sesuatu  yang baru 

dan memberikan daya dorong bagi organisasi agar supaya 

organisasi tersebut mempunyai kemampuan untuk 

bertahan.  Oleh karenanya sangat penting bagi notaris 
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untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada 

para karyawannya dalam rangka meningkatkan kapasitas 

sumber daya manusia.  Pelatihan dan pengembangan bagi 

karyawan tidak hanya terbatas pada bidang hukum saja 

melainkan juga bidang lain seperti mengetik 10 jari, 

pelayanan prima atau pengembangan kepribadian.   

Kompensasi bagi karyawan notaris juga harus mendapat 

perhatian utama.  Upah Minimum Kota/Kabupaten yang 

merupakan standar dari pemerintah dapat dijadikan 

acuan.  Selain itu, notaris dapat memberikan bonus atau 

penghargaan kepada karyawan yang berprestasi atau saat 

volume pekerjaan meningkat.  Bonus dapat berupa 

tambahan gaji, umrah atau uang muka pembelian rumah 

bagi karyawan.  Kesehatan karyawan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari tata kelola kantor.  Hal 

tersebut diwujudkan dalam pemberian insentif berupa 

asuransi kesehatan dan jaminan hari tua. 
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8 
NOTARIS DAN TINDAK PIDANA  

PENCUCIAN UANG 

Feri, S.H., M.Kn. 

 

 

Pendahuluan 

Hukum tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. 

Seolah-olah antara manusia dan hukum terus bertumbuh 

dan saling terkait satu sama lain, maka untuk 

membicarakan hukum tidak terlepas dari 

membicarakannya dari kehidupan manusia.77  

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak selalu 

diikuti atau sejalan dengan perkembangan hukum, guna 

menunjang laju pertumbuhan institusi perekonomian 

Indonesia. Keadaan ini terjadi karena tidak dilakukannya 

secara seksama, antara pembangunan institusi 

perekonomian dan pembaharuan hukum.78 Kegiatan 

perekonomian subjek hukum itu luas, tidak terhitung 

jumlah dan jenisnya, sehingga tidak dapat tercakup 

 
77Sudikno Mertokusumo, 2014, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan 

ke 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1. 
78Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang 

Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, 

Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, hlm. 1. 
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dalam suatu aturan perundang-undangan yang 

lengkap.79  

Laju pertumbuhan transaksi keuangan dan mudahnya 

dalam mengaplikasikan teknologi untuk memudahkan 

proses transaksi keuangan belangsung berdampak pada 

permasalahan hukum baru. Terus bertumbuhnya 

kegiatan perkekonomian menyebabkan kegiatan dan 

hubungan antar manusia menjadi masif dan berkembang. 

Dalam kehidupan sehari-hari, semakin sering 

berinteraksi antar subjek hukum, maka potensi 

timbulnya konflik lebih besar ataupun sangat bepeluang 

untuk timbul suatu permasalahan hukum di tengah-

tengah kehidupan masyarakat.80 

Kemajuan teknologi telah menyebabkan mudahnya 

berkegiatan secara virtual, salah satunya dalam sistem 

keuangan temasuk juga perbankan. Saat ini sudah 

banyak bank-bank yang menawarkan kemudahan dalam 

mekanisme lalu lintas dana antar negara, dan kegiatan 

tersebut dapat dilakukan dalam waktu singkat. Kondisi 

ini tentunya mempunyai dampak positif dan dampak 

negatif bagi kehidupan masyarakat. Salah satu dampak 

negatif yaitu semakin meningkatanya tindak pidana 

berskala nasional maupun internasional, dengan 

memanfaatkan fasilitas dari perbankan untuk 

menyembunyikan asal-usul dana hasil tindak pidana 

pencucian uang (money Loundering). 

Secara etimologis, istilah pencucian uang berasal dari 

bahasa Inggris yaitu “money” yang berarti uang dan 

“laundering” yang berarti “pencucian”, jadi secara harfiah 

dapat ditarik kesimpulan bahwa money laundering 

merupakan pencucian uang harta yang diperoleh dari 

 
79Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Edisi Kedua, Cetakan ke 

6, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37. 
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hasil kejahatan kemudian disembunyikan dan 

disamarkan, sehingga tampak bahwa harta tersebut 

diperoleh seolah-olah dengan cara benar dan menurut 

legitimasi hukum.81 

Tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh oknum 

tertentu untuk menghidari kewajibannya, seperti lari dari 

kewajiban perpajakan atapun kewajiban hukum lainnya. 

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana 

yang mencakup ruang lingkup luas dan cakupannya 

melampaui wilayah nasional serta internasional. Bermula 

pada tahun 1920-an para pelaku tindak pidana 

terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang dari 

tindak pidana seperti perdagangan ilegal narkotika dan 

psikotropika melalui usaha binatu (laundry). Para pelaku 

mendirikan usaha binatu sebagai tempat persembunyian 

uang haram.82 

Pada tahun 1988, lahir Konvensi Vienna selanjutnya 

membentuk United Nations Drug and Control Programme 

(UNDCP). Pada tahun 1997, diubah menjadi United 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang berbasis 

di Wina Austria. UNODC merupakan organisasi 

internasional pertama yang dimiliki oleh Perserikatan 

Bangsa-bangsa yang mempunyai tugas memberantas 

perdagangan narkotika yang ada kaitannya dengan tindak 

pidana pencucian uang. Puncaknya adalah dengan 

pengadopsian United Nations Convention Againts Illicit 

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances of 

1988 (The Vienna Convention). Konvensi Vienna 

merupakan traktat internasional pertama yang meminta 

 
81Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010, halaman 153. 
82J.E Sahetapy, 2003, Bussines Uang Haram, Komisi Hukum Nasional, 

Jakarta, hlm. 11. 
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untuk mengkriminalisasikan tindak pidana pencucian 

uang dan ditandatangani oleh 162 negara.83 

Rezim Anti Pencucian Uang 

Indonesia mengawali pengaturan mengenai tindak pidana 

pencucian uang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, 

diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Tahun 2003 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, 

dinundangkan pada tanggal 13 Oktober 2003. Perubahan 

yang hanya dalam 18 (delapan belas) bulan tersebut 

dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat 

berjalan secara efektif, memenuhi standar penegakan 

hukum terkait tindak pidana pencucian uang, sesuai 

dengan pekembangan teknologi informasi dan 

perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang 

dan standar internasional. 

Pada tahun 2010 Indonesia mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

(selanjutnya disebut UU PPTPPU) yang diundangkan di 

Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010. Dengan 

dundangkannya UU PPTPPU, maka Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Perubahan tersebut dilakukan karena beberapa hal, 

yaitu: 

a. Tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya 

mengancam stabilitas perekonomian dan integritas 

 
83Harmadi, 2011, Kejahatan Pencucian Uang (Modus-modus Pencucian Uang 

di Indonesia), Setara Press, Malang, hlm. 4. 
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sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan 

sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara; 

b. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang 

kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas 

penegakan hukum, serta penelusuran dan 

pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana; 

c. Pembentukan pengaturan baru diperlukan untuk 

disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan 

penegakan hukum, praktik, dan standar 

internasional.84 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PPTPPU menjelaskan 

bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala 

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

sesuai dengan ketentuan dalam UU PPTPPU. Umumnya 

pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan 

hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara dan alasan, 

agar harta hasil tindak pidananya sulit untuk ditelusuri 

oleh para penegak hukum (law enforcement), sehingga 

dengan mudah serta leluasa memanfaatkan Harta 

Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun 

tidak sah tau melanggar hukum. Karena itu, tindak 

pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam 

stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem 

keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.85 

 
84Konsiderans huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
85Pejelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 



 

 

 NOTARIS DAN TINDAK PIDANA  PENCUCIAN UANG 

  

150 
 

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam 

menangani tindak pidana pencucian uang adalah dengan 

membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (selanjutnya disebut PPATK). Pengertian PPATK 

berdasarkan Pasal 1 angka 2 pada UU PPTPPU adalah 

lembaga independen yang dibentuk dalam rangka 

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian 

uang. PPATK memiliki tugas mencegah dan memberantas 

tindak pidana pencucian uang.86 Selain itu, PPATK 

memiliki fungsi sebagai berikut:87  

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang;  

2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;  

3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan  

Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi 

transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana 

pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. 

Notaris Dan Upaya Pembangunan Rezim Anti 
Pencucian Uang 

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PPTPPU pihak pelapor 

adalah setiap orang yang menurut UU PPTPPU wajib 

menyampaikan laporan kepada PPATK. Setiap orang yang 

dimaksud adalah orang perseorangan maupun korporasi, 

lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 UU PPTPPU yaitu 

meliputi Penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan 

/atau jasa lain. Pihak pelapor dari penyedia jasa 

keuangan, antara lain: bank; perusahaan pembiayaan; 

perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 

dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan efek; 

 
86Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
87Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
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manajer investasi; custodian; wali amanat; perposan 

sebagai penyedia jasa giro; pedagang valuta asing; 

penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 

penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; koperasi yang 

melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; 

perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan 

berjangka komoditi; atau penyelenggara kegiatan usaha 

pengiriman uang.88 Pihak pelapor dari penyedia barang 

dan /atau jasa lain, antara lain: perusahaan 

properti/agen property, pedagang kendaraan bermotor; 

pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; pedagang 

barang seni dan antik; atau balai lelang.89 

Per tanggal 23 Juni 2015 terdapat penambahan pihak 

pelapor, sebagaimana yang diatur pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor 

dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. Penambahan pihak pelapor berdasarkan 

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 

mencakup beberapa profesi, seperti advokat, notaris, 

pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, 

dan perencana keuangan.90 Profesi advokat, notaris, 

pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, 

dan perencana keuangan dalam menjalankan jabatannya 

wajin menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.91  

 
88Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
89Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
90Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang lahir sebagai 

amanat dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 

menyatakan bahwa Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 
91Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor 

dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
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Konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan: 

“untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang 

bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau 

perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan 

tertentu”.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau 

berdasarkan undang-undang lainnya. Kedudukan Notaris 

sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada 

pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat 

lainnya, selama dan sepanjang kewenangan tersebut tidak 

menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam 

membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka 

kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. 

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur 

tentang kewenangan umum Notaris, bahwa “Notaris 

berwenang membuat akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 

dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 

salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang 

pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 
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Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur 

tentang kewenangan khusus Notaris, bahwa Notaris 

berwenang untuk melakukan tindakan hukum tertentu, 

seperti: 

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat di bawah tangan 

dengan mendaftar dalam buku khusus 

(legalisasi); 

b. membukukan surat di bawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus; 

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan 

berupa salinan yang memuat uraian 

sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 

surat yang bersangkutan; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi 

dengan surat aslinya; 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan 

dengan pembuatan akta; 

f. membuat akta yang berkaitan dengan 

pertanahan; atau 

g. membuat akta risalah lelang. 

Secara substantif akta Notaris berisi atau merupakan 

suatu pernyataan mengenai suatu keadaan, peristiwa 

atau perbuatan hukum tertentu, dikehendaki oleh para 

pihak agar dituangkan dalam bentuk akta autentik, untuk 

dijadian sebagai alat bukti. Akta Notaris dibuat 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahwa 

tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta 

autentik. Penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau 

perbuatannya diformulasikan ke dalam akta autentik 

sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian 
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Notaris membuatkan akta atas permintaan atau 

keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini 

memberikan landasan kepada Notaris dan para 

penghadap telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus 

menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut berdasarkan 

hukum yang berlaku, sehingga kepentingan yang 

bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. 92 

Akta Notaris terdiri atas akta yang dibuat oleh (door) 

Notaris atau disebut dengan istilah akta relaas, dan akta 

yang dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris atau 

disebut dengan istilah akta para pihak (partij akta). Akta 

relaas akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para 

pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala 

sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan 

tindakan hukum atau tindakan lainnya. Dalam Akta 

relaas Notaris menulis atau mencatat segala hal yang 

dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris 

yang dilakukan para pihak. Akta pihak adalah akta-akta 

yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para 

pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan 

pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan 

atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan 

Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut 

oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.93 

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral 

dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena Notaris 

adalah profesi yang mulia (nobile officium) yang salah satu 

kewenangannya adalah membuat akta autentik sebagai 

instrumen jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. 

Notaris merupakan suatu profesi yang secara sosiologis, 

ekonomis, politis dan psikologis berada salam stratifikasi 

 
92Habib Adjie, 2014, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU 

No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan ke 4, PT. Refika 

Aditama, Bandung, hlm. 21. 
93Ibid, hlm. 45. 
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relatif lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada 

umumnya. Notaris harus mampu bersikap amanah, 

karena rentan akan godaan atas kepercayaan 

masyarakat, sehingga berpeluang untuk melakukan 

perbuatan penyelewengan atas rasa kepercayaan 

masyarakat. Notaris perlu mempunyai landasan moralitas 

dalam menjalankan jabatannya.94 

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh 

Notaris  

Prinsip mengenali pengguna jasa merupakan prinsip yang 

diterapkan oleh pihak pelapor dalam rangka untuk 

mengetahui latar belakang dan identitas pengguna jasa, 

memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada 

otoritas berwenang yaitu PPATK. 

Dalam rangka mendukung pencegahan tindak pidana 

pencucian uang, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonsia, pada tanggal 05 

Mei 2017 mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 

Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa Bagi Notaris.95 Profesi Notaris sebagai 

pihak pelapor tindak pidana pencucian uang mempunyai 

kewajiban, yaitu menerapkan prinsip mengenali 

pengguna jasa atau disebut juga know your customer, 

yang berarti harus mengenal calon klien dan melapor ke 

 
94Abdul Ghofur Anshori, 2013, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif 

Hukum dan Etika, Cetakan ke 2, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1. 
95Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2017 diundangkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 

menyebutkan “Ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi 

Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Lembaga 

Pengawas dan Pengatur”.  
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PPATK ketika menemukan transaksi keuangan yang 

mencurigakan. 

Menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam 

pelaksanaan jabatan Notaris sejalan dengan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan 

notaris, yaitu notaris harus mengenal klien yang membuat 

akta dengan notaris. Pengenalan klien dapat dilakukan 

oleh notaris sendiri yaitu melalui tanda pengenal atau 

dapat diperkenalkan kepada notaris oleh 2 (dua) orang 

saksi pengenal, maupun diperkenalkan oleh 2 (dua) 

penghadap lainnya. Pengenalan klien notaris tersebut, 

harus dinyatakan secara tegas dalam akta.96 Notaris yang 

tidak mengenal pengguna jasa merupakan salah satu 

pelanggaran pelaksanaan jabatan, sehingga berakibat 

akta yang dibuat terdegradasi menjadi akta di bawah 

tangan.97 

Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib 

menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa. 

Penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris 

paling sedikit memuat: a. identifikasi Pengguna Jasa; b. 

verifikasi Pengguna Jasa; dan c. pemantauan Transaksi 

Pengguna Jasa.98 

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berlaku bagi 

Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan 

dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk 

 
96Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
97Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
98Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa Bagi Notaris 
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dan atas nama Pengguna Jasa atau klien Notaris, 

mengenai99: 

a. pembelian dan penjualan properti;  

b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk 

jasa keuangan lainnya;  

c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, 

rekening deposito, dan/atau rekening efek; 

d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; 

dan/atau;  

e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. 

Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna 

jasa bagi Notaris dilakukan pada saat:100 

1) melakukan hubungan usaha dengan Pengguna 

Jasa; 

2) terdapat Transaksi Keuangan dengan mata 

uang rupiah dan/atau mata uang asing yang 

nilainya paling sedikit atau setara dengan 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

3) terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan 

yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan 

tindak pidana pendanaan terorisme; atau 

4) Notaris meragukan kebenaran informasi yang 

dilaporkan Pengguna Jasa. 

Identifikasi Pengguna Jasa Oleh Notaris 

Notaris melakukan identifikasi pengguna jasa dalam 

rangka penerapan prinsip mengenali pengguna jasa 

melalui pengumpulan informasi Pengguna Jasa. 

Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa oleh 

 
99Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa Bagi Notaris 
100Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa Bagi Notaris  
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Notaris dilakukan terhadap Pengguna Jasa, baik 

penggunasa jasa orang perseorangan, Korporasi, atau, 

perikatan lainnya (legal arrangements).101 

Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa orang 

perseorangan, memuat:102 

a. identitas Pengguna Jasa yang memuat: 1. nama 

lengkap; 2. nomor identitas kependudukan, surat izin 

mengemudi, atau paspor 3. tempat dan tanggal lahir; 

4. kewarganegaraan; 5. alamat tempat tinggal yang 

tercantum dalam kartu identitas; 6. alamat tempat 

tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan 

7. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; 

b. pekerjaan; 

c. sumber dana; 

d. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan 

dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;  

e. nomor pokok wajib pajak; dan 

f. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa 

lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa Notaris 

yang berbentuk Korporasi memuat:103 

 
101Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa Bagi Notaris 
102Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa Bagi Notaris 
103Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa Bagi Notaris 
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a. identitas Pengguna Jasa yang memuat: 1. nama 

Korporasi; 2. nomor surat keputusan pengesahan 

Korporasi dalam hal telah berbadan hukum; 3. bentuk 

Korporasi; 4. bidang usaha; 5. nomor izin usaha dari 

instansi berwenang; dan 6. alamat Korporasi dan 

nomor telepon;  

b. sumber dana;  

c. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan 

dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;  

d. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang 

bertindak untuk dan atas nama Korporasi;  

e. informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas 

Korporasi;  

f. nomor pokok wajib pajak; dan  

g. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa 

lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa 

perikatan lainnya (legal arrangements) memuat: 104 

a. identitas Pengguna Jasa yang memuat: 1. nama; 2. 

nomor izin atau izin usaha dari instansi berwenang 

(jika ada); 3. alamat kedudukan.  

b. sumber dana;  

c. hubungan usaha atau tujuan Transaksi yang akan 

dilakukan Pengguna Jasa dengan Notaris;  

d. informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atas 

perikatan lainnya (legal arrangements);  

 
104Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa Bagi Notaris 
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e. nomor pokok wajib pajak; 

f. jenis perikatan lainnya (legal arrangements); 

g. informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang 

bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya; 

dan  

h. informasi lain untuk mengetahui profil Pengguna Jasa 

lebih dalam, termasuk informasi yang diperintahkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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9 
REFORMULASI DAN REPOSISI 

JABATAN NOTARIS DALAM 

SISTEM HUKUM NASIONAL 

Muh Husein Ahmadi, S.H., M.Kn, C.I.M, C.L.A, CPCD 

 

 

Pendahuluan 

Judul tulisan tentang reformulasi dan reposisi 

menandakan adanya persoalan dalam Jabatan Notaris 

dan organisasi kenotariatan. Karena persoalan-persoalan 

tersebut maka diperlukan agenda reformulasi sekaligus 

reposisi agar Notaris dan Kenotariatan mengalami 

pembaharuan namun tetap pada hakikat penugasan yang 

ideal. Reformulasi adalah untuk mengubah atau 

memperbaharui (ide, rencana) serta merumuskan atau 

menyusun dalam bentuk yang tepat.105 Sedangkan 

reposisi ialah penempatan kembali ke posisi semula atau 

penataan kembali posisi yang ada atau penempatan ke 

posisi yang berbeda atau baru.106 Konsep reformulasi dan 

reposisi dalam tulisan ini tidak sekedar sebagai upaya 

restorasi sejarah kenotariatan, tetapi sebagai upaya 

merasionalisasikan jabatan,kedudukan dan peran Notaris 

dalam kerangka system hukum nasional yang demokratis. 

 
105 https://kbbi.web.id/formulasi. Diakses pada tanggal 3 September 2021 
106 https://kbbi.web.id/reposisi. Diakses pada tanggal 3 September 2021 

https://kbbi.web.id/formulasi
https://kbbi.web.id/reposisi
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Beberapa catatan penting tentang permasalahan jabatan 

Notaris dan organisasi Kenotariatan yaitu : 

Pertama,menuntaskan jawaban atas pertanyaan tentang 

kedudukan Notaris sebagai profesi atau sebagai jabatan 

dalam sistem hukum Nasional. Kedua, nenuntaskan 

jawaban atas pertanyaan tentang mengapa Notaris tidak 

disebut sebagai penegak hukum, tetapi lebih dikenal 

sebagai profesi bidang hukum. Ketiga, menyempurnakan 

jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana peran ideal 

notaris dalam Negara hukum yang demokratis.  

Pancasila sila ke-empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan” merupakan pijakan filosofi tentang hukum 

dalam kalimat “kerakyatan dipimpin oleh hikmat”,hikmat 

berasal dari bahasa arab yang tereja dari kalimat hakama 

yuhakimu atau semakna rule dan atau lex. Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan 

bahwa “Negara adalah negara hukum”,hal itu 

menandakan  Negara Indonesia adalah Negara hukum 

(Rechtsstaat).  Ada tiga unsur utama Negara hukum yaitu 

: Pertama, hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di 

dalam Negara (supremacy of law). Kedua, persamaan bagi 

seluruh warga negara di hadapan hukum (equality before 

the law). Ketiga, suatu konstitusi bukan sebagai sumber 

dari hak asasi manusia (HAM) (equality before the law).107 

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan 

bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya 

di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya”. 

 
107Ahmad Ulli Aedi dan FX Adi Sumekto. Rekonstruksi Asas Kesamaan di 

Hadapan Hukum. (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan 

Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 “Dalam Perspektif Filsafat  

Hukum”. Law Reform 8, no. 2 (2013): 1. 
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Kekuatan Negara hukum juga ditentukan oleh kuailitas 

berlakunya sistem hukum mencakup substansi hukum 

(legal substance), sub sistem struktur hukum (legal 

structure), dan subsistem budaya hukum (legal culture). 

Dalam konteks reformasi institusi penegakan hukum, 

reformasi institusi yang ideal harus mengacu pada tiga 

orientasi utama, yaitu prinsip demokrasi, rule of law, dan 

hak asasi manusia.108  Sistem hukum itu perlu dibangun 

(law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana 

mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang 

paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya 

konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan 

tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula 

sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the 

guardian’ dan sekaligus ‘the ultimate interpreter of the 

constitution’.109 

Reformulasi dan reposisi jabatan Notaris ialah 

merumuskan kembali cara serta langkah agar 

menempatkan Notaris pada penugasan ideal untuk 

penegakan hukum dalam kerangka Negara hukum. 

Rumusan ideal dimaksud ialah berasaskan 

kepancasilaan, konstitusi dan kerakyatan. 

Pembahasan 

A. Reformulasi dan Reposisi Kedudukan Jabatan Notaris 

Berkiblat pada sejarah Notaris dimulai sejak zaman 

Mesir Kuno,pada kisaran tahun 2750-2250 SM. Masa 

kekaisaran Romasi pada tahun 535 lalu pada tahun 

 
108Lutfil Ansori. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. 

Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 148-163. Fakuntas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hlm. 148 
109Jimly Asshiddiqie. Gagasan Negara Hukum Indonesia. 

http://www.docudesk.com. Diakses pada tanggal 4 September 2021 

 

http://www.docudesk.com/
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1099-1307  berkembang Ordo Ksatria Templar. Pada 

abad ke-15 diperaktekan saat penaklukan Columbus 

kemudian berkembang di Amerika pada awal tahun 

1600-1800. Dari semua sejarah tersebut tercatat 

bahwa Pejabat Otoritas dalam Pemerintahan atau 

kerajaan menunjuk orang-orang bermoral tinggi 

untuk mengesahkan hak warga negara,mencatat 

dokumen negara dan mencatat jalannya kesepakatan 

dengan negara lain. Peran Notaris dalam sejarah 

negara-negara besar tersebut telah berkontribusi 

besar terhadap ketertiban hukum dan penguatan 

administrasi negara.110  

Jabatan Notaris dalam perkembangannya di 

Indonesia masuk pada  permulaan abad ke-17 yang 

muncul dengan adanya Oost Indische Compagnie, 

yang merupakan gabungan dari perusahaan-

perusahaan dagang negara Belanda untuk 

perdagangan di Hindia Timur atau yang lebih dikenal 

dengan nama VOC (Verenigde Oost Indische 

Compagnie). Pada tanggal 26 Januari 1860 

diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris 

Reglement) Staatsblad 1860 Nomor 3 yang mulai 

berlaku tanggal 1 Juli 1860.111 Pada masa itu Notaris 

tidak memiliki kebebasan seperti sekarang karena 

merupakan pegawai dari Oost Indie.112 Setelah 

Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, 

terjadi kekosongan pejabat notaris dikarenakan 

 

110Notary History. https://www.nationalnotary.org/knowledge-

center/about-notaries/notary-history. Diakses pada tanggal 3 September 

2021 
111Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi 

Notaris. Dunia Cerdas. Jakarta Timur. Thn 2013. Hal. 8. 
112GHS Lumban Tobing.Peraturan Jabatan Notaris. Cet. III, Erlangga. 

Jakarta. Thn 1983, hlm. 17 

https://www.nationalnotary.org/knowledge-center/about-notaries/notary-history
https://www.nationalnotary.org/knowledge-center/about-notaries/notary-history
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mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. 

Pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi 

warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di 

bidang hukum.113 

Indonesia yang demokrasi menempatkan hukum 

sebagai petunjuk penyelenggaraan kekuasaan 

sekaligus menempatkan hukum pula sebagai control 

kekuasaan. Karena itu maka penegakan hukum 

dilaksanakan oleh instrument pemerintahan seperti 

Kepolisian,Kejaksaan dan Kehakiman tetapi juga 

dilakukan oleh instrument non pemerintahan seperti 

Lawyer (Pengacara). Notaris dalam hal tersebut 

berada pada posisi obscure karena disebut sebagai 

pejabat umum namun di sisi lain disebut juga sebagai 

profesi.  

Dalam konteks Negara hukum yang demokratis maka 

kekuasaan Pemerintah dibatasi oleh kebebasan warga 

Negara. Sebaliknya pula pada Negara yang totaliter, 

peraktek kekuasaan Pemerintah merenggut 

kebebasan warga Negara. Kesewenang-wenangan 

merupakan ciri khas dari berbagai bentuk 

despotisme,absolutisme,otoritarianisme,dan 

totalitarianisme. Pemerintahan despotik bahkan 

memasukkan bentuk-bentuk pemerintahan yang 

sangat terlembagakan di mana entitas di puncak 

struktur kekuasaan (seperti raja, junta, atau komite 

partai) mampu bertindak tanpa batasan hukum 

ketika ingin melakukannya. Sedangkan hukum pada 

Negara demokrasi menyediakan istrumen bagi warga 

Negara untuk memastikan bahwa hak mereka diakui 

secara umum melalui catatan otentik seorang notaris. 

Penobatan Notaris sebagai pejabat umum (public) 

memiliki dasar kuat yaitu pengakuan otoritas umum 

 
113http://notarismichael.com/ppat/sejarah-notaris. Diakes pada tanggal 3 

September 2021 

http://notarismichael.com/ppat/sejarah-notaris
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dari warga Negara kepada Notaris sehingga Notaris 

memiliki kewenangan umum. 

Seorang warga negara memerlukan kepastian haknya 

dijamin oleh Negara, salah satu instrumen 

mendapatkan kepastian tersebut ialah melalui 

pencatatan hak secara otentik oleh atau dihadapan 

Notaris. Kepastian hukum merupakan persyaratan 

agar keputusan dibuat menurut aturan hukum 

menjadi sah menurut hukum. Konsep kepastian 

hukum sangat terkait dengan otonomi individu dalam 

perundang-udangan. Sejauh mana konsep kepastian 

hukum dimasukkan ke dalam hukum bervariasi 

tergantung pada peraturan perundang-undangan. 

Namun demikian, kepastian hukum seringkali 

menjadi prinsip utama bagi metode pengembangan 

hukum di mana hukum dibuat, ditafsirkan, dan 

diterapkan. 

Pendapat Claes sangat tepat memaknai hubungan 

kepastian hukum, jebatan Notaris dan negara dengan 

hukum demokratis. Claes mengatakan bahwa dalam 

tradisi civil law,kepastian hukum dimaknai sebagai 

prediktabilitas maksimum perilaku pejabat. 

Sementara itu dalam tradisi common law, kepastian 

hukum sering pula dijelaskan dalam pengertian 

kemampuan warga negara untuk mengatur 

urusannya sedemikian rupa sehingga tidak melanggar 

hukum. Dalam kedua tradisi hukum tersebut, 

kepastian hukum dianggap sebagai nilai dasar bagi 

legalitas tindakan dan administratif yang dilakukan 

oleh otoritas publik.114 Notaris yang bukan pejabat 

otoritas dalam Pemerintahan maka pendekatan 

 
114Claes, Erik,Devroe, Wouter; Keirsblick, Bert. Facing the limits of the law. 

Springer. Thn 2009. Hlm. 92–93 

https://books.google.com/books?id=pXrCHgUptpUC&q=%22legal+certainty%22+%22Void+for+vagueness%22
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common law menjadi tepat dalam penguatan hukum 

kenotariatan di Indonesia. 

Pengaturan berkaitan dengan substansi hukum (legal 

substance) yaitu peraturan hukum yang mengatur 

tentang kenotariatan. Konsiderasi normative 

pengaturan Jabatan Notaris ialah Pasal 28D UUD 

1945 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap orang berhak 

atas pengakuan,jaminan,perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan 

hukum”. Pasal ini medasari keseluruhan tugas dan 

kewenangan Notaris yang mengautentikan perbuatan, 

perjanjian,penetapan, dan peristiwa hukum yang 

dibuat di hadapan atau oleh Notaris.  

Undang-undang nomor : 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris tidak menjelaskan secara tuntas 

tentang “Jabatan Notaris”. Pada pasal 1 (1) UU Nomor 

: 2 Tahun 2014  menjelaskan Notaris ialah adalah 

“pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini 

atau berdasarkan undang-undang lainnya”. 

Sedangkan kata “Jabatan” tidak dijelaskan secara 

khusus dalam undang-undang tersebut 

maka,pengertian pejabat diperoleh dari pengertian 

umum. Pengertian jabatan dalam kamus besar 

bahasa Indonesia, yaitu: “Pekerjaan (tugas) dalam 

pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan 

pangkat dan kedudukan”.115 Sementara bila merujuk 

pada Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1 butir (3) berbunyi 

“Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena 

jabatan dan tugasnya berwenang melakukan tindakan 

hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 

 
115Poerwasunata, W.J.S. Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, 

Jakarta. Thn 2003. Hlm - 
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yang berlaku”. Notaris sebagai pejabat umum juga 

disesuaikan dengan KUHPdt Pasal 1868 berbunyi 

“Pasal 1868 Suatu akta otentik ialah suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang 

oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang 

untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Merujuk pada 

semua pengaturan tersebut maka notaris ialah 

seorang yang karena kedudukannya bertugas untuk 

melayani orang umum (masyarakat) dalam 

mendaftarkan kepastian hak. 

Notaris sebagai pejabat umum (private notary) yang 

ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani 

kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang 

memberikan kepastian hubungan hukum 

keperdataan.116 Lebih lanjut,Borman berpendapat 

terkait rumusan UUJN Notaris sebagai Pejabat Umum 

adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi 

publik dari  negara, khususnya di bidang hukum 

perdata. Pejabat umum adalah  seseorang yang 

diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan 

diberi  wewenang dan kewajiban untuk melayani 

publik dalam hal-hal tertentu  karena ia ikut serta 

melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber 

pada  kewibawaan pemerintah. Dalam jabatannya 

tersimpul suatu sifat atau  ciri khas yang 

membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam  

masyarakat.117 

Kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada 

Notaris sudah semestinya selaras dengan 

tanggungjawab Pemerintah terhadap hak-hak hukum 

 
116M. Syahrul Borman. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam 

Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Hukum Kenotariatan. 

Fakultas Hukum Unversitas Doktor Soetomo. Volume 3 Nomor 1 Februari. 

Thn 2019.  Hlm 77 
117Ibid. hlm 80 
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warga Negara. Ada dua kewenangan Notaris yaitu 

kewenangan membuat akta otentik dan kewenangan 

lain yang diatur dalam undang-undang. Sebagaimana 

hal tersebut dijelaskan pada pasal 1 bahwa “Notaris 

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini 

atau berdasarkan undang-undang lainnya”. 

Kewenangan membuat akta otentik sebagaimana 

diuraikan pasal 1868 KUHPerdata yang selengkapnya 

diperinci oleh Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu : 

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 

orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. 

 

 Sedangkan kewenangan lainnya diatur pada ayat (2) 

yaitu :  

“(a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus; (b) membukukan surat 

di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku  

khusus;  (c) membuat kopi dari asli surat di bawah 

tangan berupa salinan yang memuat uraian 

sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan;  (d) melakukan pengesahan 

kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; (e) 

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 
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pembuatan Akta;  (f) membuat Akta yang berkaitan 

dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah 

lelang”. 

 

Reformulasi jabatan Notaris terlebih dahulu dimulai 

dari cara pandang (mindset) tentang Notaris 

merupakan penagak hukum atau bukan penegak 

hukum. Kesimpulan terhadap hal tersebut sangat lah 

menentukan tentang bagaimana memposisikan 

jabatan Notaris dalam sistem hukum Indonesia yaitu 

: Pertama, Notaris melayani hak-hak dokumen hukum 

warga negara. Keadaan tersebut memposisikan 

Notaris sekedar sebagai profesi sehingga berimplikasi 

akta-akta Notaris tidak memiliki kekuatan otentik. 

Kedua, Notaris diberikan kewenangan oleh undang-

undang untuk menjamin ketertiban, kepastian dan 

perlindungan hukum kepada warga negara melalui 

akta-akta otentik yang dibuatnya. Keadaan tersebut 

memposisikan Notaris sebagai pejabat sehingga 

berimplikasi terhadap akta-akta Notaris memiliki 

kekuatan hukum otentik.  

Notaris sebagai Kedudukan Notaris sebagai “pejabat 

umum (publicum officium)” juga mesti diterangkan 

perbedannya dengan “pejabat otoritas (auctoritatem 

officialem)” dari unsur Pemerintahan. Pejabat umum 

(publicum officium) ialah seseorang yang memiliki 

fungsi dalam jabatan publik atau bertindak dalam 

kapasitas kepublikan. Ciri khas pejabat umum di 

bidang hukum ialah dipekerjakan oleh pejabat 

otoritas,bekerja berdasarkan undang-undang dan 

peraturan negara,bekerja di lembaga layanan publik 

atau badan negara tertentu sesuai dengan 

pengaturan,melayani kepentingan otoritas 

publik,jasanya dibayar dari putusan otoritas 
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publik,menjalankan urusan yang menjadi kewajiban 

otoritas publik,diberikan lisensi oleh otoritas publik.  

Pengaturan yang kontradiktif dapat lah dilihat pada 

dua pasal yang secara maknawi bertolak belakang 

yaitu Pasal 1 butir (1) UU JN Nomor 2 Tahun 2014 

menyebutkan “Notaris sebagai pejabat umum” tetapi 

pasal 1 butir (5) menjelaskan bahwa organisasi 

Notaris adalah “organisasi profesi jabatan Notaris 

yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum 

Peraturan Kenotariatan dalam sistematika hukum 

Indonesia”. Bila merujuk pada ulasan terkait makna 

“pejabat dan profesi” maka kedudukan Notaris ialah 

“Pejabat” bukan “profesi”. Dalam konteks penegakan 

hukum maka Notaris sejatinya ialah penegak hukum 

dari pejabat umum (publicum officium), pengacara 

adalah penegak hukum dari professional (officium 

nobile), polisi hakim dan jaksa penegakan hukum dari 

pejabat otoritas (auctoritatem officialem).  

Penjelasan tersebut diatas mempertegas bahwa 

Notaris merupakan “Pejabat dan Penegak Hukum” 

bukan “Profesi Penegak Hukum”. Sebagai penegak 

hukum dari kalangan pejabat umum maka  maka 

Notaris tidak diangkat dan diberhentikan oleh Menteri 

tetapi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat 

otoritas hukum yaitu Mahkamah Agung. Pada posisi   

demikian maka Notaris memiliki posisi independen, 

tidak menjadi bagian Pemerintahan dan tidak pula 

menjadi bagian utuh dari warga negara kecuali 

sebatas pada hak yang diamanahkan. Reformulasi ini 

berimplikasi pada reposisi Notaris sebagai penegak 

hukum yang dalam sistem hukum Nasional berada di 

bawah Mahkamah Agung. 
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B. Reformulasi dan Reposisi Struktur Kenotariatan 

Notaris sebagai pejabat umum (publicum officium) 

berbeda dengan pejabat otoritas yang diangkat 

berdasarkan pada putusan tata usaha negara dengan 

segala konsekwensinya.  Tetapi Notaris memiliki 

beberapa kesamaan dengan pejabat public dalam 

lingkaran Pemerintahan karena terpilih dan diangkat 

berdasarkan pada keputusan Politik seperti pemimpin 

eksekutif dan legislative, sehingga dengan demikian 

para pejabat tersebut juga tidak digolongkan sebagai 

profesi. Notaris sebagai pejabat umum (publicum 

officium) yang  dipilih berdasarkan putusan tata usaha 

Negara dalam hal tersebut ialah pejabat otoritas 

(auctoritatem officialem) dalam urusan penegakan 

hukum yaitu Mahkamah Agung bukan pejabat 

otoritas dalam urusan administrative hukum yaitu 

Menteri Hukum dan HAM. 

Struktur Kenotariatan terdapat strukturalisasi yang 

menciptakan Notaris seakan-akan menjadi bagian di 

bawah Kementrian Hukum dan HAM. Dapat lah 

digambarkan hirarki struktur kenotariatan ialah 

Menteri Hukum dan HAM,organisasi Notaris,anggota 

Notaris. Aspek struktur dan organisasi menyisahkan 

permasalahan. Menteri adalah pejabat yang 

mengangkat dan memberhentikan Notaris,adapun 

Menteri dimaksud pada pasal 1 butir (14) UUJN 

Nomor 2 Tahun 2014 yaitu “Menteri yang 

menyelenggarakan urusan di bidang hukum”. 

Pengaturan tentang Menteri tersebut mengalami 

kemajuan bila dibandingkan dengan UUJN Nomor : 30 

Tahun 2004 berbunyi “Menteri adalah Menteri yang 

bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang 

kenotariatan”.  

Dua kalimat yang berbeda tersebut tidak mengubah 

posisi Kementrian Hukum dan HAM tetapi perubahan 
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tersebut justru menegaskan dan menguatkan tugas 

dan kewenangan Notaris pada sektor hukum. 

Sementara itu Majelis Pengawas Notaris (MPN) 

merupakan bagian yang menyatu dengan Menteri di 

dalam melakukan fungsi pengawasan Notaris. Majelis 

Pengawas Notaris (MPN) sebagai suatu badan internal 

yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

Notaris. Sekalipun demikian,sejatinya pengawasan 

terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri melalui MPN 

sebagaimana dijelaskan UU JN Nomor : 2 Tahun 2014 

Pasal Pasal 67 “(1) Pengawasan  atas Notaris 

dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan 

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Menteri membentuk Majelis Pengawas”.  

Notaris sebagai pejabat umum karena akta otentik 

dan kewenangan lain yang dihasilkan oleh Notaris 

dari pekerjaannya berkekuatan hukum setara dengan 

dokumen putusan tata usaha negara. Penilaian akhir 

terhadap unsur kesetaraan tersebut ialah pembuktian 

peradilan, dimana akta otentik memiliki kekuatan 

pembuktian sempurna di Pengadilan. Seoarang warga 

negara yang menutup perjanjiannya dalam akta 

otentik memiliki pengakuan sah dalam hubungan 

hukum. Hal tersebut serupa dengan seorang yang 

telah memiliki legalisasi hak dari lembaga atau badan 

Negara oleh pejabat otoritas.118 

 
118Sebagai dasar analisa dengan mengutip kekuatan surat atau dokumen 

sumpah otentik dalam pembuktian di penagdilan. Nilai kekuatan pembuktian 

akta otentik adalah sempurna dan mengikat (vide pasal 165 HIR/pasal 285 

RBG), artinya memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil. 

Akta tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang 

dilakukan dan dilihat dihadapannya (vide pasal 165 HIR/285 RBG). Akta 

otentik dibagi menjadi dua macam yakni : akta yang dibuat oleh pejabat 

(ambtlijke acta) dan akta yang dibuat oleh para pihak (partij acta). 
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Kunci sukses sub sistem hukum sektor struktur ialah 

akuntabilitas kinerja penegak hukum. Notaris sebagai 

penegak hukum dari pejabat umum (publicum 

officium) non pemerintahan dibebankan pula 

pertanggungjawaban jabatan. Haidt berpendapat 

bahwa “Haidt believes that accountability is 

fundamental at any time when people co-operate with 

other people they do not know”.119 Akuntabilitas 

merupakan hal mendasar setiap saat ketika orang 

bekerja sama dengan orang lain yang tidak mereka 

kenal. Akuntabilitas dari perspektif hubungan berarti 

ada akuntabilitas yang berbeda antara individu atau 

kelompok. Akuntabilitas individu memperhatikan  

agama atau kepercayaan lain, tujuan pengembangan 

pribadi, atau nilai-nilai etika dan moral Sedangkan 

akuntabilitas kelompok (organisasi Notaris) 

memastikan bahwa warga negara menerima layanan 

hukum dengan baik dan benar. 

Dalam konteks sektor publik,termasuk pula 

akuntabilitas hukum. Kembali pada dua jenis 

akuntabilitas yaitu: Pertama, akuntabilitas individu 

terkait kemampuan menjawab, transparansi, 

visibilitas, kemampuan pengendalian, tanggung 

jawab, atau daya tanggap yang kesemua itu diatur 

dalam kode etik Notaris. Kedua, akuntabilitas 

kelompok terkait keterbukaan administrative seperti 

jenis layanan hukum,waktu lama pelayanan 

dilakukan,syarat dan ketentuan menerima layanan 

hukum,nilai biaya yang dibebankan biaya-biaya jasa 

Notaris dan pembayaran lain berupa penerimaan 

Negara non pajak. Alokasi tersebut wajib dipublis 

pada kantor-kantor layanan hukum Notaris sebagai 

 
119Haidt, J (2012), The righteous mind: Why good people are divided by 

politics and religion, Penguin UK, page 87 
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konsekwensi logis dari kinerjanya sebagai Pejabat 

Umum. 

Penjelasan tentang akuntabilitas di sektor publik 

mengasumsikan bahwa hal itu sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan dari pada tujuan itu sendiri. 

Sebagaimana pandangan Greiling yang menjelaskan 

bahwa akuntabilitas publik dapat dilihat sebagai 

“instrumen yang menandakan kompetensi dan 

kepercayaan organisasi, "an instrument which signals 

competence and organizational trustworthiness".120 

Sistem akuntabilitas publik Indonesia dibangun di 

atas pemisahan tiga cabang pemerintahan - legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif121. Ketiga cabang ini saling 

mengontrol untuk mencegah pemusatan dan/atau 

penyalah gunaan kekuasaan oleh negara atas 

rakyatnya. Akuntabilitas jabatan Notaris merupakan 

bagian dalam ranah akuntabelitas hukum 

(yudikatif).122 

Merujuk pada pendekatan sistem hukum nasional 

maka akuntabelitas yudikatif membawahi 

akuntabelitas jabatan Notaris. Pendekatan tersebut 

menggeser akuntabelitas jabatan Notaris yang selama 

ini berpatron pada Kementerian Hukum dan HAM. 

Kode Etik Profesi Notaris padahal Notaris adalah 

Jabatan bukan kode etik profesi serta tidak pula ada 

pengaturan secara khusus tentang keadilan 

 
120Finn, P (1994). "Public trust and public accountability", Griffith Law 

Review. Vol 3 No 2. Pp 234 dan 235. 
121Defenisi akuntabelitas yudikatif ialah berkaitan dengan metode penilaian, 

fungsi penilaian hakikat dan keabsahan hak seorang atau badan hukum sebagai 

subjek hukum pada Peradilan,akuntabelitas yudikatif juga berkaitan dengan 

administrasi peradilan. Terhadap ruang lingkup kewenangan Notaris 

merupakan elemen dalam penilaian yudukatif maka termasuk lah pula 

akuntabelitas Notaris berada di bawah akuntabelitas yudukatif. 
122www.justice.govt.nz and New Zealand Legislation Design and Advisory 

Committee. Th 2018. Legislation guidelines, Pp 22. 

http://www.justice.govt.nz/
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procedural (procedural justice) dalam layanan hukum 

dengan kode etik penegak hukum. Demikian lah 

konsep reformulasi struktur jabatan Notaris untuk 

mereposisikan notaris di dalam menjalankan 

jabatannya dengan pertanggungjawaban sebagai 

pejabat penegak hukum. 

C. Reformulasi dan Reposisi Budaya Kenotariatan 

Negara hukum paling baik dilihat bukan sebagai cetak 

biru untuk desain institusional tetapi sebagai nilai 

atau kelompok nilai. Negara hukum yang khas akan 

melembagakan beberapa cara untuk melindungi 

pejabat hukum dari campur tangan politik atau 

lainnya yang mengancam independensi mereka. 

Dengan demikian, pemisahan kelembagaan Notaris 

dari cabang-cabang pemerintahan dianggap sebagai 

fitur penting dalam negara-negara hukum. Langkah-

langkah lain untuk memastikan akses yang adil ke 

lembaga hukum mungkin juga penting bagi 

kekuasaan di dalam  supremasi hukum. 

Budaya kenotariatan dikelompokan dalam dua bagian 

yaitu : Pertama,budaya tertib hukum (rule of law). 

Negara hukum lebih dari sekadar prinsip 

penghargaan terhadap kebebasan individu (warga 

negara). Tetapi dalam negara hukum semua orang 

harus percaya bahwa tidak ada satu individu pun 

termasuk mereka yang berprofesi sebagai pelaksana / 

atau penegak hukum hukum berada di atas hukum. 

Budaya tertib hukum menjadi tradisi berhukum 

masyarakat diawali dari pengetahuan dan kesadaran 

hukum. Penguatan budaya tertib hukum akan 

berdampak pada minat dan kesadaran masyarakata 

terhadap layanan jasa Notaris. 

Kedua, budaya keadilan procedural (procedural 

justice). Keadilan prosedural didefinisikan sebagai 
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keadilan proses yang digunakan oleh mereka yang 

memiliki otoritas atau kewenangan untuk mencapai 

hasil atau keputusan tertentu. Warga membuat 

penilaian tentang legitimasi hak mereka ditentukan  

prosedur yang diberlakukan oleh pejabat umum dan 

atau pejabat otoritas. Hine berpendapat bahwa teori 

keadilan prosedural sekarang dianggap memiliki dua 

komponen yang berbeda yaitu : Pertama,disebut 

sebagai kualitas prosedur pengambilan keputusan,di 

mana pemegang kekuasaan (seperti petugas 

polisi,kejaksaan,pejabat pengadilan,petugas penjara) 

campur tangan dalam suatu situasi (yang belum tentu 

merupakan situasi ilegal). Kedua, berfokus pada 

kualitas perlakuan, di mana penilaian dibuat apakah 

pemegang kekuasaan (yaitu, pengambil keputusan) 

telah memperlakukan seseorang dengan bermartabat 

dan hormat.123 

Salah satu tugas dari pada Notaris ialah melakukan 

penyuluhan hukum kepada masyarakat agar 

berpengatahuan dan sadar hukum. Sebagian besar 

anggota masyarakat baru mengerti pentingnya Notaris 

ketika dihadapkan pada syarat-syarat keabsahan hak 

yang mewajibkan akta-akta dibuat oleh atau 

dihadapan Notaris. Penguatan budaya taat hukum 

diawali dari pembelajaran, pembiasaan dan 

kesadaran hukum. Agar mencapai keadaan tersebut 

maka perekayasaan prosedur hukum perlu pula 

 

123Sarah Bennett, Lorelei Hine, Lorraine Mazerolle. Procedural Justice 

.LAST MODIFIED: 26 April 2018. DOI: 10.1093/obo/9780195396607-

0241. https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo. 

Diakses pada tanggal 3 September 2021. 

 

http://researchers.uq.edu.au/researcher/2273
https://www.oxfordbibliographies.com/ViewContributor/document/obo-9780195396607/obo-9780195396607-0241.xml?id=con8452
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https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo
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diperkuat dalam berbagai segmentasi layanan 

hukum. 

Prosedur hukum wajib memenuhi prinsip keadilan 

procedural (procedural justice). Prosedur hukum 

dimaksudkan untuk memberikan roadmap bagi 

masyarakat memperoleh hak-hak hukumnya secara 

tepat (right), cepat (efektiv) dan murah (efisiens). 

Dalam pengaturan mengenai prosedur hukum maka 

beberapa hal terkait pula dengan akuntabelitas 

kelompok (organisasi) jabatan Notaris di dalam 

layanan hukum kepada warga masyarakat. 

Penutup 

Catatan penutup tulisan ini dengan tiga kesimpulan yaitu 

: Pertama, reformulasi aturan tentang Jabatan Notaris 

dimulai dari perubahan Undang-undang Jabatan Notaris 

yang menempatkan Notaris sebagai pejabat umum di 

bawah pejabat otoritas Menteri Hukum dan HAM menjadi 

pejabat umum di bawah pejabat otoritas hukum yaitu 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, reformulasi 

tersebut menjadi metode untuk meroposisi jabatan 

Notaris sebagai pejabat penegak hukum bukan profesi 

hukum. Ketiga, pertanggungjawaban (ekuntabelitas 

jabatan Notaris) yang semula pertanggungawaban 

eksekutif karena dibawah Menteri Hukum dan HAM 

menjadi pertanggungjawaban hukum (akuntabilitas 

yudikatif).  
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10 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

DIGITALISASI LAYANAN TERKAIT 

JABATAN NOTARIS MELALUI 

CYBER NOTARY 

Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H. 

 

 

Pendahuluan 

Pengembangan infrastruktur digital tengah secara serius 

dikembangkan untuk mendorong optimalisasi teknologi 

informasi dan digitalisasi layanan termasuk di bidang 

hukum melalui pengembangan legal technology. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan 

terkait notaris melalui cyber notary sudah mengemuka 

cukup lama, namun hingga kini dapat dikatakan belum 

terdapat implementing regulations yang komprehensif 

serta harmonisasi yang ideal dengan berbagai regulasi 

terutama Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dan 

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (selanjutnya 

disebut KUHPerdata). Menjadi sangat penting untuk dikaji 

mengingat digital society sudah terbentuk sangat luas 

sebagai ekses transformasi digital, revolusi industri 4.0 

dan society 5.0 yang berdampak luas di masyarakat.  
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Sebagai jabatan yang melaksanakan sebagian 

kewenangan negara dalam ranah hukum privat yang 

berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat dan 

aktivitas perekonomian pada umumnya, Notaris tentunya 

dituntut untuk senantiasa relevan dengan perkembangan 

masyarakat termasuk adaptif terhadap perkembangan 

teknologi. Bab ini akan membahas mengenai Cyber Notary 

sebagai suatu konsep yang menginisiasi pemanfaatan 

teknologi informasi dan digitalisasi layanan terkait 

jabatan notaris dilengkapi dengan kajian normatif dan 

tinjauan praktikal terkait implementasi cyber notary di 

Indonesia. 

Konsep Cyber Notary 

Hague Convention Abolishing the Requirement of 

Legalization for Foreign Public Document 1961 

mengarahkan setiap otoritas publik yang berwenang dan 

berkompeten termasuk notaris untuk melakukan 

simplifikasi dan otentikasi dokumen publik. Konvensi ini 

mendorong kemunculan 2 (dua) konsep penting terutama 

terkait peranan notaris dalam perwujudan efektivitas 

transaksi elektronik yaitu Cyber Notary dan Electronic 

Notary. Cyber Notary diinisiasi sebagai suatu gagasan dari 

American Bar Association Information Security Committee. 

Cyber Notary banyak diimplementasikan  di negara – 

negara Common Law seperti Inggris, Amerika Serikat, 

Kanada dan Australia. 124  

Di negara – negara common law, Notaris dikenal dengan 

istilah public notary125 dimana Notaris tidak diangkat oleh 

 
124Supriadi. (2006), Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di 
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.   
125Edmon Makarim (2011), Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan : 
Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia, 
Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, Vol.42, No. 3, 
hlm.472.  
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Pejabat yang berwenang sehingga tidak pula terikat 

dengan keharusan bentuk / format akta tertentu yang  

diatur oleh Undang – Undang. Dari konteks pelaksanaan 

jabatan, public notary lebih dominan kepada pelaksanaan 

administrasi yang kini dikombinasikan dengan teknik 

pengamanan dokumen atau surat - surat sebagai bagian 

dari CIAANA Principle of Secured Transaction. Fungsi 

public notary lebih kepada pihak pengemban amanat 

kepercayaan (trusted third party) dan bukan merupakan 

jabatan yang hanya dapat diemban oleh seorang ahli 

hukum (jurist).  

Hal tersebut berbeda dengan peranan notaris dalam 

perwujudan efektivitas transaksi elektronik dalam usulan 

konsep Electronic Notary (E-Notary) yang digagas oleh 

Delegasi Perancis dalam TEDIS (Trade Electronic Data 

Interchage System) Legal Workshop – European Union 1989 

di Brussel dimana Notaris berkedudukan sebagai pihak 

yang menyajikan independent record terhadap suatu 

transaksi elektronik yang dilakukan para pihak,126 atau 

secara singkat Notaris berfungsi sebagai penyedia jasa 

kenotariatan yang dilakukan secara elektronik, hal ini 

dikarenakan notaris di negara – negara Eropa Kontinental 

dikenal dengan istilah Latin Notary sebagai suatu profesi 

yang dijabat oleh ahli hukum (jurist) yang menghasilkan 

produk berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dalam sistem hukum Eropa 

Kontinental. 

Revolusi Industri 4.0 mendorong terjadinya transformasi 

digital dan pemanfaatannya secara luas dalam aktivitas 

dan kegiatan sehari – hari termasuk transaksi ekonomi 

yang berimplikasi pula pada pelayanan masyarakat 

 
126Smith. (2006), The Role of the Notary in Secure Electronic 
Commerce, Information Security Institute Faculty of Information, 
Quensland University of Technology, hlm. 1.  
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termasuk di bidang hukum. Konsep cyber notary sebagai 

suatu bentuk optimalisasi teknologi dalam pelaksanaan 

kewenangan notaris kembali muncul sebagai bagian dari 

gagasan untuk mendukung penyelenggaraan jasa di 

bidang kenotariatan secara elektronik mengingat hampir 

seluruh aktivitas manusia bertransformasi ke 

pemanfaatan teknologi informasi sehingga diperlukan 

transformasi pelayanan jasa di bidang kenotariatan yang 

lebih cepat, mudah dan praktis dengan memanfaatkan 

sarana internet.127 

Digitalisasi Layanan Terkait Jabatan Notaris Melalui 
Cyber Notary di Indonesia 

Notaris sebagai jabatan yang melaksanakan sebagian 

kewenangan negara dalam ranah hukum privat yang 

terkait erat dengan aspek pelayanan masyarakat dan 

perekonomian pada umumnya tentunya tidak boleh 

dipandang sebagai jabatan yang kaku dan statis, namun 

harus berupaya melakukan penyesuaian dengan 

fenomena aktual, tetap mendukung pemerintah dalam 

mengawal arah pembangunan dengan tertib, aman dan 

berkepastian hukum. 

Secara umum, technological advancement memunculkan 

posibilitas pelaksanaan jabatan notaris secara elektronik 

dan jarak jauh (online and remote) namun di Indonesia 

sendiri Cyber Notary masih berada dalam tataran 

konseptual dan regulatif dalam ketentuan Pasal 15 ayat 

(3) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai 

kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang 

– undangan dan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN 

dinyatakan bahwa “kewenangan lain yang diatur dalam 

peraturan perundang – undangan” antara lain 

 
127Emma Nurita. (2021), Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam 
Konsep Pemikiran, Bandung, Refika Aditama, hlm 50-53. 
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kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan 

secara elektronik (cyber notary).  

Secara teoretis, terdapat 2 (dua) aspek inti dari cyber 

notary yaitu kewenangan dan teknologi. Konsep cyber 

notary berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan 

notaris berbasis teknologi informasi. Dalam 

implementasinya, ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN 

mengenai cyber notary masih harus memperhatikan 

beberapa pembatasan mengingat paradigma pokok yang 

melandasi UUJN dibangun berdasarkan  physical 

conventional mechanism dalam hal dokumen akta 

maupun tindakan penghadapan, selain itu ketentuan 

Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) memuat pengecualian yang berbunyi 

bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan / 

atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat 

beserta dokumennya yang menurut undang – undang 

harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang 

dibuat oleh pejabat pembuat akta. Berbicara mengenai 

cyber notary yang merupakan suatu konsep common law 

yang diimplementasikan oleh public notary kita perlu 

kembali mendalami beberapa perbedaan mendasar antara 

notaris di negara - negara civil law (latin notaries) dengan 

notaris di negara – negara common law (public notary). 

Lebih jauh, Joshua Sitompul menjabarkan 6 (enam) poin 

perbandingan notaris civil law dan common law dari 

berbagai aspek penting:128 

  

 
128Joshua Sitompul. (2011), eNotaris Indonesia : Komparasi Awal 
Peranan Notaris Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, Jurnal 
Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol.9 No. 2, hlm. 15.  
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1. Persyaratan menjadi notaris.  

Pada negara – negara civil law seorang Notaris 

dipersyaratkan memiliki pendidikan hukum yang 

memadai, lulus ujian dan diangkat oleh negara, 

sedangkan pada negara common law untuk menjadi 

notaris tidak harus memiliki pendidikan hukum, 

persyaratannya antara lain memiliki moral yang baik 

dengan kemampuan menulis dan membaca dan 

ditunjuk oleh pejabat negara.  

2. Fungsi Notaris 

Di negara civil law notaris merupakan pejabat umum 

sekaligus professional yang padanya melekat publica 

fides dalam arti kewenangan untuk mengautentikasi 

dan menyatakan kebenaran identitas para pihak dan 

kebenaran informasi yang diberikan para pihak 

mengenai perbuatan hukum yang mereka lakukan.129 

3. Tugas 

Notaris civil law antara lain memiliki tugas dan 

wewenang membuat akta autentik, mengidentifikasi 

para pihak, mengautentikasi tanda tangan dan 

menyimpan protokol, sedangkan notaris di negara – 

negara common law (public notary) tugasnya antara 

lain berfokus pada identifikasi para pihak dan 

autentikasi tanda tangan.  

4. Konsep akta autentik 

Di negara – negara civil law dikenal konsep akta 

autentik yang dibuat berdasarkan ketentuan dan 

persyaratan sesuai undang – undang dalam hal 

 
129Malavet. (1996), Counsel for the Situation: The Latin Notary, A 
Historical and Comparative Model, Hastings International and 
Comparative Law Review, Vol.19 No. 3., https://papers.ssrn.com/ sol3/ 
papers.cfm?abstract_id=1496453.  

https://papers.ssrn.com/%20sol3/%20papers.cfm?abstract_id=1496453
https://papers.ssrn.com/%20sol3/%20papers.cfm?abstract_id=1496453
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bentuk dan isi (dan menjadi bagian dari tugas dan 

wewenang Notaris) sedangkan di negara – negara 

common law konsep akta autentik tidak dikenal. 

5. Sifat akta autentik 

Di negara – negara civil law akta autentik merupakan 

produk notaris yang memiliki kekuatan pembuktian 

yang sempurna (probative value) sedangkan di negara 

– negara common law konsep akta autentik tidak 

dikenal. 

6. Kekuatan pembuktian di pengadilan 

Di negara – negara civil law akta autentik merupakan 

alat bukti terkuat, terpenuh dan mengikat dalam arti 

apa yang tertulis dalam akta haruslah dianggap benar 

dan dipercaya oleh hakim tanpa memerlukan 

tambahan alat bukti lainnya.130 

Menganalisa Respon Proporsional Terhadap 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi 
Layanan Terkait Jabatan Notaris di Indonesia  

Notaris memiliki peranan penting dalam suatu hubungan 

hukum antar subjek hukum di masyarakat dapat 

memaksimalkan efektivitas pelayanan masyarakat 

melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi.131 

Perkembangan teknologi informasi dan kaitannya dengan 

pelaksanaan jabatan notaris memunculkan berbagai 

macam respon. Di negara - negara yang menganut Civil 

 
130Dedy Pramono. (2015), Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh 
Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di 
Indonesia, Lex Jurnalica Vol.12 No. 3, Desember 2015, hlm.248 – 258, 
https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-
pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf.  
131Benny, (2015), Penetapan Konsep Cyber Notary di Indonesia ditinjau 
dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014, Premise Law Journal, 
Vol.5, hlm. 15, https://jurnal.usu.ac.id/index.php/ premise/ 
article/view/9751.  

https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf
https://jurnal.usu.ac.id/index.php/%20premise/%20article/view/9751
https://jurnal.usu.ac.id/index.php/%20premise/%20article/view/9751
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Law misalnya dibentuk Certification Authority (CA) / 

Certified Service Provider (CSP) tersendiri untuk 

mendukung penggunaan tanda tangan elektronik dari 

para notaris yang menjadi anggotanya dimana para 

notaris tersebut dapat menyampaikan salinan akta yang 

dibuatnya secara elektronik. Beberapa negara telah 

merubah aturan dalam UU Notarisnya, contoh Belanda 

dan Jerman Negara Eropa Kontinental seperti Belanda, 

Belgia, Jerman dan Prancis telah merevisi KUHPerdata 

terkait dengan ketentuan tentang kualifikasi bukti tertulis 

yang telah mengakomodir informasi elektronik sebagai 

alat bukti.  

Berdasarkan kajian normatif dan empirik di Indonesia 

dapat diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi 

dan digitalisasi saat ini bukan dalam konteks produk 

notaris namun berada dalam tataran dukungan teknologi 

informasi dan komunikasi digital dalam pelaksanaan 

jabatan notaris untuk pelayanan masyarakat misalnya 

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Sistem 

Administrasi Badan Usaha (SABU) yang merupakan 

layanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat 

dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum, 

pendaftaran badan usaha,  perubahan anggaran dasar 

dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran 

dasar serta pemberitahuan informasi lainnya terkait 

badan hukum dan badan usaha secara elektronik yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. 

Terkait dengan respon Indonesia terhadap cyber notary, 

mengacu pada berbagai perbedaan mendasar terkait 

bidang kenotariatan serta tugas dan fungsi notaris,  

konsep cyber notary yang muncul dan diimplementasikan 

di negara – negara common law tentunya tidak dapat serta 

merta diterapkan di Indonesia mengingat adanya 
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perbedaan prinsipil antara Notaris di Indonesia dengan 

public notary di negara – negara common law terutama 

mengenai produk notaris yang dihasilkan dari 

pelaksanaan tugas dan kewenangannya.132 

Dalam konteks produk berupa akta autentik, sistem civil 

law dalam hukum kenotariatan di Indonesia memandang 

bahwa akta yang dibuat oleh dan / atau dihadapan 

Notaris adalah akta otentik yang menurut Pasal 1870 

KUHPerdata merupakan alat bukti yang sempurna yang 

harus tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 

KUHPerdata dimana terdapat syarat – syarat formil dalam 

pembuatannya. Hal ini merupakan salah satu inti dari 

produk, tugas dan kewenangan notaris sehingga 

menanggapi maraknya perbuatan aktivitas dan perbuatan 

hukum melalui media cyber, sangat penting bagi Notaris 

untuk dapat membedakan secara cermat antara 

perbuatan hukum yang dapat dilakukan melalui media 

cyber contohnya transaksi  e-commerce, internet banking, 

transportasi daring, dan lain – lain dengan cyber notary 

yang merupakan pelaksanaan (sebagian) kewenangan 

Notaris melalui media digital antara lain mensertifikasi 

transaksi yang dilakukan secara elektronik menurut 

ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN.  

Pelaksanaan cyber notary dan peningkatan layanan 

Notaris melalui optimalisasi teknologi informasi 

merupakan hal yang berbeda, namun berkaca pada 

pergeseran pola hidup masyarakat dan pengembangan 

teknologi informasi dan komunikasi di era disrupsi digital, 

konsep keduanya  penting untuk mulai kita pandang 

sebagai suatu kebutuhan dan urgensi menuju formulasi 

best practice implementasi yang komprehensif, aplikatif, 

 
132Herlien Budiono.(1998), Akta Autentik dan Notaris Pada Sistem 
Hukum Anglo – Saxon dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan 
Tentang Hukum ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar, 
Bandung, Mandar Maju, hlm. 104.  
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berkepastian hukum dan memberikan perlindungan 

hukum melalui suatu formulasi pembaharuan strategis 

dari segi regulasi, implementing regulations, infrastruktur 

maupun kultur agar dapat diterapkan secara efektif.133 

Terdapat beberapa hal penting yang diperlukan untuk 

menunjang efektivitas pemanfaatan teknologi digital 

terkait layanan notaris maupun implementasi cyber 

notary antara lain optimalisasi sistem KTP elektronik / e-

KTP yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perpres No 

35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu 

Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 

Secara Nasional (Perpres e-KTP) dimana menurut 

ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa KTP 

berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman 

elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri 

penduduk, rekaman elektronik tersebut berisi biodata, 

tanda tangan, pas photo dan sidik jari tangan penduduk 

yang bersangkutan. Penting bagi database e-KTP untuk 

dapat berfungsi sebagai database untuk keperluan 

verifikasi dan validasi identitas kependudukan secara 

online dan bagaimana regulasi mengenai akses Notaris 

kepada database ini sebagai salah satu sarana 

pendukung dalam pelaksanaan jabatan  

Berikutnya, perlu diformulasikan suatu Integrated 

Electronic Identity Management dengan data 

kependudukan, data pertanahan, data Badan Hukum 

maupun Badan Usaha di Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia diperlukan untuk  melakukan penelusuran 

/ identifikasi dan verifikasi subjek hukum baik 

 
133Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, (2021), Legalitas Tanda 
Tangan Elektronik : Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di 
Indonesia, Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas 
Hukum Unpad, Vol.4 (2), hlm. 244-262, 
http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/517/365.  

http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/517/365
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perseorangan maupun legal entity (Badan Usaha / Badan 

Hukum). Sebagai jabatan yang berdasarkan kepercayaan 

publik, Notaris mutlak harus mengimplementasikan 

prinsip kehati – hatian. Terdapat beberapa hal penting 

yang diperlukan untuk mendukung implementasi prinsip 

kehati – hatian dalam pelaksanaan jabatan notaris, 

diantarnya : 

1. Pembaharuan dan harmonisasi regulasi terkait 

(KUHPerdata, UUJN, UU ITE) juga disertai 

implementing regulations yang komprehensif dan 

aplikatif  serta harmonisasi antara regulasi terkait 

(Regulasi Kenotariatan, Perdata, ITE hingga 

Pembuktian dalam konteks Hukum Acara Perdata)  

2. Infrastruktur sistem elektronik yang handal, 

terakreditasi atau disertifikasi misalnya untuk 

keperluan pencocokan data misalnya e-KTP yang 

datanya diserahkan  oleh para pihak kepada Notaris 

harus dimungkinkan untuk diverifikasi pada sistem 

pembaca kartu (card reader) pada database 

kependudukan, dimana jika data tersebut dinyatakan 

valid maka akan keluar keterangan resmi dari sistem 

tersebut sehingga Notaris dapat memberikan jasanya 

berdasarkan keterangan / konfirmasi dari sistem yang 

dapat menjamin keamanan dan memberikan 

perlindungan bagi Notaris juga para pihak (misalnya 

perlindungan terhadap privacy dan perlindungan data 

pribadi) 

3. Accessibility, Notaris memerlukan jaminan akses 

terhadap data kependudukan dan memerlukan 

interoperabilitas antara aplikasi sistem 

perkantorannya dengan sistem administrasi 

kependudukan, pertanahan, kementerian terkait. 

4. Peningkatan / penetapan standar kemampuan bagi 

notaris, misalnya melalui pelatihan maupun 
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upgrading notaris yang diselenggarakan oleh 

kementerian terkait. 

Selain regulasi dan implementing regulations yang 

komprehensif, perlu juga diformulasikan suatu legal risk 

management sehingga dalam implementasi cyber notary / 

e-notary terdapat ketentuan yang jelas mengenai 

bagaimana mitigasi risiko terkait digital security /sistem 

keamanan infrastruktur teknologi, sejauh mana 

pertanggungjawaban notaris dalam hal risiko timbul 

karena kendala sistem elektronik seperti bagaimana 

memitigasi risiko kebocoran data sistem elektronik 

dikaitkan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan 

isi akta. Hal ini karena pelaksanaan jabatan secara 

elektronik mengandung risiko teknologi yang harus 

dipahami oleh Notaris agar dapat diantisipasi dan 

dimitigasi dalam hal timbul problematika dalam praktik. 

Dari segi legal culture perlu untuk membangun 

kepercayaan masyarakat (trust and security) kepada 

konsep cyber notary / e-notary, digital environment, sistem 

elektronik dan kepada jabatan notaris sendiri dalam 

menyelenggarakan cyber notary / e-notary pada setiap 

tahapan proses mulai dari tindakan penghadapan, 

pertukaran informasi hingga penandatanganan. 

Learn from Others: Mempersiapkan Instrumen 

Pendukung Cyber Notary dan Optimalisasi 

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan 

Jabatan Notaris 

American Bar Association’s Information Security Committee 

mengusulkan spesialis di bidang hukum untuk dapat 

melakukan verifikasi terhadap identitas para pihak dalam 

transaksi elektronik dan otentifikasi dokumen dan 

memproses validasi aspek – aspek terkait seperti konten 
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legal (legal content), tanda tangan digital (digital signature), 

identitas, kapasitas dan otoritas penandatangan (identity 

of the signer, the capacity and the authority of the signer), 

termasuk memvalidasi sertifikat digital (validation of the 

digital certificate).  

Korean Information Society Development Institute (KISDI) 

menyampaikan rekomendasi tentang perlunya ketentuan 

yang mengatur prosedur operasional Digital Notarization  

dan Certified Electronic Document Depository dimana 

dalam praktik di digital notarization  di Korea Selatan 

terdapat “designated notary public” yang merupakan 

Notaris publik yang ditunjuk oleh Kementerian 

Kehakiman Korea untuk mengatur urusan notaris terkait 

dengan dokumen elektronik dan dokumen – dokumen lain 

yang terkomputerisasi.   

Italia sebagai salah satu negara yang menganut civil law 

system memformulasikan sistem kenotariatan terintegrasi 

yang terhubung dengan badan – badan pemerintahan 

yang lainnya seperti kantor pajak, kantor pertanahan dan 

kantor pajak property sehingga notaris dapat mengupload 

dokumen – dokumen secara digital dan melakukan proses 

pada satu platform  atau website saja. Masing – masing 

notaris memiliki tanda tangan digital (e-signature) yang 

dapat digunakan dalam bertransaksi kecuali yang 

berkaitan dengan surat wasiat. 134 

Dari praktik sinergitas layanan teknologi informasi dan 

layanan notaris yang diimplementasikan di negara – 

negara tersebut, dapat dilihat terdapat bentuk 

harmonisasi, sinergitas dan dukungan infrastruktur 

 
134Cipto Soenaryo. (2021), Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris 
Dalam Konteks Pelayanan Hukum Guna Mewujudkan Kepastian dan 
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak, Naskah Disertasi, Program 
Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 
205-206.  
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andal yang sangat penting bagi implementasi cyber notary 

secara komprehensif, berkepastian hukum serta 

memberikan perlindungan baik kepada notaris maupun 

masyarakat pengguna jasa notaris dari risiko hukum 

maupun risiko teknologi yang mungkin timbul. 

Harmonisasi dapat bertitik pangkal dari UUJN sebagai 

umbrella law pelaksanaan tugas dan jabatan notaris 

diikuti dengan implementing regulations terkait untuk 

mendapatkan tata cara / prosedur operasionalnya yang 

ditunjang dengan collaborative strategy and policy 

terutama terkait formulasi infrastruktur terkait seperti 

halnya pembentukan Organisasi Certified Authentication 

oleh Kemkominfo dan pembentukan platform digital 

penunjang layanan notaris oleh Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). 

Kesimpulan 

Cyber Notary di Indonesia masih dalam tataran konsep 

dan implementasi yang sifatnya parsial, namun berkaca 

pada situasi global saat ini, implementasi cyber notary 

dapat mulai kita pandang sebagai urgensi untuk 

dibangun secara bertahap melalui pembaharuan dari segi 

regulasi, infrastruktur maupun budaya masyarakat 

terutama  kepercayaan dan rasa aman (trust and security) 

kepada konsep cyber notary, digital environment, sistem 

elektronik dan kepada jabatan notaris sendiri yang 

didukung literasi dan kebijaksanaan berteknologi. 

Pembaharuan ini memerlukan collaborative strategy and 

policy antara stateholder yaitu pemerintah dan instansi 

terkait antara lain KemenKum HAM dan Kemkominfo dan 

stakeholders yaitu Notaris, Organisasi Notaris juga 

masyarakat pengguna jasa notaris untuk mencapai 

harmonisasi, sinergitas didukung oleh penguatan 

infrastruktur pendukung implementasi cyber notary  

dalam suatu best practice yang komprehensif, 
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berkepastian hukum serta memberikan perlindungan 

baik kepada notaris maupun masyarakat pengguna jasa 

notaris dari risiko hukum maupun risiko teknologi yang 

mungkin timbul. 
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BAB 11 
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN 

SERTA LARANGAN NOTARIS 

Setijati Sekarasih, S.H., M.Kn. 

 

 

Kewenangan 

Berbicara tentang Notaris maka akan selalu terkait 

dengan payung hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  (UUJN) dan 

Undang-Undang  Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris (UUJN P). Pada Pasal 1 angka 1 undang-undang 

tersebut dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum 

yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

tersebut. Berdasarkan isi pasal tersebut, maka dapat 

dianalogikan bahwa wewenang notaris adalah sebagai 

pejabat umum yang membuat akta otentik, bersifat umum 

dan mempunyai kewenangan lainnya. Dalam arti 

kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat 

lainnya, kewenangan membuat akta otentik tersebut 

adalah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-

undang.  

Meneliti makna dari Pasal 1 angka 1 tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa akta otentik adalah akta Notaris, 

kecuali secara tegas dikecualikan kepada dan menjadi 
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wewenang dari pejabat lain, atau oleh peraturan umum 

ditegaskan juga diberikan wewenang itu diberikan kepada 

pejabat lain. Namun apabila menurut peraturan umum 

disebut secara umum tentang Pejabat Umum, ini harus 

diartikan sebagai Notaris. Dalam hal ada peraturan atau 

undang-undang yang juga memberikan wewenang kepada 

orang atau pejabat lainnya untuk membuat akta otentik, 

maka hal itu bukan berarti mereka itu kemudian menjadi 

pejabat umum.135 

Kewenangan atau wewenang dalam pembahasan ini 

adalah wewenang (bevoegdheid) yang tentunya berbeda 

dengan kekuasaan (macht). Dalam ranah Hukum 

Administrasi Negara tidak mengenal istilah kekuasaan 

selain wewenang. Wewenang atau kewenangan 

merupakan kekuasaan menurut hukum 

(rechtstraak/rechtmacht) yang diberikan kepada badan 

atau pejabat kenegaraan untuk melakukan tindakan 

pemerintahan dan/atau  tindakan sesuai dengan aturan 

hukum yang menjadi dasar kewenangannya.  Habib Adjie,  

dan  Rusdianto Sesung,  menyatakan secara sederhana 

dapat didefinisikan kewenangan atau wewenang itu 

merupakan kekuasaan yang diberikan sekaligus 

pembatasan kekuasaan oleh hukum terhadap pejabat 

atau badan kenegaraan untuk dapat melakukan tindakan 

pemerintahan (bestuur handelingen) dan/atau tindakan 

lainnya, seperti tindakan hukum (rechthandelingen) dan 

tindakan nyata (feitelijk handelingen) sesuai dengan 

komformitas/prosedur diatur oleh hukum serta ditujukan 

untuk menimbulkan akibat hukum tertentu bagi 

seseorang atau badan hukum.136 

 
135Syaifurrachman & Habib Adjie,  Aspek Pertanggungjawaban 

Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.63. 
136Habib Adjie, dan  Rusdianto Sesung,  Tafsir, Penjelasan dan 

Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2020, hal.160. 



 

 

 KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN NOTARIS 

  

203 
 

Wewenang menurut H.D.Stout sebagaimana dikutip oleh  

Ridwan, H.R : “Bevoegdheid is een begrip uit het 

betuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven 

als het geheel van regels dat betrekking heft op de 

verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke 

bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in 

het bestuursrechtelijke rechtsverker”  (Wewenang adalah  

pengertian yang berasal dari hukum organisasi 

pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan 

aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 

penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum 

publik di dalam hubungan hukum publik).137 

Lebih lanjut H.D. Stout menyitir pendapat Goorden, 

mengatakan bahwa wewenang adalah :  “Het gehel van 

rechten en plichten dat hetzij expliciet door de wetgever 

aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend” 

(keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit 

diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek 

hukum publik).138  

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan membedakan konsep 

wewenang dan kewenangan diatur dalam Pasal 1 angka 5 

dan 6 Undang-undang tersebut. Pasal 1 angka 5 

menyatakan, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau 

penyelenggara negara lainnya untuk mengambil 

keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggara 

pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 

menyatakan, kewenangan pemerintah yang selanjutnya 

disebut dengan kewenangan adalah kekuasaan Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara 

 
137Ridwan, HR., Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2018. hlm 98. 
138Ibid. 
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negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum 

publik.      

Perihal kewenangan Notaris diatur pada ketentuan Pasal 

15 UUJN P yang dinyatakan sebagai berikut : 

(1) “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan 

atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian 

tanggal pembuatan akta, menyimpan akata, 

memberikan grosse, salinan akta salinan dan kutipan 

akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta 

itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat lain atau orang lin yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

(2) Notaris berwenang pula: 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus; 

b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus; 

c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan 

berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana 

ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan; 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan 

surat aslinya; 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan 

dengan pembuatan akta; 

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; 

atau 

g. Membuat akta risalah lelang. 
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(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. 

Didalam UUJN P, ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) 

mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian yang diharuskan 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian 

tanggal pembuatan  akta, menyimpan akta, 

memberikan groose, Salinan dan kutipan akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak 

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

undang. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), notaris berwenang pula : 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus; 

b. Membukukan surat-surat dibawah tangan 

dengan mendaftar dalam buku khusus; 

c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah 

tangan berupa salinan yang memuat uraian 

sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 

surat yang bersangkutan; 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi 

dengan surat aslinya; 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan 

dengan pembuatan akta; 
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f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan 

; atau 

g. Membuat akta risalah lelang. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” 

Pada uraian pasal di atas dapat diketahui bahwa tugas 

seorang notaris adalah sebagai pejabat umum dan 

kewenangannya adalah membuat akta autentik. Akta 

Autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan 

undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

pegawai umum yang berwenang untuk itu, ditempat 

dimana akta dibuatnya. Artinya akta Notaris adalah akta 

autentik yang ditentukan oleh undang-undang, 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan  

Pasal 65 A UUJN P. Bahwa fungsi utama seorang notaris 

adalah membuat akta autentik. Pembuatan akta-akta 

autentik tersebut harus dilakukan oleh dan atau di 

hadapan notaris, seperti : pembuatan akta wasiat, akta 

berita acara rapat, akta pendirian perseroan komanditer, 

akta pendirian perseroan terbatas, dan sebagainya. 

Selain membuat akta-akta autentik, ada pula jenis akta 

yang dapat dibuat oleh Notaris dan  pejabat yang ditunjuk 

lainnya, seperti : akta pengakuan terhadap anak-anak 

diluar kawin (Pasal 281KUH Perdata) yang dapat pula 

dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil (Pasal 1227, 1405, 1406 

KUH Perdata dan pasal 143 b juncto 210 KUHD). Ada pula 

jenis akta autentik dimana notaris tidak berwenang untuk 

membuatnya, hanya pejabat berwenang lain yang dapat 

membuatnya, seperti : akta pada Catatan Sipil (burgerlijke 

stand), akta pada pendaftaran peralihan hak atas tanah, 

dan akta pendaftaran kapal. 

Wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan 

hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu badan 
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jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan. 

Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya, 

sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-

undangan yang mengaturnya. 139 Wewenang yang 

diperoleh atas suatu jabatan tentunya mempunyai 

sumber. Menurut ketentuan Hukum Administrasi Negara 

diajarkan bahwa wewenang dapat diperoleh berdasarkan 

atribusi, delegasi dan mandat.  

Berdasarkan UUJN, notaris sebagai pejabat umum 

memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang 

yang dilahirkan dan diberikan oleh UUJN itu sendiri. Jadi 

wewenang yang diperoleh notaris bukan berasal dari 

lembaga lain. Jika membahas mengenai wewenang, maka 

wewenang seorang pejabat  apapun harus jelas dan tegas 

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pejabat dan jabatan tersebut. Apabila seorang 

pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenangnya 

dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melanggar 

hukum. Wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam 

peraturan-peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan.  

Kewenangan notaris sebagaimana diatur pada  Pasal 15 

UUJN P dan dapat dikatagorikan menjadi 3 (tiga) 

kewenangan yakni : 

1. Kewenangan Umum; 

2. Kewenangan Khusus;  

3. Kewenangan yang Akan Ditentukan Kemudian. 

 

  

 
139R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu 

Penjelasan, Grafika Offset, Jakarta, 1993. Hal. 42. 
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A. Kewenangan Umum  

Pada Pasal 15 ayat (1) UUJN P dinyatakan bahwa 

salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta 

secara umum. Menurut pendapat Lubbers, 

sebagaimana dikutip oleh Tan Thong Kie, notaris tidak 

hanya mencatat saja (ke dalam bentuk akta), tapi juga 

mencatat dan menjaga, artinya mencatat saja tidak 

cukup, harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus 

berguna di kemudian hari jika terjadi keadaan 

khas.140   

Berdasarkan pengaturan ini, maka kewenangan ini 

disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan 

batasan : 

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang 

tetapkan oleh undang-undang; 

2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau 

berwenang membuat akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang 

diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki 

oleh yang bersangkutn; 

3. Mengenai    subjek hukum (orang atau badan 

hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat 

atau dikehendaki oleh yang berkepentingan; 

Wewenang utama seorang notaris adalah membuat 

akta autentik. Autentitas aktanya berpedoman pada 

Pasal 1 angka 7 UUJN P yang menyatakan :  “Akta 

notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta 

autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang ini.”   

 
140Tan Thong Kie. Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris.Buku I. 

Ichtiar Baru. Jakarta. 2000. Hal. 452. 
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Berdasarkan hal ini  Notaris dinyatakan sebagai 

pejabat umum (openbaar ambtenaar).  Dengan 

demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam 

kedudukannya tersebut memperoleh sifat autentik   

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH 

Perdata yang menyatakan : ‘Suatu akta autentik 

adalah suatu akta yang di dalamnya bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di 

hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa 

untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” 

Berdasarkan uraian pasal di atas, wewenang notaris 

adalah membuat akta. Apabila melihat ketentuan 

dalam KUH Perdata, KUHD, dan aturan lainnya, ada 

pula beberapa jenis akta autentik yang menjadi 

wewenang notaris dan juga wewenang pejabat atau 

instansi lain, seperti : 

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 

KUH Perdata) 

2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat 

penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUH Perdata) 

3. Ketentuan tentang hipotik dinyatakan tidak 

berlaku lagi seiring dengan diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. 

4. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran 

tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUH 

Perdata); 

5. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 

KUHD); 

6. Akta Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996); 
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7. Membuat akta risalah lelang (Pasal 7 ayat (3) 

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 

338/KMK.01/2000, tanggal 18 Agustus 2000).  

B. Kewenangan Khusus 

Pada Pasal 15 ayat (2) UUJN dan UUJN P mengatur 

mengenai kewenangan khusus notaris untuk 

melakukan tindakan hukum tertentu, seperti : 

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan 

kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus; 

2. Membukukan surat-surat dibawah tangan 

dengan mendaftar dalam khusus;  

3. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah 

tangan berupa salinan yang memuat uraian 

sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam 

surat yang bersangkutan; 

4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi 

dengan surat aslinya; 

5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan 

dengan pembuatan akta; 

6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan 

; atau 

7. Membuat akta risalah lelang.  

Khusus untuk ketentuan penyuluhan hukum pada 

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN P, bahwa Notaris 

berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum 

sehubungan dengan pembuatan akta. Dalam hal ini 

berarti notaris diberi kewenangan untuk memberikan 

penyuluhan ataupun nasihat hukum tentang 

ketentuan hukum atas tindakan yang dimohonkan 

penghadap dan dituangkan kehendaknya tersebut ke 

dalam bentuk akta notaris. Penyuluhan hukum ini 
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penting agar perbuatan yang dilakukan tidak 

melanggar ketentuan perundang-undangan dan akta 

yang dibuat autentik. 

Wewenang notaris tak hanya terbatas pada 

pembuatan akta di bidang Hukum Perdata, namun 

juga berwenang membuat akta autentik atas suatu 

perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan. Jadi 

kewenangan notaris membuat akta adalah sepanjang 

ditentukan dalam UUJN dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang menetapkannya. 

Pada pasal lainnya dari pasal-pasal UUJN P ada pasal-

pasal lain yang juga mengatur kewenangan khusus  

dari notaris, yakni pada : 

a. Pasal 16 (3) UUJN P, bahwa notaris dapat 

membuat akta dalam bentuk in originali, yakni 

akta : 

1. pembayaran uang sewa, bunga, dan pension; 

2. penawaran pembayaran tunai; 

3. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak 

diterimmanya surat berharga; 

4. akta kuasa; 

5. keterangan kepemilikan; 

6. akta lainnya berdasarkan peraturan 

perundang-udangan.  

b. Pasal 51 UUJN P, bahwa notaris berwenang untuk 

membetulkan kesalahan tulis atau ketik yang 

terdapat dalam minuta akta yang telah 

ditandatangani, dimana pembenaran tersebut 

dilakukan di hadapan, saksi dan notaris yang 

dituangkan dalam Berita Acara dan memberikan 

catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli 
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dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta 

Berita Acara Pembetulan dan Salinan Akta Berita 

Acara yang wajib disampaikan kepada para pihak.   

C. Kewenangan yang Akan Ditentukan Kemudian 

Pada Pasal 15 ayat (3) UUJN P menyatakan selain 

kewenangan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2), 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat 

dimaknai merupakan wewenang notaris yang akan 

ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum 

lain pada masa yang akan datang (ius constituentum).  

Kewenangan dalam hal ini dapat terlihat dalam hal 

jabatan Notaris adalah juga sebagai Pejabat Pembuat 

Akta tanah (PPAT), sebagai Pejabat Lelang Kelas II, 

sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK), dan 

sebagai Notaris Pasar Modal, kesemuanya merupakan 

jabatan dan mempunyai kewenangan masing-masing 

yang didapat dan diatur karena undang-undang. 

Sehubungan dengan pembahasan bermacam 

wewenang notaris ini, perlu diketahui bahwa jika 

seorang notaris melakukan tindakan di luar 

wewenang yang telah ditentukan maka secara hukum 

Notaris dapat dikatagorikan telah bertindak di luar 

wewenangnya. Efek dari perbuatan ini, akta notaris 

tersebut tidak dapat mengikat secara hukum atau 

dengan kata lain tidak dapat dilaksanakan 

(nonexcutable) dan pihak-pihak yang merasa 

dirugikan atas hal itu dapat menggugat notaris secara 

perdata ke Pengadilan Negeri. 

Kewajiban 

Jabatan notaris adalah suatu jabatan yang terhormat 

(Officium Nobile) karena notaris adalah sebagai pejabat 

umum yang merupakan jabatan kepercayaan (Vertouwens 
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Ambt). Dengan demikian sosok Notaris adalah seorang 

yang dipercaya oleh masyarakat  terutama dalam hal yang 

berhubungan dengan pembuatan akta autentik. Sebelum 

seorang notaris melaksanakan jabatannya notaris wajib 

disumpah, sebelum sumpah dilakukan maka notaris 

belum dapat melaksanakan jabatannya. 

Pasal 4 ayat 2 UUJN berisi tentang sumpah notaris, yang 

menyatakan : 

“Saya bersumpah/berjanji : 

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik 

Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan 

Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. 

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya  dengan 

Amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak memihak. 

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan 

akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode 

etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab 

saya sebagai notaris. 

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan 

yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. 

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama 

atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan 

memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada 

siapapun”. 

Dari isi sumpah tersebut dapat diketahui bahwa salah 

satu isinya adalah notaris akan merahasiakan isi akta dan 

keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan 

notaris. Dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN 

P, bahwa notaris berkewajiban merahasiakan segala 

sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai 
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dengan sumpah, kecuali undang-undang menentukan 

lain. Apabila hal ini dilanggar maka akan dikenakan 

sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) angka 

11 UUJN P, yang menyatakan notaris dapat diberikan 

sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran 

tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian 

dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak 

hormat. 

Esensi penting dari Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 (1) 

huruf f UUJN P, notaris mempunyai kewajiban untuk 

merahasiakan segala sesuatu berkenaan dengan akta 

yang dibuat di hadapan notaris dan berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas jabatan notaris. Keadaan ini hanya 

dapat berubah jika notaris diperintahkan oleh undang-

undang untuk membuka rahasia akta dan keterangan 

yang ada dalam pembuatan akta tersebut. Keadaan ini 

disebut dengan kewajiban ingkar notaris. 

 Hak ingkar (verschoningsrecht) ditemukan dalam 

Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 146 dan Pasal 277 

HIR dan Pasal 1909 KUH Perdata, yang mewajibkan setiap 

orang yang cakap untuk menjadi saksi dan memberikan 

kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan ini tidak 

berlaku, bagi mereka yang berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk 

berbicara, demikian pula tidak berlaku bagi mereka yang 

berdasarkan Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 146 

dan 227 HIR  dapat menggunakan haknya untuk 

mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menunut 

penggunakaan hak ingkarnya. Aturan umumnya bahwa 

setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib 

memberikan keterangan, hak ingkar ini merupakan 

pengecualian dari aturan tersebut.  

Menurut Habib Adjie, kewajiban ingkar tersebut 

merupakan instrumen yang sangat penting yang 

diberikan oleh UUJN kepada notaris, akan tetapi ternyata 
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dalam praktik kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan 

oleh para notaris, bahkan kebanyakan para notaris Ketika 

diperiksa MPD, MPW atau MPP atau dalam pemeriksaan 

penyidik atau persidangan lebih suka “buka mulut’untuk 

menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang 

berkaitandengan akta yangdibuat oleh atau di hadapan 

notaris, sehingga jabatan notarissebagai suatu jabatan 

kepercayaan telah tercederai oleh para notaris sendiri.141 

Notaris mempunyai kewajiban ingkar selain untuk 

kepentingan diri sendiri namun juga untuk kepentingan 

para pihak yang telah mengamanahkan kepercayaannya 

kepada notaris. Dengan demikian berdasarkan sumpah 

yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan 

keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan 

jabatannya, juga ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN 

P dapat dikatagorikan hal tersebut sebagai kewajiban 

ingkar notaris (Vershoningsplicht). Ini semua merupakan 

ekses dari kondisi notaris sebagai pejabat yang dipercaya. 

Larangan 

Perihal larangan terhadap Notaris dapat disimak pada 

Pasal 17 UUJN P yang menyatakan :  

“Notaris dilarang : 

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; 

b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) 

hari kerja berturut-turut tanpa alas hak yang sah; 

c. merangkap jabatan sebagai pegawai negeri; 

d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 

e. merangkap jabatan sebagai advokat; 

 
141Habib Adjie. Op.cit. hal 89. 
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f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah 

atau badan usaha swasta; 

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta 

tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang Kelas II di luar 

tempat kedudukan Notaris; 

h. menjadi Notaris Pengganti; atau 

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan 

norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat 

mempengaruhi kehormatan, dan martabat jabatan 

Notaris.” 

Membahas Pasal 17 huruf a tersebut di atas bahwa 

Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah 

jabatannya, maka perlu diketahui bahwa Notaris dalam 

melaksanakan tugas jabatan selalu dibatasi oleh wilayah 

jabatannya masing-masing. Pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) 

UUJN, yang menyatakan bahwa notaris mempunyai 

tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan 

notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh 

wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Masih dalam 

korelasi yang sama, pada Pasal 19 ayat (1) ditentukan 

notaris wajib mempunyai satu kantor yaitu di tempat 

kedudukannya, hal ini karena hanya dengan mempunyai 

satu kantor berarti notaris dilarang mempunyai kantor 

cabang ataupun perwakilan dan bentuk sejenisnya. 

Sedangkan pada pasal 19 ayat (2) ditentukan notaris tidak 

berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar 

tempat kedudukannya, hal ini dikarenakan sedapat-

dapatnya akta notaris dilangsungkan di kantornya 

sendiri,  kecuali untuk pembuatan akta-akta tertentu, 

seperti : pembuatan akta wasiat, akta berita acara 

penarikan undian, akta protes tidak mau membayar. 

Dari pemahaman pasal-pasal di atas berarti, notaris 

dilarang melaksanakan tugas jabatan di luar wilayah 
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propinsi dimana notaris berkedudukan. Dalam Penjelasan 

pasal-pasal di atas dijelaskan bahwa maksud ditetapkan 

larangan tersebut adalah untuk memberikan kepastian 

hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris 

sekaligus mencegah persaingan tidak sehat diantara 

sesama notaris. Jika menelaah lebih mendalam apa yang 

menjadi rasio hukumnya sehingga notaris dilarang 

merangkap jabatan. Bahwa seorang pejabat dapat 

melakukan sesuatu karena adanya wewenang yang telah 

diberikan oleh undang-undang. Berbeda dengan 

kekuasaan yang tak mempunyai batas, maka di dalam 

wewenang ada pembatasannya Sama halnya dengan 

notaris, di dalam melaksanakan tugas wewenangnya pun 

ada batasannya, berbeda dengan kekuasaan yang tidak 

mengenal batasan. Menurut Habib Adjie dan Rusdianto 

Sesung wewenang pun dibatasi oleh hal-hal sebagai 

beikut : 142 

a. Wewenang yang dibatasi oleh materi (materie); 

Setiap wewenang harus ditemukan uraian ataupun 

penjelasannya dalam aturan hukum, seperti dalam 

Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, PP, Perpres, 

Perda. Pasal 15 UUJN  mengatur tentang kewenangan 

notaris dalam membuat akta autentik juga diatur 

kewenangan notaris dalam membuat akta  pada 

beberapa undang-undang lainnya. Apabila notaris 

melakukan Tindakan di luar dari yang diatur pada 

Pasal 15 UUJN dan ataupun pada undang-undang 

lain yang telah ditentukan tersebut, maka notaris 

tersebut tidak berwenang (onbevoegheid), karena 

dibatasi oleh materi (ratione materie).  

b. Wewenang yang dibatasi oleh tempat (locus/loci); 

 
142Habib Adjie dan Rusdianto Sesung. Op.cit. hal. 234. 
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Setiap jabatan memiliki wilayah jabatan atau wilayah 

kerja. Artinya penggunaan wewenang oleh pejabat 

atau badan kenegaraan dibatasi hanya pada wilayah 

kerja atau wilayah jabatan yang telah ditetapkan bagi 

pejabat  atau badan tersebut.  

c. Wewenang yang dibatasi oleh waktu (temporis). 

Biasanya peraturan perundang-undangan 

memberikan Batasan atau tengat waktu bagi seorang 

pejabat untuk menggunakan wewenangnya. Apabila 

waktu yang telah ditetapkan tersebut telah 

terlewatkan, maka pejabat tersebut tidak berwenang 

karena telah melwati Batasan/tengat waktu yang 

diberikan (onbevoegheid ratione temporis). 

Apabila meneliti bagian selanjutnya pada Pasal 17 UUJN 

P tersebut, maka diketahui bahwa Notaris dilarang untuk 

merangkap jabatan sebagaimana yang telah ditentukan 

pada pasal tersebut. Notaris dilarang merangkap jabatan 

sebagai  pegawai negeri, pejabat negara, advokat, 

pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah atau badan usaha swasta.   

Pada Pasal UUJN P ditentukan bahwa Notaris adalah 

Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan 

undang-undang lainnya. Dalam korelasinya dengan akta 

autentik, Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan suatu akta 

autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh 

undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan 

pegawai-pegawai (pejabat) umum yang berkuasa untuk 

itu di tempat akta tersebut dibuatnya. Arti pentingnya 

suatu akta autentik dijelaskan pada Pasal1870 KUH 

Perdata yang menyatakan, suatu akta autentik 

memberikan diantara para pihak beserta para ahli 

warisnya atau orang-orang yang mendapat hal dari 
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mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan 

mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya, dalam 

arti bahwa apa yang ditulis dalam akta itu harus dapat 

dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap sebagai yang 

benar, selama ketidabenarannya itu tidak ada pihak lain 

yang dapat membuktikan sebaliknya dan ia memberikan 

suatu penambahan pembuktian lain. 

Setelah menelaah pasal-pasal tersebut diketahui bahwa 

pembuatan akta autentik di hadapan notaris adanya 

memang karena ditentukan sedemikian rupa oleh 

undang-undang untuk terwujudnya kepastian, ketertiban 

dan perlindungan hukum. Selain ditentukan oleh 

undang-undang, karena memang dikehendaki oleh pihak 

yang berkepentingan demi adanya keseimbangan antara 

hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan dan 

kepentingan masyarakat umum. Dengan tuga beratnya 

ini, maka notaris dalam menjalankan tugas jabatan harus 

sesuai dengan aturan yang telah diberikan kepadanya. 

Seorang notaris yang pengangkatan dan 

pemberhentiannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusi, sebelum melaksanakan jabatannya notaris harus 

terlebih dahulu diangkat sumpah oleh Menteri. Semua 

aturan untuk pengaangkatan, perpindahan, 

pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris 

dilakukan oleh Menteri. Dalam hal ini menandakan 

notaris dalam menjalankan jabatannya dapat 

melakukannya dengan bebas, tanpa dipengaruhi oleh 

badan ataupun institusi lain. Artinya notaris dalam 

menjalankan jabatannya dapat bersikap netral, bebas, 

dan independen. Adanya larangan rangkap jabatan 

sebagaimana yang diuraikan di atas, mempunyai harapan 

dan tujuan adalah agar notaris dapat menjadi suatu hal 

yang independent dan mampu mengakomodir 

kepentingan para penghadapnya secara adil dan 

berimbang. 
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Jabatan notaris adalah suatu jabatan yang terhormat 

(Officium Nobile), karena notaris selaku pejabat umum 

merupakan jabatan kepercayaan (Vertouwens Ambt) dan 

sosok Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh 

masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta 

autentik (Vertouwens Person). Selain itu jabatan Notaris 

disebut juga sebagai jabatan yang terhormat, dikarenakan 

notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan 

sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat, 

khususnya mengenai pembuatan akta autentik  yang 

mempunyai nilai pembuktian sempurna. Dengan 

demikian notaris diharapkan menjadi sosok yang 

professional, memiliki pengetahuan yang tinggi di 

bidangnya, mempunyai skill, menjunjung tinggi etika 

profesi. 

Merujuk pada Pasal 16 ayat (1) a UUJN P menyatakan, 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib 

bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak 

berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait 

dalam perbuatan hukum. Dari ketentuan ini sudah jelas 

notaris harus bersikap mandiri, akan sulit bagi notaris 

untuk bersikap mandiri jika notaris diperbolehkan 

merangkap jabatan.— 
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BAB 12 
MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS 

(MKN/MKNW) SEBAGAI PEJABAT 

TATA USAHA NEGARA  DAN 

KEPUTUSANNYA SEBAGAI 

KEPUTUSAN TATA USAHA 

NEGARA 

Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum. 

 

 

Pendahuluan 

Bahwa institusi Notaris lahir di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) merupakan kehendak negara atau 

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang 

diciptakan oleh Negara143 untuk    menjalankan sebagian 

 
143Suatu lembaga yang dibuat atau diciptakan oleh negara,  baik 

kewenangan atau materi muatannya – tidak berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan 

berdasarkan wewenang yang timbul dari freis ermessen yang 

dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan 

tertentu yang dibenarkan oleh hukum (Beleidsregel atau Policyrules). 

Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2004, 

hal. 15.  
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kewenangan144  negara dibidang hukum perdata, dengan 

membuat alat bukti tertulis yang diakui oleh negara,    

oleh   karena itu    kepada   Jabatan Notaris  

diperkenankan     menggunakan  lambang negara  dalam 

menjalankan tugas jabatannya, dan  yang sesuai hukum, 

negara pun wajib bertanggungjawab yaitu dengan cara 

memberikan perlindungan  kepada mereka (yang jadi 

Notaris) yang   bersedia   untuk menerima dan 

menjalankan  sebagian kewenangan negara tersebut. 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara 

institusional diawasi dan dibina oleh 3 (tiga) institusi, 

yaitu berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris 

(UUJN) melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan 

Majelis Kehormatan Notaris (MKN/MKNW) serta oleh 

Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Ikatan Notaris 

Indonesia.  Ketiga institusi tersebut mempunyai 

kewenangan yang berbeda-beda sebagaimana tercantum 

dalam aturan hukum yang mengaturnya. 

 
144Bahwa Notaris memperoleh Kewenangannya secara Atributif yaitu 
Kewenangan yang diciptakan atau dilahirkan oleh atau berdasarkan 
Undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN – P. 
Dalam pengertian yang tersebut, seharusnya lembaga kenotariatan 
dapat mengatur dirinya sendiri, tapi ternyata dalam beberapa hal 
lembaga kenotariatan ini masih memerlukan campur tangan 
pemerintah seperti tersebut dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN bahwa 
Pemerintah merupakan salah satu unsur dari Majelis Pengawas 
Notaris (MPN),  dan Pasal 66 A ayat (2) UUJN – P bahwa Pemerintah 
merupakan salah satu unsur dari Majelis Kehormatan Notaris 
(MKN/MKNW). Bahkan sebenarnya untuk pengawasan terhadap 
Notaris tidak perlu juga unsur akademisi dalam MPN (Pasal 67 ayat (3) 
huruf c UUUJN) dan MKN/MKNWW/MKN/MKNWP (Pasal 66 A ayat (2) 
huruf c UUJN – P), karena untuk dunia kampus secara formal telah 
mendidik para Notaris, tapi dengan ketentuan seperti itu, para 
akademisi menjadi tidak yakin atas hasil didikannya ketika jadi Notaris 
sehingga harus diawasi terus-menerus. 
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Dalam tulisan ini hanya membahas mengenai Majelis 

Kehormatan Notaris (MKN) sesuai berdasarkan Pasal 66A 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas  Undang-undang Nomor  30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris (UUJN - P) dengan menciptakan institusi 

baru dengan fungsi yang sama145, yaitu Majelis 

Kehormatan Notaris, yaitu : 

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk 

Majelis Kehormatan Notaris.  

2. Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, 

terdiri atas unsur:  

a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;  

b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan  

c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.  

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, 

syarat dan tata cara pengangkatan dan 

pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan 

anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

Untuk menerapkan ketentuan tersebut kemudian 

diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 

Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara 

Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, 

Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris 

disebutkan dalam  

Pasal 3: 

 
145Bahwa Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah 
(MKN/MKNWW) mempuyai kewenangan yang sama dengan Majelis 
Pengawas Daerah (MPD) ketika Pasal 66 UUJN sebelum dinyatakan 
tidak mempunyai hukum yang mengikat berdasarkan Mahkamah 
Konstitusi Republik   Indonesia (MKRI)   dengan Putusan   Nomor : 
49/PUU – X/2012.  
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1. Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas:  

a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan  

b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.  

2. Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri 

dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

3. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh 

Direktur Jenderal atas nama Menteri dan 

berkedudukan di ibu kota provinsi.  

4. Masa jabatan Majelis Kehormatan Notaris untuk 

jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat 

kembali. 

Keberadaan MKN, khususnya mengenai Majelis 

Kehormatan Notraris Wilayah (MKNW) yang  tersebut 

sangat menarik untuk dikaji dari perpektif Hukum 

Adminstrasi atau Tata Usaha Negara, karena dengan 

rumusan masalah yaitu : 

1. Apakah MKN/MKNW  dapat dikategorikan sebagai 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ? 

2. Apakah Keputusan MKN/MKNW  dalam kualifikasi 

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat 

dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara ? 

MKN/MKNW Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara 

Dalam Undang-undang  Nomor 5 tahun 1986, dikenal  

istilah  Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu  

Badan atau Pejabat  yang melaksanakan urusan 

pemerintahan  berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku pada saat melaksanakan suatu 
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bidang urusan pemerintahan146. Aturan hukum    tersebut   

tidak ditentukan nama jabatan yang dapat  

dikualifikasikan sebagai Badan  atau Pejabat Tata Usaha 

Negara. Dalam  Penjelasan Pasal 1 angka 2 undang-

undang tersebut,  bahwa yang dimaksud dengan urusan 

pemerintahan  ialah kegiatan yang bersifat eksekutif, dan    

yang dimaksud dengan pemerintah adalah keseluruhan 

kegiatan yang menjadi tugas dan dilaksanakan oleh para 

Badan dan Jabatan (Pejabat) Tata Usaha Negara (TUN) 

yang bukan pembuatan peraturan dan mengadili147.   

Sebutan  Pejabat Tata Usaha Negara, tidak hanya 

ditujukan kepada mereka yang secara  struktural148, 

memangku suatu Jabatan Tata Usaha Negara, tapi juga 

dapat ditujukan kepada siapa saja yang yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan 

pemerintah (fungsional), maka yang berbuat demikian 

dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara149, sehingga segala keputusan yang mereka 

keluarkan yang memenuhi syarat sebagai  keputusan     

 
146Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata 

Usaha Negara,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996. hal. 64. 

147ibid.,  hal. 68.  
148Formal-struktural,  yaitu hanya terbatas pada mereka yang 
berdasarkan pada struktur organisatoris dan secara formal berada 
dalam jajaran eksekutif. Karenanya menurut pendapat ini yang 
dimaksud dengan Pejabat Tata Usaha Negara hanyalah dilihat secara 
sempit struktural dan terbatas pada pegawai-pegawai negeri maupun 
Pejabat Negara yang berada dalam jajaran eksekutif/pemerintah saja. 
Paulus Effendie Lotulung, Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara 
Dikaitkan Dengan Fungsi PPAT Menurut PP Nomor 10 Tahun 1961, 
Media Notariat, No. 38 – 39 – 40 – 41, Jan – April – Juli – Oktober 1986, 
Ikatan Notaris Indonesia,  1986, hal. 191. 
149Indroharto,  op cit.,  hal. 64. 
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tata    usaha  negara, jika merugikan pihak-pihak tertentu, 

keputusan tersebut dapat dijadikan objek gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara.  

Pada   dasarnya  yang mempunyai wewenang150 

melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta 

pembinaan  terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya  Menteri 

membentuk  MKN/MKNW dengan kewenangan masing-

masing.   Menteri sebagai kepala Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di 

bidang hukum dan hak asasi manusia151.  Dengan 

demikian kewenangan pengawasan     dan      pemeriksaan     

serta pembinaan  terhadap Notaris ada pada pemerintah,  

sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh  

wewenang pengawasan tersebut152. 

 
150Dalam   tulisan   ini   dengan    mengambil   pendapat    Philipus M. 
Hadjon, bahwa istilah wewenang atau kewenangan yang disejajarkan 
dengan istilah bevoegdheid dalam konsep hukum publik. Sebagai 
suatu konsep hukum publik, wewenang atas (sekurang-kurangnya) 
tiga komponen, yaitu (1) pengaruh, bahwa penggunaan wewenang 
dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; (2) dasar 
hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar 
hukumnya; dan (3) konformitas hukum, bahwa mengandung makna 
adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis 
wewenang), dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu), 
Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan 
(Bestuursbevoegdheid), Pro Justitia, Fakultas Hukum   Universitas 
Parahyangan, Bandung, Tahun XVI, Nomor 1,  Januari 1998,  hal. 2. 
151Pasal  35 Peraturan Presiden Nomor   9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia. 
152Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu 
Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Mengenai hal ini H.D. van Wijk/Willem 
Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut : 
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Ada 2 (dua) cara utama untuk memperoleh  wewenang 

pemerintah, yaitu Atribusi dan Delegasi153.  Mandat juga  

ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh 

wewenang, namun apabila dikaitkan dengan gugatan ke 

pengadilan tata usaha negara, Mandat tidak ditempatkan 

secara tersendiri karena penerima Mandat tidak bisa 

menjadi tergugat di pengadilan tata usaha negara154. 

Atribusi  merupakan pembentukan wewenang tertentu 

dan pemberiannya kepada organ tertentu155 atau juga 

dirumuskan pada atribusi terjadi pemberian wewenang 

pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan156. Atribusi 

pembentukan atau pemberian wewenang pemerintahan 

didasarkan  aturan hukum yang dapat dibedakan  dari 

asalnya, yakni yang asalnya dari pemerintah di tingkat 

pusat bersumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR), Undang-undang Dasar (UUD) atau undang-

undang, dan  yang asalnya dari pemerintah daerah 

bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) 

 

a. Attributie : adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. 

b. Delegatie : adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari 
satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 

c. Mandat : terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namamya. 

(H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam Ridwan, HR, Hukum 
Administrasi Negara, UII Press Indonesia, Yogyakarta, 2002, hal. 74 – 
75). 
153Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang…..,  loc cit.,  hal. 2. 
154ibid. 
155ibid. 
156Indroharto, op cit., hal. 91. 
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atau Peraturan Daerah (Perda) 157. Atribusi wewenang 

dibentuk atau dibuat atau diciptakan oleh aturan hukum 

yang bersangkutan atau atribusi ditentukan aturan 

hukum yang menyebutkan di dalamnya. 

Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang 

telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah  

memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara 

atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya158. 

Dalam rumusan  lain bahwa delegasi sebagai penyerahan 

wewenang oleh pejabat pemerintahan (Pejabat TUN) 

kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi 

tanggungjawab pihak lain tersebut159.  Pendapat yang 

pertama, bahwa delegasi itu harus dari Badan atau 

jabatan TUN kepada badan atau Jabatan TUN lainnya, 

artinya baik delegator maupun delegaans harus sama-

sama Badan atau Jabatan TUN. Pendapat yang kedua 

bahwa delegasi dapat terjadi dari Badan atau Pejabat TUN 

kepada pihak lain yang belum tentu Badan atau Jabatan 

TUN. Dengan ada kemungkinan bahwa Badan atau 

Jabatan TUN dapat mendelegasikan wewenangnya 

(delegans) kepada Badan atau Jabatan  yang bukan TUN 

(delegataris). Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya 

suatu atribusi wewenang160.  Badan atau Jabatan TUN 

yang tidak mempunyai atribusi wewenang tidak dapat 

mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lainnya.  

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat161 : 

 
157SF.   Marbun,     Peradilan     Administrasi     Negara    Dan    Upaya    
Administratif   Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta,   1997,  hal. 159. 
158Indroharto, op cit., hal. 91. 
159Philipus M. Hadjon, Pemerintah Menurut….., loc cit., hal. 5. 
160Indroharto, op cit., hal. 91. 
161J.B.J.M. ten Berge dalam Philipus M. Hadjon, loc cit, hal. 5. 
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a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat 

lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah 

dilimpahkan itu; 

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, artinya delegasi hanya 

dimungkinkan  kalau ada ketentuan untuk itu dalam 

peraturan perundang-undangan; 

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam 

hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan 

adanya delegasi; 

d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya 

delegans berwenang untuk meminta penjelasan 

tentang pelaksanaan wewenang tersebut; 

e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans 

memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan 

wewenang tersebut. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa 

wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap 

Notaris secara atributif ada pada  Menteri sendiri, yang            

dibuat, diciptakan dan  diperintahkan  dalam undang-

undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) 

UUJN.  

Kedudukan Menteri selaku Badan atau Jabatan TUN yang 

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku162  

membawa konsekuensi    terhadap MKN/MKNW 

berkedudukan pula sebagai Badan  atau Jabatan TUN, 

 
162Pasal 1 ayat (2) Undang-undang   Nomor  5 Tahun 1986    
menyebutkan    bahwa Badan atau  Pejabat Tata Usaha Negara  
adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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karena menerima delegasi dari badan atau Jabatan  yang 

berkedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN163.    

 Dengan demikian MKN/MKNW  sebagai : 

a. badan atau Pejabat TUN; 

1) melaksanakan urusan pemerintahan; 

b. berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, 

yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai 

dengan UUJN/UUJN-P 

Dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan 

pembinaan MKN/MKNW berdasarkan kewenangan yang 

telah ditentukan UUJN/UUJN-P sebagai acuan untuk 

mengambil keputusan, hal ini perlu dipahami karena 

anggota MKN/MKNW tidak semua berasal dari Notaris, 

sehingga tindakan atau keputusan dari MKN/MKNW 

harus mencerminkan tindakan suatu MKN/MKNW 

sebagai suatu badan, bukan tindakan anggota  

MKN/MKNW  yang dianggap sebagai tindakan 

MKN/MKNW. 

Kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintah) yang 

menjalankan kekuasaan pemerintah dalam kualifikasi 

sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara 

berdasarkan Pasal 66 A UUJN – P Menteri mendelegasikan 

wewenang pembinaan tersebut kepada suatu badan 

dengan nama MKN/MKNW. Berdasarkan hal tersebut di 

atas, bahwa wewenang untuk melakukan pengawasan, 

pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris secara 

 
163Untuk   menentukan   suatu badan dapat    dikategorikan sebagai 
Badan atau Jabatan TUN secara  :  
a. struktural berada dalam jajaran pemerintah berdasarkan  

ketentuan  1 ayat (2)  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986; 
b. fungsional, yaitu melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan 

aturan hukum yang berlaku. 
c. menerima delegasi wewenang dari Badan atau Jabatan TUN.    
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atributif ada pada  Menteri sendiri, yang dibuat, 

diciptakan dan diperintahkan    dalam  UUJN/UUJN-P. 

Kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintah) yang 

menjalankan kekuasaan pemerintah dalam kualifikasi 

sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara.   Menteri 

mendelegasikan wewenang pembinaan tersebut kepada 

suatu badan dengan nama MKN/MKNW.   

Dengan demikian Menteri selaku delegans dan 

MKN/MKNW selaku delegataris.  MKN/MKNW sebagai 

delegataris mempunyai wewenang untuk melakukan 

pengawasan, pemeriksaan pembinaan Notaris 

sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan 

wewenangnya kepada delegans. Sehingga MKN/MKNW 

dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara. 

Keputusan Tata Usaha Negara 

Dalam Pasal  1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : 

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan 

tertulis  yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara yang berisi tindakkan hukum Tata Usaha 

Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, 

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau 

badan hukum perdata. 

Keputusan atau Beschikking  (sering pula dikatakan 

Ketetapan)164, dapat diberikan batasan, antara lain: 

 
164Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara  untuk hal seperti itu menggunakan 
istilah Penetapan Tertulis. 
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Beschikking adalah perbuatan hukum yang dilakukan 

alat-alat pemerintahan, pernyataan-pernyataan kehendak 

alat-alat pemeruntahan itu dalam menyelenggarakan hak 

istimewa, dengan maksud mengadakan perubahan dalam 

lapangan perhubungan-perhubungan hukum 165. 

Beschkking adalah suatu perbuatan hukum publik yang 

bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan 

berdasarkan suatu kekuasaan istimewa166. 

Bescjikking sebagai suatu tindakkan hukum sepihak 

dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat 

pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat 

atau organ itu167. 

Dalam  Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  Penetapan 

Tertulis mempunyai unsur 168 : 

1. Bentuk penetapan itu harus tertulis. 

Istilah Penetapan Tertulis terutama menunjuk kepada 

isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang 

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, 

namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk 

formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan 

sebagainya. 

 
165Van der pot dalam SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok 
Hukum Administrasi Negara,  hal. 75. 
166E. Utrecht, Pengantar    Hukum   Tata Usaha Negara Indonesia,  
Penerbitan dan Balai Pustaka, Jakarta, cetakan ke II, 1957,  hal. 55. 
167W.F. Prins, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Andalusia, 
Jakarta, 1975,  hal. 12. 
168Pengertian tiap unsur tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 
1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara.   
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Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan 

segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau 

nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan 

merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila 

sudah jelas: 

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana 

yang mengeluarkannya, 

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, 

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang 

ditetapkan didalamnya. 

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha 

Negara - Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang 

melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. 

3. Berisi tindakkan hukum Tata Usaha Negara - 

Tindakkan hukum Tata Usaha Negara adalah 

Perbuatan Hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum 

Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau 

kewajiban pada orang lain. 

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku - Bahwa tindakkan hukum yang dilakukan 

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus 

bersumber atau berdasar pada suatu ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Bersifat konkret, individual dan final. 

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam 

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi 

berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya 

keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, 

pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. 
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Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha 

Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu 

baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju 

itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang 

terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya 

keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan 

dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama 

orang yang terkena keputusan tersebut. 

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau 

badan hukum perdata -  Bersifat final, artinya sudah 

definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat 

hukum. Keputusan yang masih memerlukan 

persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum 

bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan 

suatu hak atau kewajiban pada pihak yang 

bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan 

seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari 

Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 

Bahwa dengan memenuhi semua unsur tersebut di atas, 

maka  Surat Keputusan MKN/MKNW telah memenuhi 

semua unsur sebagai Keputusan Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara. 

Surat   Keputusan MKN/MKNW/MKN/MKNWW 
Sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara 

MKN/MKNW dalam kedudukan sebagai Badan atau 

Jabatan TUN  mempunyai kewenangan untuk membuat 

atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan atau 

tanpa memperlihatkan aspek formalitasnya  yang 

berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau 

penjatuhan sanksi atau pemberian izin yang ditujukan 

kepada Notaris yang bersangkutan. Dengan memenuhi 

ketentuan Pasal  1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.    
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Dalam kedudukan seperti itu Surat Keputusan atau 

Ketetapan  MKN/MKNW dapat dijadikan objek gugatan 

oleh Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

sebagai sengketa tata usaha negara. Dalam Pasal   1 ayat   

(4)  Undang-undang     Nomor   5   Tahun   1986 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan   Sengketa 

Tata Usaha Negara : 

adalah sengketa yang timbul dalam bidang  Tata Usaha 

Negara antara orang atau badan hukum perdata atau 

Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di 

daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata 

Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Jika Notaris merasa bahwa keputusan dari MKN/MKNW 

tidak tepat atau memberatkan Notaris yang bersangkutan 

atau tidak dilakukan    yang      transparan   dan 

berimbang dalam pemeriksan.  Peluang untuk 

mengajukan ke PTUN tetap terbuka setelah semua upaya 

administrasi169, yang disediakan   baik keberatan 

administratif170 maupun  banding administrasi171,  telah 

ditempuh, meskipun dalam aturan hukum yang 

bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari 

 
169Upaya Administratif     merupakan  perlindungan hukum yang 
diberikan oleh badan/instansi di lingkungan pemerintahan sendiri, 
baik melalui prosedur keberatan maupun banding administratif, 
dilaksanakan berdasarkan hukum acaranya masing-masing. S.F. 
Marbun, op cit., hal.81. 
170Keberatan  Administratif    adalah penyelesaian   sengketa Tata 

Usaha Negara (TUN) dilakukan oleh orang yang terkena sanksi sanksi 

administratif dengan mengajukan keberatan kepada instansi yang 

mengeluarkan keputusan tersebut. 
171Banding Administratif   adalah    penyelesaian sengketa Tata Usaha 

Negara (TUN) dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang 

mengeluarkan keputusan. 
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badan atau  Jabatan TUN tersebut telah menyatakan final 

atau tidak dapat ditempuh upaya hukum lain karena 

pada dasarnya bahwa penggunaan upaya  administratif 

dalam sengketa tata usaha     negara      bermula     dari    

sikap tidak puas terhadap perbuatan tata usaha 

negara172.  

Terhadap keputusan MKN/MKNW jika Notaris yang 

bersangkutan merasa dirugikan, atas putusan tersebut 

tidak ada upaya keberatan administratif atau keberatan 

administratif, tapi Notaris yang bersangkutan dapat 

langsung menggugat  MKN/MKNW ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara.  

Khusus dalam kaitan ini bahwa MKN dan MKNW  

mempunyai kewenangan yang berbeda, titik berat 

MKN/MKNW sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan 

Keputusannya sebagai Putusan Pejabat Tata Usaha ada 

pada MKNW, karena MKNW punya kewenangan untuk 

memeriksa Notaris dalam hal tertentu atas permohonan 

Penyidik, Kejaksaan dan Hakim, sedangkan MKN tidak 

punya kewenangan seperti MKNW. 

Sehingga jika ternyata MKNW memutuskan (berdasarkan 

Surat Keputusan yang dibuat oleh MKNW) untuk 

meloloskan Notaris untuk diperiksa oleh pihak penyidik, 

kejaksaan atau di pengadilan, sebagai implementasi Pasal 

66A UUJN-P, tidak ada kemungkinan untuk mengajukan 

keberatan untuk dilakukan pemeriksaan ke instansi 

majelis yang lebih tinggi, seperti ke Majelis Kehormatan 

Notaris Pusat (MKNP) karena mekanisme seperti itu, 

 
172Pasal   48     ayat    (1)   Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1986 
menyebutkan   Dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa  Tata 
Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus 
diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. 
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khusus untuk pelaksanaan Pasal 66A UUJN-P tidak 

ditentukan atau tidak ada upaya hukum keberatan atau 

banding. Meskipun demikian jika Notaris diloloskan oleh 

MKNW, maka Notaris yang bersangkutan dapat 

mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) dengan objek gugatan yaitu surat MKNW 

yang meloloskan Notaris tersebut, hal ini akan menjadi 

sengketa tata usaha negara. Hal tersebut dapat dilakukan 

karena MKNW berkedudukan sebagai badan atau     

Jabatan     Tata    Usaha Negara (TUN) dan telah 

mengeluarkan suatu keputusan sebagai  KeputusanTata 

Usaha Negara. 

Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh MKNW 

berupa Surat Keputusan (yang merupakan suatu 

penetapan tertulis). Jika dikaji ternyata Surat Keputusan  

tersebut bersifat konkrit, individual, final dan 

menimbulkan akibat hukum. Konkrit artinya objek yang 

diputuskan bukan suatu hal yang abstrak, tapi dalam hal 

ini objeknya yaitu akta tertentu yang diperiksa oleh 

MKNW yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. 

Individual artinya keputusan tidak ditujukan kepada 

umum atau kepada semua orang, tapi kepada nama 

Notaris yang bersangkutan. Final artinya sudah definitif, 

yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain atau 

insitusi atasannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan 

akibat hukum tertentu bagi Notaris yang bersangkutan. 

Ketentuan semacam ini hanya berlaku untuk Surat 

Keputusan MKNW sebagai penerapan dari Pasal 66A 

UUJN - P. 

Dengan demikian tindakan MKNW yang memutuskan 

meloloskan Notaris untuk diperiksa oleh pihak lain 

sebagai pelaksanaan Pasal 66A UUJN-P, jika tidak 

memuaskan bagi Notaris atau Notaris  yang bersangkutan 

berkeberatan dengan alasan yang diketahui oleh Notaris 

sendiri, misalnya MKNW tidak dapat menjelaskan :  
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a. apakah relevansi antara pelapor dengan akta yang 

dibuat Notaris ? 

b. apakah ada hubungan hukum antara pelapor dengan 

Notaris ? 

c. tidak dilakukan secara transparan ketika dilakukan 

pemeriksaan. 

d. apakah ada prosedur yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan oleh 

MKNW. 

maka  Notaris     yang    bersangkutan dapat menggugat 

MKNW ke Pengadilan Tata      Usaha      Negara.      Surat    

Keputusan MKNW  tersebut merupakan objek gugatan di 

Pengadilan Tata Usaha Negara173. Sehingga jika notaris 

megajukan gugatan ke PTUN, maka selama gugatan 

berjalan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 

Notaris tidak perlu memenuhi panggilan tersebut. 

Hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan 

hukum untuk para Notaris, dan konsekuensi kedudukan 

MKNW seperti itu. Dengan demikian  bukan suatu hal 

yang tidak mungkin, jika MKNW tidak mampu 

menempatkan diri dalam menjalankan tugasnya dengan 

 
173Pasal   53   ayat (1)  dan ayat (2)   Undang-undang Peratun   dan     
Perubahannya, menegaskan  orang atau badan hukum perdata yang 
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha 
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang 
berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara 
yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau 
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Alasan yang 
dapat digunakan untuk mengajukan gugatan tersebut adalah ; (a) 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata 
Usaha Negara yang dibuat itu bertentangan dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik 
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baik, sesuai aturan hukum yang berlaku, maka suatu 

saat MKNW akan banjir gugatan ke PTUN dari para 

Notaris yang menempatkan MKNW sebagai tergugat 

(secara institusional), dan secara pribadi akan 

berpengaruh pada hubungan - kemitraan sesama Notaris, 

dan sudah hal ini menjadi beban tersendiri bagi anggota 

MKNW yang berasal dari Notaris, sedangkan bagi anggota 

MKNW yang lainnya menjadi pertaruhan keilmuan dalam 

sebuah sidang pengadilan.   Oleh karena itu, para Notaris 

tidak perlu khawatir, jika diloloskan oleh MKNW yang 

memberikan persetujuan agar Notaris dapat diperiksa 

oleh institusi lain,  karena  sudah ada jalan keluar 

sebagaimana      tersebut di atas. Hal ini perlu dilakukan 

untuk menjaga martabat instusi Notaris, juga para 

Notaris untuk dapat melindungi dirinya sendiri. 

Kesimpulan  

1. Bahwa kewenangan pengawasan dan pembinaan ada pada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai ekesekutif, yang 

kemudian Menteri mendelegasikan (delegans) kewenangannya 

kepada MKN/MKNW. Maka MKN/MKNW sebagai delegataris 

akan berkedudukan atau dikategorikan sebagai Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara. 

2. Bahwa dengan mengkategorikan MKN/MKNW  sebagai Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka  Keputusan Tata Usaha 

Negara  sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat 

dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. 

  



 

 

 MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN/MKNW) SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA 
NEGARA  DAN KEPUTUSANNYA SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA 

  

244 
 

Daftar Pustaka 

 

Adjie, Habib,  Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris 
Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta 
Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, 
Disertasi,Program PascasarjanaUniversitas Airlangga 

Surabaya, 2007 , 

Hadjon, Philipus M., - dkk, Pengantar Hukum Administrasi 
Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative 
Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. 

H.R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, UII Press, 

Yogyakarta, 2002. 

Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa 
Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara,  Pustaka 

Sinar Harapan, Jakarta, 1996. 

Lumban Tobing,  G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, 

Jakarta,  1983. 

Manan, Bagir,  Hukum Positif Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 

2004, 

Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya 
Administratif Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997. 

----------------, dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum 
Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 2009. 

Utrecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, 

Cetakan Keenam, Ichtiar, Jakarta, 1963. 

B.  Makalah/Artikel/Karangan. 

Adjie, Habib, Tanggungjawab Notaris,  Notaris Pengganti, Notaris 
Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara  Notaris 

Sampai Hembusan Nafas Terakhir….?, Renvoi, Nomor 

26. Th. III, 3 Juli 2005. 

Hadjon, Philipus M,  Tentang Wewenang, Yuridika, Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Nomor 5 dan 6, 

Tahun XII, September – Desember, 1997. 

-----------------------, Tentang Wewenang Pemerintahan 
(Bestuursbevoedheid), Pro Justitia, Fakultas Hukum 

Universitas Parahyangan, Bandung,  Tahun XVI,  Nomor 

1, Januari, 1998. 



 

 

 MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN/MKNW) SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA 
NEGARA  DAN KEPUTUSANNYA SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA 

  

245 
 

Marzuki, Laica, H.M. Penggunaan Upaya Hukum Administratif 
Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Hukum 

Pembangunan, No. 2, Tahun XXII, April 1992. 

Lotulung, Paulus Effendi, Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara 
Dikaitkan Dengan Fungsi PPAT Menurut PP Nomor 10 
Tahun 1961, Media  Notariat, No. 38 – 39 – 40 – 41, Jan 

– April – Juli, Oktober 1986, Ikatan  Notaris Indonesia, 

1986. 

C. Kamus/Ensiklopedi/Jurna/Makalah.. 

Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, Jilid 3, 

Jakarta, 2003. 

Selintas Tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, 

Bahan-bahan Materi dan Penataran,  Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, Jakarta, September 1989 

D. Surat Kabar/Majalah. Jawa Pos,   6 dan 7 Oktober 2006.   

 

  



 

 

 MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN/MKNW) SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA 
NEGARA  DAN KEPUTUSANNYA SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA 

  

246 
 

Profil 

HABIB ADJIE  -  Menyelesaikan pendidikan Strata 

1 (S1/Sarjana Hukum) ) pada Fakultas Hukum 

Universitas Islam Bandung (UNISBA)  Bandung 

tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan Spesialis 

Notariat (C.N) pada Program Pendidikan Spesialis 
Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) 

Bandung tahun 1995. Menyelesaikan pendidikan Strata 2 

(S2/Magister Ilmu Hukum) pada Program Ilmu Hukum - Kajian 

Hukum Ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang 

tahun 1997. Menyelesaikan pendidikan Strata 3 (S3/Doktor 

Hukum) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga 
(UNAIR) Surabaya tahun 2007.  Sebagai Pengacara/Panasehat 

Hukum di Bandung tahun 1986 - 1993. Dosen di Fakultas 

Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung tahun 

1989 - 1997. Notaris & PPAT di  Sabang - Nanggroe Aceh 

Darussalam (NAD) tahun 1997 - 2000. Notaris & PPAT di  
Surabaya tahun 2000 - sekarang. Pejabat Lelang (PL) II di 

Surabaya tahun 2010 – 2021. Dosen (tetap) di Program Magister 

Kenotariatan (M.Kn.) : Fakultas Hukum Universitas Narotama 

Surabaya dan pengajar/dosen luar biasa pada beberapa 

Program Studi Magister Kenotariatan.   

Pada saat ini, penulis merupakan Ketua Program Studi Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama (Unnar) 

Surabaya.   Penulis juga aktif menjadi narasumber dalam 

berbagai forum seminar, workshop, bimbingan teknis, dan/atau 

FGD yang diadakan oleh organisasi Notaris/PPAT, pemerintah 

dan swasta maupun seminar ilmiah di berbagai perguruan 

tinggi, juga telah menulis beberapa buku Hukum Kenotariatan. 

Pada beberapa program Magister Kenotariatan, penulis 

mengasuh mata kuliah Politik Hukum Kenotariatan (PHK), Kode 

Etik Jabatan Notaris, Kode Etok Jabatan PPAT, Hukum 

Kenotariatan Indonesia (HKI), Hukum Lelang, Hukum Kontrak, 

Teknik Pembuatan Akta Notaris (TPA 1, 2 dan 3) dan Teknik 
Pembuatan Akta (TPA) PPAT, Teknik Pembuatan Akta (TPA) 

Syariah, dan mata kuliah lainnya pada program sarjana/S1 

(ilmu hukum) dan program magister hukum/S2. 

Penulisa bisa dihubungi via Hp/WA : 08121652894, e-mail : 

adjieku61@gmail.com 

 

  

mailto:adjieku61@gmail.com


 

247 
 

BAB 13 
ORGANISASI KENOTARIATAN 

INDONESIA (IKATAN NOTARIS 

INDONESIA) 

Pipit Saputri Utami, S.E., S.H., M.Kn. 

 

 

Pendahuluan 

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) 

menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-

undang”.174 Pasal 28 UUD 1945 tersebut mengatur dan 

menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk 

berserikat dan berkumpul. Perkumpulan itu sendiri di 

Indonesia belum ada hukum positif yang mengaturnya 

secara khusus. Di Indonesia, perkumpulan lebih dikenal 

dengan nama organisasi. Suatu organisasi mempunyai 

maksud dan tujuan tertentu dalam pendiriannya. 

Biasanya organisasi didirikan oleh sekelompok orang yang 

mempunyai latar belakang atau profesi yang sama. Profesi 

itu sendiri merupakan pekerjaan tetap bidang tertentu 

berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara 

bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh 

 
174Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28. 
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penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesi disebut 

profesional.175 Para profesional itu terkelompok dalam 

suatu organisasi.176 Notaris dapat dikatakan sebagai 

profesi hukum yaitu profesional yang bekerja di bidang 

hukum. 

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Juncto 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya akan disebut UUJN-P) menyebutkan bahwa 

organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan 

Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan 

hukum.177 Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUJN-P tersebut 

telah ditentukan bahwa Notaris mempunyai organisasi 

Notaris berupa perkumpulan yang berbadan hukum. 

Notaris terhimpun dalam suatu wadah organisasi Notaris 

yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). 178 Untuk menjaga 

marwah profesi jabatan Notaris, INI menyusun dan 

 
175Muhammad, Abdulkadir. (2014). Etika Profesi Hukum. Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, hlm. 58. 
176Ibid., hlm. 60. 
177Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), Pasal 1 angka 5. 
178Ibid., Pasal 82 Ayat (1): Notaris terhimpun dalam suatu wadah Organisasi 

Notaris. Ayat (2): Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Ayat (3): Organisasi Notaris 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi 

Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris. Ayat (4): Ketentuan mengenai 

tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris. Ayat (5): 

Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi 

Notaris diatur dengan Penetapan Menteri. 
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menegakkan Kode Etik Notaris sebagai standar bagi 

pelaksanaan jabatan Notaris agar selalu terjaga harkat 

dan martabat Notaris sebagai pejabat umum.179 

Melihat bagaimana organisasi Notaris diatur dalam UUJN-

P, tentunya hal ini diharapkan bahwa organisasi Notaris 

mempunyai peran yang sangat besar terhadap 

pelaksanaan jabatan Notaris. Sebuah organisasi didirikan 

tentunya dengan maksud dan tujuan tertentu. Pasal 6 

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres 

Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada 

tanggal 27 Januari 2005 menyebutkan bahwa 

perkumpulan adalah satu-satunya wadah organisasi 

profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh 

Indonesia.180 Sebagai satu-satunya wadah organisasi 

jabatan Notaris di Indonesia, maka INI dituntut untuk 

selalu melihat dan memerhatikan segala perkembangan 

yang terjadi di dunia kenotariatan Indonesia.  

Permasalahan-permasalah hukum di Indonesia yang 

semakin kompleks, menuntut Notaris untuk selalu meng-

upgrade diri terhadap perkembangan-perkembangan 

hukum tersebut terkait dengan pelaksanaan jabatannya 

untuk membuat akta autentik. Akta yang dibuat oleh 

Notaris penting untuk memerhatikan segala perubahan 

dan perkembangan hukum tersebut karena terkait 

dengan kehendak para pihak yang harus dituangkan 

dalam akta autentik. Bagaimana sikap dari Notaris di 

Indonesia dalam menyikapi setiap perubahan dan 

perkembangan hukum yang terjadi akan berbeda-beda. 

Diperlukan suatu standardisasi untuk mengatur sikap 

 
179Ibid., Pasal 83 Ayat (1): Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan 

Kode Etik Notaris. Ayat (2): Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota 

dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas. 
180Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan 

Notaris Indonesia di Bandung Pada Tanggal 27 Januari 2005, Pasal 6. 
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profesi jabatan Notaris dalam menyikapi setiap 

perkembangan yang ada yang berlaku bagi seluruh 

Notaris di Indonesia. Terkait dari perubahan dan 

perkembangan hukum tersebut adakah peran dari 

organisasi INI sebagai satu-satunya wadah bagi profesi 

jabatan Notaris dalam melaksanakan jabatannya.  

Salah satu contoh perkembangan hukum dalam dunia 

kenotariatan adalah adanya pengaruh dari penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan 

jabatannya yaitu terkait dengan pembuatan akta 

autentik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan 

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 

Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum 

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik 

memungkinkan bahwa Risalah Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) untuk PT terbuka dapat dibuat secara 

elektronik.181 Sebagai salah satu akta yang dibuat oleh 

Notaris yaitu akta relaas yang salah satunya adalah 

RUPS, terlihat bahwa Notaris akan terkait dengan 

perkembangan era digitalisasi sekarang ini. Dibutuhkan 

suatu payung hukum dan standardisasi untuk merespon 

dan menyikapi perubahan dan perkembangan tersebut 

dalam dunia kenotariatan. 

 
181Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang 

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 

Terbuka Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 

tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 

Secara Elektronik memungkinkan bahwa Risalah Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) untuk PT terbuka dapat dibuat secara elektronik. Pasal 12 Ayat 

(1) POJK 16/2020 menyebutkan bahwa Risalah RUPS secara elektronik wajib 

dibuat dalam bentuk akta notaril oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. 
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Permasalahan 

Berdasarkan pendahuluan di atas, penulis merasa 

penting untuk menganalisis peran dari organisasi 

kenotariatan Indonesia yaitu INI terkait dengan 

perkembangan hukum yang melibatkan peran serta 

Notaris dalam menjalankan jabatannya. Serta bagaimana 

INI menyikapi dan merespon semua perubahan dan 

perkembangan yang mungkin terjadi di dunia 

kenotariatan Indonesia seperti halnya terjadi disrupsi 

teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan 

jabatan Notaris. 

Pembahasan 

Pendahuluan dan permasalahan yang dikemukakan di 

atas, menjadi dasar penulis untuk membahas secara 

detail terkait dengan organisasi kenotariatan Indonesia 

yaitu INI dengan memfokuskan bahasan pada peran INI, 

sikap, dan respon INI terkait dengan perubahan dan 

perkembangan hukum yang mungkin terjadi di dunia 

kenotariatan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

jabatan Notaris yang akan dibahas secara detail di bawah 

ini: 

Peran Organisasi Kenotariatan Indonesia (Ikatan 

Notaris Indonesia) Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris 

Ikatan Notaris Indonesia lahir tanggal 1 Juli 1908. Nama 

awalnya adalah de Nederlansch-Indische Notarieele 

Vereeniging dan organisasi ini telah disahkan oleh 

Pemerintah Kolonial Belanda sebagai badan hukum 

melalui Penetapan Pemerintah Kolonial Belanda 

(Gouvernements Besluit) tanggal 5 September 1908 Nomor 

9, dengan tempat kedudukan di Jakarta.182 Sejarah INI 

 
182Indrajaya, Rudi, et.al. (2020). Notaris dan PPAT Suatu Pengantar. 

Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 73. 
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tersebut tercantum dalam Kode Etik Notaris Pasal 1 angka 

1.183 INI lahir tentunya mempunyai maksud dan tujuan 

yang sangat penting untuk perkembangan yang lebih baik 

bagi profesi jabatan Notaris. Seperti yang telah disebutkan 

di atas, bahwa INI berbentuk perkumpulan berbadan 

hukum. Herlien Budiono mengemukakan bahwa maksud 

dan tujuan dari perkumpulan dapat dibagi dalam dua 

kategori, yaitu:184 

1. Perkumpulan dengan tujuan egoistis, yakni 

perkumpulan yang bertujuan untuk kepentingan para 

anggotanya; dan 

 
183Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia 

di Banten Pada Tanggal 29-30 Mei 2015, Pasal 1 angka 1: Ikatan Notaris 

Indonesia disingkat INI adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, 

berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum 

(rechtspersoon) berdasarkan Governements Besluit (Penetapan Pemerintah) 

tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu 

bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan 

sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan 

mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar 

Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman 

tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5./117/6 dan diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang 

terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 

2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan 

merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan 

berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai 

berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah 

diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5491. 
184Budiono, Herlien. (2016). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang 

Kenotariatan Buku Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 295. 
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2. Perkumpulan dengan tujuan altruisis, yakni 

perkumpulan yang semata-mata tidak bertujuan 

untuk kepentingan para anggotanya.  

Bermacam-macam maksud dan tujuan diperbolehkan 

untuk dicapai perkumpulan asalkan tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum dan kesusilaan serta tidak 

membagikan keuntungan di antara para anggotanya.185 

Maksud dan tujuan dari INI tercantum dalam Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INI yaitu 

dalam AD INI Hasil Kongres Luar Biasa INI di Bandung 

tanggal 27 Januari 2005 Jo Perubahan AD INI Hasil 

Kongres XIX INI di Jakarta tanggal 27-28 Januari 2006 Jo 

Perubahan AD INI Kongres Luar Biasa INI di Banten 

tanggal 29-30 Mei 2015. Anggaran Rumah Tangga INI 

diatur dalam Perubahan ART INI Hasil Rapat Pleno 

Pengurus Pusat yang Diperluas di Banten tanggal 30 Mei 

2015 Jo Perubahan ART INI hasil Rapat Pleno Pengurus 

Pusat yang Diperluas di Balikpapan tanggal 12 Januari 

2017 Jo Perubahan ART INI hasil Rapat Pleno Pengurus 

Pusat yang Diperluas di Yogyakarta tanggal 19-20 Oktober 

2018. 

Pasal 7 AD INI yang merupakan tujuan dari dibentuknya 

INI adalah semata-mata untuk kesejahteraan anggotanya 

khususnya adalah seluruh Notaris di Indonesia.186 

Melihat tujuan dari perkumpulan INI dapat dilihat bahwa 

tujuan perkumpulan adalah tujuan egoistis yaitu 

bertujuan untuk kepentingan anggotanya. Peran lain dari 

INI adalah menetapkan kode etik Notaris dalam 

melaksanakan jabatannya. Seperti yang diamanatkan 

 
185Ibid. 
186Anggaran Dasar INI dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa tujuan 

Perkumpulan adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya 

keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam 

rangka pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha  Esa, Bangsa dan Negara 

agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan 

serta kesejahteraan anggotanya. 
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dalam Pasal 83 Ayat (1) UUJN-P. Kode etik dibuat untuk 

menentukan standardisasi dalam pelaksanaan jabatan 

Notaris sehari-hari. Standardisasi harus berasal dari satu 

organisasi profesi karena para profesional harus 

mempunyai satu standar kode etik profesi.187 

Kode etik Notaris ditentukan oleh INI karena INI 

merupakan satu-satunya wadah bagi profesi jabatan 

Notaris. Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya 

organisasi profesi Notaris di Indonesia yang telah 

berbadan hukum yang terdaftar dan disahkan oleh 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.188 Dengan 

adanya kode etik Notaris diharapkan dalam menjalankan 

jabatannya, Notaris mempunyai standardisasi yang tidak 

diatur secara detail dalam UUJN-P terkait dengan 

pelaksanaan jabatan Notaris sehari-hari. Berfokus pada 

kesejahteraan anggota, peran INI dirasa sangat penting 

dalam peningkatan kualitas keilmuan Notaris dalam 

menghadapi perubahan dan perkembangan hukum yang 

semakin kompleks. INI secara rutin mengadakan 

upgrading keilmuan bagi para Notaris terkait dengan 

perkembangan-perkembangan hukum terkait dunia 

kenotariatan. 

Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 AD INI bahwa INI 

untuk mencapai tujuannya salah satunya adalah 

melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan 

kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan 

profesinya secara profesional.189 Meningkatkan fungsi dan 

 
187Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). 100 Tahun Ikatan Notaris 

Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang. 

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hlm. 72. 
188Ibid., hlm. 73. 
189Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa 

Ikatan Notaris Indonesia di Banten Tanggal 29-30 Mei 2015, Pasal 8 

menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan Perkumpulan berusaha: 1. 

Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki 

Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di 
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peran Notaris serta meningkatkan mutu ilmu 

kenotariatan, mengadakan dan menyelenggarakan 

pelatihan Notaris terkait dengan perubahan dan 

perkembangan hukum di bidang kenotariatan dengan 

tujuan utamanya adalah guna menjaga dan 

mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris. 

INI berperan aktif dalam mewujudkan tujuan tesebut. INI 

aktif mengadakan upgrading melalui seminar, diskusi 

ilmiah, serta penerbitan karya tulis ilmiah baik 

dilaksanakan oleh pengurus pusat, pengurus wilayah, 

maupun pengurus daerah. 

Kompleksnya perubahan dan perkembangan hukum 

khususnya terkait dengan kenotariatan, tidak sedikit 

Notaris mengalami masalah dengan adanya tuntutan 

secara pidana maupun gugatan secara perdata terkait 

dengan akta autentik yang dibuatnya. Untuk mengatasi 

masalah tuntutan maupun gugatan diperlukan INI 

 
antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi 

dan mutu Perkumpulan; 2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan 

kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara 

profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan 

Notaris; 3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan 

Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu 

kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, 

seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah; 4. 

Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi 

dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan 

martabat profesi jabatan Notaris; 5. Mengadakan, memupuk serta membina 

dan meningkatkan kerja sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik 

di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau 

hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau 

instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga 

kenotariatan; 6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta 

aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, 

berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas 

dan memiliki integritas moral serta memiliki ahlak yang baik; 7. Melakukan 

usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan 

Perkumpulan. 
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sebagai wadah satu-satunya profesi jabatan Notaris untuk 

memberikan pengayoman. INI memberikan pengayoman 

dalam bentuk pendampingan terhadap para Notaris yang 

dirundung masalah. INI berusaha melakukan upaya 

pembelaan yang maksimal apabila terbukti tidak 

bersalah.190 Untuk memperlancar pelaksanaan jabatan 

Notaris yang selalu terkait dengan banyak pihak seperti 

halnya instansi-instansi pemerintahan diperlukan peran 

organisasi untuk menjembatani hubungan tersebut. INI 

dengan terobosannya menjalin kerjasama dengan 

berbagai departemen, instansi, dan berbagai pihak 

menunjukkan komitmen serius INI dalam 

mengembangkan profesionalisme Notaris Indonesia.191 

Bukan tanpa dasar, INI menjadi satu-satunya wadah 

organisasi bagi Notaris. Pasal 1 Ayat (5) UUJN pernah 

diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi 

hakim menolak judicial review terkait dengan Pasal 1 Ayat 

(5) UUJN tersebut. Sebagai wadah satu-satunya bagi 

jabatan Notaris yang diamanatkan UUJN-P, Hakim juga 

berpendapat bahwa wadah tunggal Notaris memudahkan 

pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik 

dan kualitas pelayanan publik.192 Pelaksanaan jabatan 

Notaris terkait erat dengan pelayanan kepada masyarakat 

untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap akta 

autentik yang dibuatnya. Kepastian hukum yang 

diberikan oleh Notaris harus selalu terjamin demi 

kepentingan masyarakat yang membutuhkan akta 

autentik. Oleh karena itu pelaksanaan jabatan Notaris 

yang harus selalu memberikan kepastian hukum tersebut 

perlu diawasi oleh INI dan INI menentukan standardisasi 

dalam menjalankan jabatannya terkait jaminan kepastian 

hukum salah satunya melalui kode etik Notaris. 

 
190Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Op.cit., hlm. 77. 
191Ibid., hlm. 92. 
192Ibid., hlm. 76. 
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INI melakukan pengawasan terhadap penegakkan kode 

etik Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris. Dewan 

Kehormatan Notaris berada pada tingkat daerah, wilayah, 

dan pusat. DKN mengawasi para Notaris agar para Notaris 

benar-benar menegakkan dan melaksanakan apa yang 

diatur dalam kode etik Notaris. Profesi jabatan Notaris 

adalah profesi yang harus memberikan rasa percaya dari 

masyarakat terhadap pelaksanaan jabatannya yaitu 

terkait dengan akta autentik yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Notaris harus menjamin kepastian hukum 

terhadap akta autentik yang dibuatnya. Jangan sampai 

terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik 

Notaris yang dapat menurunkan bahkan menghilangkan 

rasa percaya masyarakat kepada profesi jabatan Notaris. 

Oleh karena itu, peran INI melalui DKN untuk mengawasi 

penegakkan kode etik Notaris tersebut. 

INI melalui DKN juga mempunyai fungsi pembinaan yaitu 

ditujukan agar yang diawasi yaiu Notaris selalu 

diingatkan untuk selalu memahami dan oleh karena itu 

mematuhi aturan baik yang hanya tecantum dan diatur 

dalam kode etik Notaris maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku.193 Pentingnya peran pengawasan 

dari INI terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris 

adalah tidak lain untuk tetap menjaga harkat dan 

martabat Notaris sesuai dengan tujuan dari INI itu sendiri 

yang tertuang dalam AD/ART INI yang harus diwujudkan 

oleh INI dengan kerjasama dari seluruh Notaris di 

Indonesia. Hal ini akan terkait dengan fungsi dari Notaris 

dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat 

yang membutuhkan akta autentik.  

 
193Suryani, Anik. (2016). Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam 

Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik. Jurnal Repertorium. III (2), hlm. 

19-20. 
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Sikap Organisasi Kenotariatan Indonesia (Ikatan 
Notaris Indonesia) terhadap Perubahan dan 
Perkembangan dalam Bidang Kenotariatan 

Sebagai wadah satu-satunya bagi profesi jabatan Notaris, 

INI selalu mendukung setiap perubahan dan 

perkembangan hukum yang memberikan dampak positif 

bagi dunia kenotariatan Indonesia. Perubahan dan 

perkembangan yang terjadi di dunia kenotariatan baik 

hukum yang berubah dan bekembang maupun teknis 

yang selalu berubah dan berkembang dalam pelaksanaan 

jabatan Notaris. Sesuatu hal dalam dunia kenotariatan 

yang tidak dapat dihindari adalah perubahan dan 

perkembangan itu sendiri. Notaris dituntut selalu adaptif 

terhadap perubahan dan perkembangan tersebut. Namun 

tentunya, dalam pelaksanaan jabatannya Notaris 

memerlukan dukungan dari organisasi untuk 

memperlancar pelaksanaan jabatannya dalam 

menghadapi perubahan dan perkembangan tersebut. 

Salah satu perubahan dan perkembangan dalam dunia 

kenotariatan dipengaruhi salah satu faktor yang terkait 

dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi. 

Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi terjadi tanpa 

disadari bahwa semua pekerjaan yang terkait dengan 

pelaksanaan jabatan Notaris dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Notaris harus selalu adaptif terhadap perubahan dan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tapi 

tentu saja perubahan dan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam penggunaannya tidak 

boleh bertentangan dengan UUJN-P. INI memberikan 

upgrading terhadap perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi ini melalui diskusi yang mendalam 

dengan  Organisasi Notaris Latin Internasional 

(International Union of Latin Notaries-UINL). Para Notaris 

di Indonesia menjadi mendapat pemahaman bagaimana 
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para Notaris di negara-negara lain yang merupakan 

Notaris latin menghadapi dan menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam membantu pelaksanaan 

jabatan Notaris tapi dengan tetap memerhatikan rambu-

rambu yang ada dalam UUJN-P. 

Peran nyata INI terhadap perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan jabatan 

Notaris salah satunya adalah dengan mengeluarkan alat 

yang disebut dengan Pembaca KTP Elektronik. Dengan 

berlandaskan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN-P sebagai 

kewenangan pokok dari Notaris untuk membuat akta 

autentik dan Pasal 38 ayat (3) UUJN-P terkait dengan 

identitas para penghadap mengemukakan bahwa data 

penghadap yang valid adalah “nyawa” dari sebuah akta. 

Pembaca KTP Elektronik ini berfungsi dengan cara 

menempelkan sidik jari pada alat tersebut. Dengan 

verifikasi sidik jari, para penghadap tidak dapat 

memalsukan KTP-el yang digunakan untuk membuat 

akta.194 Hal ini tentunya bersinergi dengan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Indonesia 

terkait dengan identitas dari para penghadap berdasarkan 

record dari KTP-el yang ada pada Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil. 

Pelayanan teknis yang terkait dengan pelaksanaan 

jabatan Notaris adalah terkait Notaris memberikan 

pelayanan bagi para penghadap yang akan mengajukan 

perizinan berusaha. Dewasa ini, perizinan berusaha di 

Indonesia melalui online single submissions (OSS). Tidak 

dapat dipungkiri bahwa tidak semua Notaris update 

terhadap perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Oleh karena itu, sikap yang diambil INI 

terhadap perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi ini melalui pengurus daerah, pengurus 

 
194Ikatan Notaris Indonesia. (2021). Pre-Order Pembaca KTP Elektronik.  

https://ini.id/post/pre-order-pembaca-ktp-elektronik. 
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wilayah, dan pengurus pusat adalah dengan memberikan 

pelatihan-pelatihan, seminar ataupun upgrading terhadap 

bagaimana pelaksanaan OSS ini kepada para Notaris di 

seluruh Indonesia. Sikap dan peran INI selalu 

membersamai setiap perubahan dan perkembangan yang 

terjadi di dunia kenotariatan. Mendukung setiap 

perubahan dan perkembangan untuk kemajuan dunia 

kenotariatan di Indonesia demi tercapainya tujuan INI 

yang utama yaitu kesejahteraan anggota dan menjaga 

harkat dan martabat Notaris di Indonesia. 

Penutup 

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa peran dari 

organisasi INI sangat penting bagi pelaksanaan jabatan 

Notaris di Indonesia. Sebagai wadah satu-satunya bagi 

profesi jabatan Notaris di Indonesia, INI selalu 

mendukung setiap perubahan dan perkembangan yang 

terjadi yang memberikan dampak positif untuk 

perubahan dan perkembangan dunia kenotariatan di 

Indonesia. INI mempunyai peran untuk menentukan 

standardisasi pelaksanaan jabatan Notaris sehari-hari 

dengan menyusun dan membentuk Kode Etik Notaris 

yang harus ditaati oleh seluruh Notaris di Indonesia. INI 

selalu meng-upgrade keilmuan para Notaris di Indonesia 

melalui seminar-seminar maupun karya ilmiah yang 

selalu mengikuti setiap perubahan dan perkembangan 

yang terjadi di dunia kenotariatan. INI akan mendampingi 

setiap Notaris yang mendapat masalah tuntutan pidana 

maupun gugatan perdata terhadap akta yang telah 

dibuatnya sepanjang Notaris tersebut telah melaksanakan 

jabatannya berdasarkan UUJN-P dan Kode Etik Notaris. 

Sikap INI terhadap perubahan dan perkembangan dalam 

dunia kenotariatan adalah dengan mendukung penuh jika 

perubahan dan perkembangan tersebut memberikan 

manfaat yang besar bagi perubahan dan perkembanan 
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dunia kenotariatan di Indonesia. INI memfasilitasi dengan 

berdiskusi yang mendalam bersama notaris-notaris latin 

lainnya di berbagai negara, maupun mendukung dengan 

inovasi-inovasi INI yang dirasa akan membantu 

pelaksanaan jabatan Notaris salah satunya untuk 

menghadapi disrupsi teknologi informasi dan komunikasi.
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