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ABSTRAK 
 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 
memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau 
Undang-Undang lainnya. Didalam pelaksanaan tugas jabatan itu, Notaris harus 
berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) dan Kode Etik 
Notaris. Badan yang berwenang untuk mengawasi dan membina Notaris agar tetap 
melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-
Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik tadi adalah Dewan Kehormatan Notaris yang 
terdiri dari : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis 
Pengawas Pusat. Penulisan skripsi ini mengkhususkan kepada analisis tentang 
penjatuhan hukuman oleh Majelis Pengawas Notaris dengan dasar pelanggaran Kode 
Etik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil 
penelitian ini adalah bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang menjatuhkan sanksi 
kepada setiap anggota perkumpulan Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik 
sesuai dengan tata cara penegakan Kode Etik. 
  
Kata Kunci : Kewenangan Majelis Pengawas Notaris, Pelanggaran Kode Etik, 
Notaris 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

  

Kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari peran penting seorang 

Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat dalam hal 

pembuatan akta otentik mengenai perbuatan hukum yang masyarakat inginkan. Di era 

globalisasi saat ini, peran Notaris semakin dibutuhkan masyarakat untuk dapat 

melakukan perbuatan hukum, sebagai contoh : jual-beli, membuat perjanjian utang-

piutang dan sebagainya. Hal ini dikarenakan semakin tingginya kesadaran masyarakat 

tentang hukum. Adapun tujuan dari pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris ialah 

bahwa akta yang dibuat oleh Notaris (akta otentik) merupakan alat bukti yang 

sempurna. Menurut Muhammad Adam menyebutkan bahwa :1 “suatu akta akan 

memiliki suatu karakter yang otentik, yaitu jika hal itu akan mempunyai daya bukti 

antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka perbuatan-perbuatan atau 

keterangan-keterangan yang dikemukakan akan memberikan suatu bukti yang tidak 

dapat dihilangkan”. 

                                                 
1 Muhammad Adam,  Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris, Sinar Baru Bandung, 1985 
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 Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan 

mempunyai tiga (3) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu :2 

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian   tertentu; 

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika 

ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi 

perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. 

Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi sengketa dimana salah satu 

pihak mengajukan akta otentik sebagai bukti di pengadilan maka :3 pengadilan harus 

menghormati dan mengakui isi akta otentik , kecuali jika pihak yang menyangkal 

dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau bahwa hal 

tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak. 

 Kesadaran Hukum yang semakin tinggi dikalangan masyarakat inilah yang 

menjadikan peran seorang Notaris semakin terlihat di sekitar kita. Hampir di setiap 

tempat kita dapat melihat bangunan Ruko yang ada papan nama Notarisnya. Notaris 

diangkat oleh Negara untuk melayani kepentingan masyarakat, oleh karena itu 

Notaris harus mempunyai pengetahuan hukum yang luas, agar dapat meletakan 

pihak-pihak yang datang menghadap kepadanya secara proporsional dan tidak ada 

                                                 
2 Salim HS, Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusun Kontrak, (Sinar Grafil Jakarta, 

2006), Hal. 43) 
3 Ibid, hal. 43 
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pihak-pihak yang merasa dirugikan saat melakukan perbuatan hukum yang mereka 

inginkan, seperti : membuat perjanjian, jual-beli, sewa-menyewa, pembagian harta 

waris, dan lain sebagainya. 

 Selain daripada peningkatan mutu kesadaran hukum masyarakat Indonesia, 

peranan penting seorang Notaris menjadi begitu terlihat juga dikarenakan adanya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin sering 

terjadi transaksi-transaksi dari masyarakat yang menggunakan jasa para Notaris di 

Indonesia, perbuatan-perbuatan hukum tersebut mereka tuangkan kedalam akta yang  

dibuat oleh/atau dihadapan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk itu. 

 Pada dasarnya peranan hukum dalam mengatur tatanan kehidupan dalam 

masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri. Hubungan 

antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat 

terkenal dalam ilmu hukum yaitu : “ubi so cietes ibi ius” yang artinya dimana ada 

masyarakat disana ada hukum.4 Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian 

hukum memerlukan sektor pelayanan jasa publik, diantaranya ialah pelayanan jasa 

publik yang diberikan oleh seorang Notaris terhadap masyarakat yang 

mempercayainya untuk mengurusi perbuatan hukum sebagaimana yang mereka 

inginkan. Pelayanan jasa publik yang diberikan oleh seorang Notaris yakni berupa 

pembuatan akta otentik.  

Profesi Notaris sangatlah penting, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan 

Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen 
                                                 

4  Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hlm.127 
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hukum yang utama menyangkut hal : harta benda, hak dan kewajiban para pihak yang 

terlibat. 

Didalam menjalankan tugas profesinya setiap Notaris harus berdasarkan  

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

Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Undang-Undang ini berlaku secara eksternal 

bagi setiap mereka yang berprofesi sebagai Notaris dalam hal menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagai pejabat umum negara. 

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

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini diharapkan dapat menjadi payung 

bagi setiap Notaris dalam menjalankan tugasnya seperti tentang pembuatan akta. 

Dengan adanya peraturan-peraturan yang tertulis dan tata cara didalam Undang-

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

2004 ini bertujuan agar akta-akta otentik yang dibuat oleh Notaris mampu menjamin 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Ketiga hal inilah yang menjadi 

landasan filosofis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang berintikan 

kebenaran dan keadilan melalui akta-akta yang dibuatnya. Notaris berkewajiban 

menjamin kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasanya dalam 

pembuatan-pembuatan akta yang dibuatnya.5 

                                                 
5  Biro Humas dan HLN. Hasbullah, Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum, 

(www.wawasanhukum.blogspot.com, 3 Juli 2007) 

http://www.wawasanhukum.blogspot.com/
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Notaris di Indonesia tergabung dalam satu perkumpulan yang disebut dengan 

Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia sebagai suatu organisasi memiliki 

Kode Etik bagi setiap anggota dan setiap orang yang berprofesi dan menjabat sebagai 

pejabat umum Notaris. Kode Etik ini wajib dijunjung tinggi bagi setiap anggota 

organisasi Notaris, Kode etik notaris yang berlaku saat ini adalah kode etik notaris 

berdasarkan keputusan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 27 

Januari 2005 di Bandung.6 

Adapun kewenangan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Notaris ada pada 

Dewan Kehormatan Notaris : tingkat daerah, wilayah, dan pusat  

 Dalam  menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya sebagai Notaris, 

adakalanya seorang Notaris melakukan kesalahan, seperti : kesalahan mengurusi surat 

yang ternyata bukan didalam kewenangannya. Kesalahan-kesalahan seperti ini bisa 

saja berasal dari kesalahan diri pribadi Notaris (kesalahan profesi/beroepsfout), 

sehingga mengakibatkan Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya oleh 

pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingannya atas kesalahan yang dibuat oleh 

si Notaris tersebut.  

 Untuk itu perlu adanya Badan yang mengawasi dan membina organisasi 

Notaris agar pertanggungjawaban Notaris terhadap masyarakat dapat dikontrol dalam 

kaidah yang tepat. Pembinaan dan pengawasan terhadap tugas Notaris diberikan 

secara terus-menerus agar tugasnya selaku pejabat umum selalu sesuai dengan kaidah 

                                                 
6  Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan 

Di Masa Datang (Jakarta : PT Gramedia Pustaka), hlm. 37. 
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hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan 

kewenangan dan kepercayaan yang diberikan. 

 Oleh karena itu, yang menjadi tugas pokok pengawas adalah hak dan 

kewenangan, maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan 

tugasnya, sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, 

senantiasa dilakukan dijalur hukum yang telah ditentukan, juga atas dasar moral dan 

etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

 Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tugas 

pengawasan terhadap Notaris merupakan salah satu bagian dari tugas Pengadilan 

yang dilakukan bersama-sama Mahkamah agung dan Departemen Kehakiman, 

aparaturnya adalah Pengadilan Negeri.7 Akan tetapi setelah munculnya undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang menjadi pengawas Notaris diatur didalam pasal 

67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yakni Menteri.8 Ketentuan tersebut 

ditinjaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan 

Majelis Pengawas Notaris.  

 Majelis Pengawas Notaris merupakan bagian penting dalam hal pengawasan 

dan pembinaan Notaris bagi masyarakat yang merasa dirugikan haknya atas kinerja 

                                                 
7  Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan 

Di Masa Datang (Jakarta : PT Gramedia Pustaka), hlm. 9. 
8  Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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maupun pelayanan jasa publik seorang Notaris. Kesalahan-kesalahan yang dibuat 

oleh Notaris baik itu berupa penyalahgunaan kewenangan yang tercantum di dalam 

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

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun kesalahan-kesalahan yang dibuat 

Notaris karena bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam Kode Etik 

Notaris. Sedangkan apabila ada permohonan pemanggilan dari pihak yang 

berkepentingan untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum, 

pemanggilan oleh Majelis Pengawas bertujuan untuk menentukan apakah Notaris 

yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan pihak yang berkepentingan atau tidak.  

Kode Etik Notaris merupakan aturan lain yang terpisah dari aturan-aturan 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi 

walaupun keduanya merupakan kaidah-kaidah yang terpisah, kedua kaidah tersebut 

harus melekat didalam diri setiap pejabat umum Notaris saat menjalankan 

kewenangan dan jabatannya itu. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris merupakan kaidah hukum yang bersifat eksternal bagi setiap profesi Notaris, 

sedangkan Kode Etik adalah kaidah-kaidah hukum yang bersifat internal bagi setiap 

pejabat umum Notaris. 

Setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris tidak mungkin pernah terlepas 

dari aturan-aturan yang berlaku baik itu dari pasal-pasal yang tercantum di dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
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Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maupun aturan-aturan yang ada didalam tiap 

pasal Kode Etik Notaris. Keduanya harus dan wajib dijunjung tinggi bagi setiap 

pejabat umum Notaris. Terdapat Kewajiban yang harus dilaksanakan dan Larangan 

yang tidak boleh dilakukan oleh setiap pejabat umum Notaris didalam menegakan 

martabatnya selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan 

untuk mengurusi kepentingan masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perbuatan 

hukum tertentu.9 

Keterkaitan antara Kode Etik Notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris ini tidak disebutkan secara ekstrinsik, namun dapat ditafsirkan dari beberapa 

pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keduanya memuat 

aturan-aturan tentang bagaimana seharusnya profesi Notaris itu.  

Profesi Notaris diharuskan memiliki Integritas dan bertindak professional. 

Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan 

tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, 

kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai notaris.10Untuk dapat mengawasi 

apakah seorang Notaris telah menjalankan jabatannya dengan benar, untuk itu maka 

pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris. 

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

2004 tentang Jabatan Notaris. 
10 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan 

Di Masa Datang (Jakarta : PT Gramedia Pustaka), hlm. 16. 



9 
 

Pengawasan Notaris, sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, dilakukan oleh Menteri dan dalam pelaksanaan 

pengawasannya Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas ini 

dibentuk dari mulai tingkat kabupaten/kota, disebut Majelis Pengawas Daerah 

(MPD), tingkat provinsi disebut dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), sampai 

tingkat nasional disebut Majelis Pengawas Pusat.11 

Dari uraian-uraian diatas, maka timbul pertanyaan apakah sebagai lembaga 

yang mengawasi pejabat umum Notaris, Majelis Pengawas Notaris berhak 

menjatuhkan hukuman kepada setiap Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris ? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi 

yang berjudul “Analisis Tentang Penjatuhan Hukuman Oleh Majelis Pengawas 

Notaris Dengan Dasar Pelanggaran Kode Etik”. 

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                 

11 Ibid, hlm. 239. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Apa fungsi Kode Etik Notaris dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

jabatan Notaris ? 

2. Dapatkah Kode Etik sebagai (aturan internal) Ikatan Notaris Indonesia 

dijadikan sebagai aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-

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

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ? 

3. Apakah Majelis Pengawas Notaris berwenang menjatuhkan hukuman 

terhadap Notaris yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran Kode Etik ? 

C. Tujuan 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini 

adalah : 

 1. Untuk menjelaskan fungsi Kode Etik Notaris dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan jabatan Notaris. 

 2. Untuk menjelaskan apakah  Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk 

menjatuhkan hukuman terhadap Notaris yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran 

Kode Etik. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam Penelitian ini agar tidak meluas maka peneliti hanya membatasi pada 

ruang lingkup permasalahan di Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas 

Daerah Notaris di Palembang yang membahas tentang proses pelanggaran Kode Etik 

Notaris yang dilakukan oleh Notaris di Palembang. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Selain tujuan di atas, penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat 

seperti berikut : 

 1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi 

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada 

khususnya. 

b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) disamping 

literatur-literatur yang sudah ada tentang Pelanggaran Kode Etik Notaris 

yang dilakukan oleh Notaris khususnya mengenai penjatuhan hukuman 

oleh Majelis Pengawas Notaris dengan dasar pelanggaran Kode Etik. 

  

 2. Secara Praktis 

   Dapat berguna bagi masyarakat umum atau pembaca yang mencari 

jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapi atau sebagai bahan 

masukan bagi pihak-pihak tertentu dalam menentukan suatu kebijakan yang 

menyangkut topik penelitian dan semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dalam rangka 

pengembangan ilmu hukum kearah yang lebih progresif. 
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F. Kerangka Teori 

 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.12 Dalam hal ini notaris berlaku sebagai 

penengah dari beberapa pihak subjek hukum yang akan melakukan perbuatan hukum 

seperti : jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, hibah, proses balik nama, perkara 

waris, dan beberapa perbuatan hukum lainnya. 

Kewenangan Notaris :13 

 (1) Notaris berwenang membuat akta otentik 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. 

 (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; 

                                                 
12  Pasal 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
13  Pasal 15 Angka (1), (2), (3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
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b. membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

c. membuat kopi dari asli 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. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

 Notaris sebagai profesi juga tidak terlepas dari organisasi notaris. Di 

Indonesia berdasarkan pasal 1 angka (13) keputusan Mentri Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang kenotarisan, organisasi 

notaries satu-satunya yang diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia 

(INI). 

 Organisasi Notaris14 adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk 

perkumpulan yang berbadan hukum. Sebagai suatu organisasi, Ikatan Notaris 

                                                 
14 Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas  Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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Indonesia (INI) memiliki kode etik bagi setiap anggotanya. Setiap mereka yang 

berprofesi sebagai notaris berkewajiban menjunjung tinggi kode etik tersebut. 

 Kode etik notaris yang berlaku saat ini adalah kode etik notaris berdasarkan 

keputusan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 27 Januari 2005 

di Bandung. 

 Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah 

seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia 

yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar 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, Notaris pengganti, dan Notaris pengganti Khusus.15 

 Adapun kewenangan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Notaris ada pada 

Dewan Kehormatan Notaris : tingkat daerah, wilayah, dan pusat.16  

 Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris menyatakan bahwa “organisasi notaris menetapkan dan menegakan Kode 

Etik Notaris”. Ketentuan tersebut ditinjaklanjuti dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) 

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan : “Untuk menjaga 

kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode 

Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib 

                                                 
15  Pasal 1 Angka (2), Kode Etik Notaris. 
16  Pasal 1 Angka (8), Kode Etik Notaris. 
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ditaati oelh setiap anggota Perkumpulan”. Ketentuan tersebut secara instrinsik 

menyatakan tentang fungsi Kode Etik Notaris. 

 Definisi kedudukan :17  

1. Tempat kediaman; 

2. Tempat Pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya); 

    Tinggal untuk melakukan  pekerjaan atau jabatannya; 

3. Letak atau tempat suatu benda; 

4. tingkatan atau martabat;  

5. keadaan yang sebenarnya; 

6. status (keadaan atau tingkatan orang; badan atau Negara); 

Keterkaitan Kode Etik Notaris dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 : Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 : “sumpah/janji 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “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 seria peraturan perundang-undangan lainnya. 

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, 

dan tidak berpihak. 

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. 
                                                 

17  www.artikata.com 
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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”. 

Pasal 70 : Majelis Pengawas Daerah berwenang : 

a. menyelenggarakan siding untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik 

Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. 

Pasal 83 angka (1) : Organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik 

Notaris. 

 Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 merupakan kedua kaidah-kaidah hukum 

yang terpisah satu sama lain bagi setiap pejabat umum Notaris, tetapi keduanya tidak 

dapat dipisahkan dari Jabatan Notaris, karena kedua aturan tersebut sama-sama 

mengatur tentang kewajiban yang harus dibuat setiap pejabat umum Notaris dan 

Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan sebagai pejabat umum Notaris. 

Adapun badan yang mengawasinya tadi ialah Badan Pengawas Notaris baik itu : 

tingkat Pusat, Wilayah, atau Daerah. 
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G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif, yaitu 

bermaksud mengkaji bahan hukum primer, sekunder, tersier. Atas ketidakjelasan apa 

yang diatur, akan dilakukan penelitian empiris yaitu menemukan data primer Ketua 

Majelis Pengawas, Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kota Palembang, dan Ketua Ikatan 

Notaris Indonesia Wilayah Palembang. 

2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara maupun observasi. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-

undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :  

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat 

seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti yaitu : Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris.  
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b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh 

dari buku-buku literatur dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang 

terkait dengan objek penelitian. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, 

jurnal, majalah, indeks komulatif, makalah, surat kabar, media 

internet. 

3. Teknik Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), suatu penelitian hukum 

tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan 

di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema 

sentral suatu penelitian.18 dan pendekatan kasus (case approach) yang 

bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang 

dilakukan dalam praktek hukum.19 Pendekatan perundang-undangan 

digunakan untuk mengetahui aturan-aturan yang mengatur mengenai jabatan 

Notaris. Sedangkan, pendekatan kasus untuk mengetahui fenomena 

pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Notaris yang terjadi sekarang yang dalam 

                                                 
18 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 

Malang, 2008, Hlm. 302. 
19 Ibid,. Hlm 321. 
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hal ini dilakukan oleh pejabat umum Notaris. Dari data tersebut kemudian 

dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang didalam penelitian ini. 

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara dedukatif, yaitu dengan menarik 

kesimpulan dari masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret 

yang dihadapi. 

 a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini 

dilakukan di kantor Sekretariat Majelis Pengawas Notaris Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Palembang. 

Dipilihnya Kantor Sekretariat Majelis Pengawas Notaris Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Palembang 

karena pelanggaran Kode Etik Notaris yang diteliti adalah pelanggaran 

Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh pejabat umum Notaris dikota 

Palembang. 

 b.   Popolasi dan Sampel Penelitian 

   a) Populasi  

  Populasi dalam penelitian adalah suatu kumpulan perantara yaitu   

Majelis Pengawas Notaris kota Palembang, Majelis Pengawas 

Daerah maupun Majelis Wilayah Kota Palembang dalam 
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melakukan proses terhadap pejabat Notaris kota yang diduga 

melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Palembang. 

  b) Sampel 

   Dalam penelitian skripsi ini teknik sampel digunakan adalah 

   1. Ketua Majelis Pengawas Daerah kota Palembang  

   2. Ketua Majelis Pengawas Wilayah kota Palembang 

 c.  Teknik Pengumpulan Data  

   Ada pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa :  

   a)  Penelitian Lapangan (Field Research)   

 Pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber wawancara  

untuk mendapatkan informasi kemudian dilakukan editing terhadap 

informasi tersebut. Dengan melakukan wawancara secara langsung 

dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Palembang dan Ketua 

Majelis Pengawas Wilayah kota Palembang. 

 b)  Studi Kepustakaan 

  Studi Kepustakaan (library Research) terhadap teori-teori serta 

pendapat dari para sarjana dan para ahli hukum pada buku-buku 
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tentang Kenotarisan, juga peraturan perundang-undangan serta 

sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.  

  

 d. Teknik Analisis Data  

 Data sekunder dan data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan 

lalu dianalisis dengan metode kualitatif yakni upaya untuk 

menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisa apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan,  serta perilakunya 

yang nyata, pada akhirnya hasil dari kedua metode ini kemudian 

diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan dengan 

metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal umum terlebih dahulu 

untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus.20 

 

e. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun 

sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam teknik pengambilan kesimpulan 

skripsi ini adalah dilakukan secara induktif-deduktif yaitu menarik 

                                                 
20 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, 

Hlm.35 
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kesimpulan dari masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan 

konkret yang dihadapi. 
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