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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, profesi Notaris secara tegas 

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

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan 

Notaris), sebagai salah satu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. 

Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris mendefinisikan Notaris sebagai pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.  

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan 

bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan 

oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum 

yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat, oleh karena itu, untuk 

dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai 

pejabat umum. Sebagai pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPer tersebut, maka 

pembuat Undang – Undang harus membuat peraturan perundang – undangan 

untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai Pejabat Umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik. 

Akta Otentik merupakan akta yang bentuk dan isinya sesuai dengan 

undang-undang dan dibuat oleh dan dihadapan Pejabat umum yang berwenang 
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yaitu Notaris, sehingga aktanya dapat disebut juga sebagai akta Notaris, 

sedangkan akta yang isinya bebas dan dibuat tidak dihadapan pejabat umum 

disebut akta bawah tangan. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban 

dan perlindungan hukum, selain itu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris 

bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga 

karena dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berkepentingan untuk 

memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat
1
. 

Dengan  pembuatan akta otentik dihadapan Notaris yang sesuai dengan 

perundang-undangan, maka terjadinya kecurangan oleh pihak-pihak yang 

beritikad tidak baik dapat dicegah.  

Notaris disebut sebagai pejabat umum karena notaris dalam melaksanakan 

profesinya ditunjuk oleh pejabat negara yang berwenang. Sebagai pejabat umum, 

notaris diangkat oleh negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, 

meskipun demikian, Notaris bukan pegawai negeri yang menerima gaji dari 

Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang 

pelayanan pembuatan akta dan tugas – tugas lain yang dibebankan kepada notaris 

yang melekat kepada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas 

dan kewenangan notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum adalah orang yang 

mendapat kewenangan dari Negara secara atributif untuk melaksanakan sebagian 

                                                        
1
 Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. 
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fungsi publik khususnya dalam bidang hukum perdata yang diangkat oleh 

Menteri. 

 Menurut Montesquieu, Tugas dalam negara ada tiga bidang, dan ketiga 

tugas tersebut masing – masing harus diserahkan kepada badan yang tertentu
2
. 

Tugas dalam negara tersebut terdiri dari tugas legislatif yaitu untuk membentuk 

undang – undang, tugas eksekutif yaitu menjalankan undang – undang, tugas 

judikatif yaitu mengadili pelanggaran terhadap undang – undang, Notaris 

memperoleh kekuasaannya langsung dari kekuasaan eksekutif
3
.  

Dalam melaksanakan pengawasan atas Notaris, Menteri membentuk 

Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam Undang- Undang Jabatan Notaris 

merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis pengawas 

mengawasi Notaris dalam menjalankan profesinya agar sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam undang-undang dan Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas 

Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban 

untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis 

Pengawas melaksanakan  kewenangan yang bersifat preventif, yaitu menjaga dan 

mencegah agar Notaris tidak terlibat dalam suatu permasalahan hukum. Majelis 

Pengawas melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif
4
 terhadap kegiatan 

                                                        
2
 M.Solly Lubis, Asas-asas Hukum Tata Negara, cet. 4, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hal.60 

3
 GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983), hal. 

37 
4
 Indonesia Notary Community (INC) merupakan kelompok diskusi, khususnya di bidang ilmu 

hukum kenotariatan, yang digagas oleh Dr. Habib Adjie, SH, MHum. Catatan ini terinspirasi  dari 

pendapat yang disampaikan oleh para pakar dalam kelompok diskusi INC. 
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kenotariatan yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pengawasan yang dilakukan  

bersifat berkala, regular dan teratur.  

Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kealpaan 

dalam praktek yang dilakukan oleh Notaris. Pengawasan dilakukan meskipun 

tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari 

Notaris. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakmengertian dalam praktek 

kenotariatan, maka Majelis Pengawas berwenang untuk memberitahu dan 

mengingatkan sesuai asas, prinsip dan ilmu kenotariatan yang benar. Fungsi 

pengawasan dilakukan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum. 

UU Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa untuk 

kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan 

persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: 

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan 

pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan 

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan 

akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam 

penyimpanan Notaris. 

 

Namun, kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam pasal 66 tersebut kemudian 

diubah melalui UU Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 66 ayat (1) 

menjadi, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau 

hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: 
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a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan 

pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan 

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan 

Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris 

Oleh karena itu, dalam hal untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut 

umum, atau hakim yang sebelumnya dilakukan dengan persetujuan majelis 

pengawas, diubah menjadi dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.  

Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu badan yang melaksanakan 

pembinaan terhadap Notaris sekaligus berkewajiban untuk memberikan 

persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan atau proses 

pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam 

pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada 

dalam penyimpanan Notaris.  

Dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris 

(Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016). Majelis Kehormatan Notaris Pusat 

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan 

Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut 

Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan 

terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris 

Wilayah mempunyai tugas
5
 melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang 

                                                        
5
 Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris 
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diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dan memberikan persetujuan 

atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir 

dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. 

Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, 

terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan 

martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat 

terhadap notaris
6

. Pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik pada tingkat 

Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Daeran dan Dewan Kehormatan 

Daerah, pada tingkat Propinsi dilakukan oleh Pengurus Wilayah dan Dewan 

Kehormatan Wilayah, pada tingkat Nasional dilakukan oleh Pengurus Pusat dan 

Dewan Kehormatan Pusat. 

Dalam menjalankan jabatannya, selain dibatasi oleh undang-undang, 

Notaris juga dibatasi oleh Kode Etik.  

Etika adalah cabang dari filsafat, tetapi mengenai moral, sehingga disebut 

juga filsafat moral karena etika menyelidiki perbuatan baik dan buruk, benar dan 

salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya
7
. Sebagai 

ilmu pengetahuan, objek telaah etika adalah moral. 

Etika menurut Sony Keraf
8
 diartikan sebagai sebuah refleksi kritis dan 

rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam 

                                                        
6
 Pasal 6 ayat (3) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia 

Banten, 29-30 Mei 2015 
7
 Lieke Lianadevi Tukgali, Kode Etik Profesi Hukum 

8
 A. Sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntuan dan Relevansinya, Kanisius: Pustaka Filsafat, 1998 
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sikap dan pola perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai 

kelompok. Etika profesi menurut Keiser
9
 adalah sikap hidup berupa keadilan 

untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh 

ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas 

berupa kewajiban terhadap masyarakat. 

Kode Etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada Kode 

Etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma 

hukum yang didasari kesusilaan. Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola 

aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau 

pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman 

berperilaku dan berbudaya. Kode etik bertujuan agar pekerja profesional 

memberikan jasa sebaik-baiknya kepada masyarakat
10

. Kode Etik 

profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok 

masyarakat tertentu.  

Kaidah moral Notaris secara khusus ditetapkan dalam Kode Etik Notaris 

yang dibuat oleh organisasi profesi Notaris. Berdasarkan ketentuan dalam 

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. 

Banten, 29-30 Mei 2015, Kode Etik Notaris diartikan sebagai 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 

                                                        
9
 https://indahwardani.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-etika-profesi-etika-profesi-dan-kode-

etik-profesi/ diakses tanggal 8 Maret 2017 
10

 https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_profesi diakses pada tanggal 12 November 2016 

https://indahwardani.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-etika-profesi-etika-profesi-dan-kode-etik-profesi/
https://indahwardani.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-etika-profesi-etika-profesi-dan-kode-etik-profesi/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_profesi


 8 

semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan 

sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris 

Penggati pada saat menjalankan jabatan. 

Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. adalah Perkumpulan/organisasi 

bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan 

Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Penetapan Pemerintah (Gouvernements 

Besluit) 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 Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2- 

1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh 

karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud 

dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang 

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 

117
11

. 

Seiring dengan perkembangan jaman, informasi dapat kita peroleh secara 

cepat dan mudah. Informasi itu dapat kita peroleh dari berbagai media mulai dari 

media cetak seperti koran dan majalah atau media elektronik seperti televisi, 

radio, internet dan media sosial. Media elektronik seperti internet telah menjadi 

sarana yang digunakan untuk mempermudah komunikasi, selain itu dapat juga 

                                                        
11

 Pasal 1 angka 1 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia 
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digunakan untuk iklan dan promosi. Pengguna internet dapat melihat apa yang 

ditawarkan pemilik situs atau website yang berada di Indonesia atau di negara lain 

di seluruh dunia dalam waktu bersamaan. Internet dapat menjangkau seluruh 

penjuru dunia dan tersedia selama 24 jam sehari. Situs website merupakan 

identitas produsen di internet, semacam kartu nama atau brosur elektronik 

interaktif yang dapat dengan mudah diperbaharui isi maupun tampilannya
12.

  

Media Sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara online 

di dunia maya atau internet. Para pengguna media sosial berkomunikasi, 

berinteraksi, saling kirim pesan, saling berbagi dan membangun sebuah jaringan. 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan 

mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, 

wiki, forum, dan dunia virtual
13

. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial 

adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial 

menggunakan teknologi berbasis website yang mengubah komunikasi menjadi 

dialog interaktif. Selain itu semakin banyaknya penggunaan internet juga diikuti 

dengan semakin banyak juga munculnya sosial media, salah satunya Facebook. 

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada 

bulan Februari 2004, dan berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika 

Serikat. Pada September 2012 , sampai pada saat ini Facebook memiliki lebih dari 

satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon 

genggam
14

. 

                                                        
12

 Morrisan, Periklanan:Komunikasi Pemasaran Terpadu, Jakarta: Kencana, 2010,  hlm.320 
13

 http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html diakses 

tanggal 12 November 2016 
14

 https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook diakses pada 15 November 2016 

http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook


 10 

Banyak media promosi yang dapat digunakan dari mulai yang umum 

hingga promosi dengan carabaru, misalnya menggunakan media atau jejaring 

sosial. Media sosial atau situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram 

dan lainnya hingga kini dimanfaatkan sebagai media promosi, yang ternyata 

cukup efektif dalam memperoleh calon konsumen. Ada beberapa bidang yang 

dapat menggunakan media sosial untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa 

mereka.  

Kemudahan penggunaan internet juga digunakan untuk media promosi 

yang relatif mudah dan murah, karena setiap orang bisa mempromosikan barang 

dan/atau jasa yang dijualnya secara langsung melalui internet. Banyaknya manfaat 

dari media sosial untuk memberikan informasi membuat konsumen lebih percaya 

pada rekomendasi online dibanding iklan promosi umum seperti brosur, katalog, 

spanduk,dan lain lain.  

Informasi elektronik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah satu 

atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 

suara, gambar, peta, rancangan, foto electronic data interchange (EDI), surat 

elektonik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki 

arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan UU 

ITE, setiap orang memiliki hak untuk mempromosikan produk, usaha, barang dan 

jasa melalui media elektronik apapun, selama tidak melanggar ketentuan yang 

dilarang oleh ketentuan dalam Pasal 27 sampai Pasal 37 UU ITE. 
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Promosi Notaris melalui penulisan jabatan Notaris dalam Facebook untuk 

menyatakan diri sebagai Notaris juga merupakan salah satu kegiatan promosi 

melalui media elektronik. Notaris tampak seolah mengiklankan dirinya sendiri 

dalam Facebook yang berisikan identitas diri, alamat kantor, dan foto-foto 

kegiatan pekerjaan dari Notaris tersebut. Promosi notaris melalui media osial 

Facebook dalam hal ini merupakan pelanggaran terhadap larangan yang 

ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. 

Dalam prakteknya, masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, 

terkait dengan promosi dan publikasi melalui media internet salah satunya, 

Facebook. Dalam Pasal 4 ayat 3 Kode Etik, Notaris maupun orang lain (selama 

yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang untuk melakukan 

publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan 

mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau 

elektronik, dalam bentuk: 

1. Iklan; 

2. Ucapan selamat; 

3. Ucapan belasungkawa; 

4. Ucapan terima kasih; 

5. Kegiatan pemasaran; 

6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga 
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Bentuk-bentuk larangan promosi notaris di media elektronik yang 

termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan UU Jabatan Notaris 

adalah
15

: 

a. Mencantumkan nama dan jabatan di media internet, baik 

melalui alamat situs atau website-nya maupun dalam suatu blog 

di media internet. Hal ini dapat dianalogikan dengan 

pencantuman nama dan jabatan notaris pada kartu ucapan 

berduka cita atau dalam bentuk karangan bunga yang 

merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, terlebih 

lagi dalam hal pencantuman nama danjabatan notaris di media 

elektronik (internet) yang dapat diketahui seluruh warga dunia. 

b. Memberikan informasi di media elektronik (internet) yang 

bersifat mengarah pada kantor seorang notaris. Setelah 

dilakukan penelitian, baik di dalam blog seorang notaris atau 

dalam website-nya dapat diketahui beberapa hal yang bersifat 

memberikan informasi yang mengarah pada kantor seorang 

notaris, seperti mencantumkan nama, alamat, serta nomor 

telepon kantor notaris. 

c. Mempergunakan bahasa-bahasa iklan dengan mencantumkan 

nama dan jabatan notaris dengan tujuan untuk “mendorong” 

                                                        
15

 Mursyid Hidayat, 2009, “Larangan Promosi Notaris di Media Elektronik (Internet) dalam 

Kaitannya dengan Kode Etik Notaris dan UU Jabatan Notaris”, Tesis, Program Studi Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 
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atau “membujuk” agar orang lain memilih notaris yang 

bersangkutan. 

Notaris dibatasi oleh Kode Etik Notaris dan UU Jabatan Notaris yang 

memberikan aturan bagi Notaris untuk menjalankan profesinya. Apabila batasan 

undang-undang dan Kode Etik tersebut tidak ditaati, maka notaris dapat 

dikenakan sanksi oleh badan atau lembaga yang berwenang untuk itu. 

Banyaknya Notaris yang masih menggunakan nama jabatan dalam media 

sosial internet seperti Facebook, yang tergolong sebagai upaya promosi jabatan 

Notaris masih banyak ditemukan. Sanksi bagi Notaris yang melakukan 

pelanggaran terhadap larangan promosi Notaris melalui media sosial internet 

seperti Facebook belum ecara maksimal diterapkan, hal ini dapat disebabkan 

karena belum efektifnya pengawasan terhadap Notaris. Sanksi yang diatur dalam 

Kode Etik Notaris hanya berupa sanksi moral seperti pemecatan dari keanggotaan 

Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan bukan dalam arti pemecatan jabatan. Melihat 

masih kurangnya penegakan hukum dan masih kurangnya pengawasan dalam hal 

Notaris mempromosikan diri melalui internet, maka, perlu diteliti lebih lanjut 

mengenai “Penggunaan Media Sosial Facebook Sebagai Alat Promosi Notaris 

menurut Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris” 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan peneliti berdasarkan latar 

belakang di atas adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penggunaan media sosial Facebook oleh Notaris menurut 

Kode Etik dan UU Jabatan Notaris? 

2. Bagaimana peranan Dewan Kehormatan terhadap penggunaan media 

sosial Facebook sebagai alat promosi Notaris? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Meneliti  penggunaan media internet oleh Notaris menurut Kode Etik dan 

UU Jabatan Notaris 

2. Meneliti peranan Dewan Kehormatan terhadap penggunaan media sosial 

Facebook sebagai alat promosi Notaris 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hasil penelitian 

bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang 

berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian. 

Penelitian  ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu 

keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi 

pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian 

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

praktisi hukum khususnya mengenai bidang Kenotariatan, terutama mengenai 

penggunaan media sosial Facebook sebagai alat promosi Notaris. Selain itu 

diharapkan juga dapat menjadi masukan atau pengetahuan baru mengenai 
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promosi jabatan notaris ditinjau dari undang-undang dan peraturan yang 

berlaku di Indonesia. 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hasil penelitian 

bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-

konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai 

dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. 

Secara Teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan memberikan masukan baru kepada masyarakat khususnya mengenai kode 

etik notaris. Terutama berkenaan dengan promosi jabatan Notaris melalui 

media sosial Facebook 

 
1.5 Sistematika Penelitian 

 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Materi pada bab I ini merupakan gambaran singkat dari isi bab-bab 

selanjutnya yang akan dibahas dalam skripsi yang saling berkaitan, 

untuk membahas tema pokok dari topik ini yaitu secara khusus 

mengenai Penggunaan Media Sosial Facebook sebagai Alat 

Promosi Notaris menurut Kode Etik Notaris dan Undang-Undang 

Jabatan Notaris. Dalam bab ini, bahasan disusun secara sistematis 

dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam tinjauan pustaka terdapat dua bagian yaitu mengenai 

landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landsan teori,  akan 

dibahas mengenai teori-teori yang berisi uraian mengenai teori 

yang ada dan digunakan dalam melakukan penelitian ini. 

Sedangkan landasan konseptual berisi mengenai penjelasan dari 

definisi kata-kata yang Penulis gunakan dalam pembuatan tesis ini 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini, Peneliti melakukan 

pembahasan mengenai jenis penelitian yang digunakan, cara dan 

prosedur yang digunakan untuk penelitian dan juga terdapat 

pembahasan mengenai hambatan yang dihadapi dalam melakukan 

penelitian, serta bagaimana mengatasi hambatan tersebut. 

 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Pada bab ini, akan diuraikan secara luas mengenai Penggunaan 

Media Sosial Facebook sebagai Alat Promosi Notaris menurut 

Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Peneliti 

juga akan membahas mengenai hasil dan analisis dari 

permasalahan berdasarkan penelitian terhadap masalah yang 

diteliti. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari serangkaian sistematika 

penulisan yang mengemukakan hasil dan kesimpulan dari 

penelitian yang dibahas mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV. 

Bab ini juga diakhiri dengan pemberian saran yang relevan 

terhadap hasil penelitian. 

 

  




