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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai 

moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang 

mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap professional hukum dituntut 

supaya memiliki nilai moral yang kuat.
1
 Untuk dapat menjalankan tugas yang 

sebaik- baiknya, sikap perilaku seorang pemegang Profesi Hukum merupakan 

syarat yang penting, karena sikap dan perilaku dalam praktik pekerjaan tentang 

Profesional Hukum menjalankan fungsinya.
2
 

       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”. Kode etik menyatakan perbuatan 

apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan yang 

harus dihindari Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Notaris. Kode etik 

notaris mempunyai peran/fungsi yang sangat penting bagi notaris yaitu sebagai 

dasar, acuan dan pedoman dalam setiap bertindak, bersikap dan bertingkah laku 

dalam tugas jabatannya Notaris. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kode 

etik notaris yang berisi kewajiban dan larangan bagi jabatan notaris yang 
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mengandung nilai etika atau moral sangat penting dan berpengaruh bagi 

kelangsungan jabatan dan kinerja notaris, untuk itu para notaris wajib 

bertanggung jawab atas keberadaan kode etik notaris yaitu dengan cara selalu 

mentaati dan menerapkan kode etiknya dalam artian menjalankan kewajiban-

kewajibannya dan menghindari larangan-larangannya dalam tugas jabatan notaris. 

Karena, tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.
3
   

       Namun, fakta yang dapat ditemui dalam praktek pelaksaan Jabatan Notaris, 

tidak sedikit ditemui adanya notaris yang berprilaku menyimpang dari apa yang 

telah ditetapkan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Padahal sudah jelas, bahwa   Kode  Etik  adalah  norma-norma  atau  peraturan-

peraturan  mengenai etika yang  menuntun  seseorang  untuk  dapat  membedakan  

yang  baik  dan  yang  buruk,  sehingga  selalu  mengutamakan  kejujuran  dan  

kebenaran  dalam  menjalankan  etika  memberi  arah  kepada  setiap  manusia  

untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Tanpa adanya etika, manusia tidak 

akan menjadi mahluk mulia yang memberi keberkatan pada seluruh alam.
4
  

       Contoh pelanggaran terhadap Undang-Undang jabatan Notaris dan Kode Etik 

Notaris terkait Konspirasi dengan klien terjadi di Kota Surabaya. Hery Paryanto, 

warga Jalan Pondok Maritim Surabaya, akhirnya memilih jalur hukum, ketika 

mengetahui tempat tinggalnya tiba-tiba dikuasai seseorang tanpa 

sepengetahuannya dan tanpa adanya Ikatan Jual Beli (IJB). Tindakan hukum 

berupa melaporkan kasus ini  ke kepolisian Polda Jatim dan mengajukan gugatan 

perdata ke PN Surabaya ini, terpaksa harus ia lakukan karena tiba-tiba rumahnya 
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sudah beralih status kepemilikannya menjadi milik Agus Mulyono Hadijanto, 

seorang pengusaha bahan-bahan furniture yang berlokasi di Jalan Kramat 

Gantung Surabaya. Atas beralihnya kepemilikan rumah miliknya tersebut, Heri 

kemudian menggugat Agus Mulyono Hadijanto di PN Surabaya serta melaporkan 

Agus Mulyono Hadijanto ke polisi. Notaris Rexy Sura Mahardika, dijalan 

Gayungsari Timur Surabaya juga ikut dilaporkan ke polisi dengan tuduhan ikut 

membantu proses administrasi dibalik berpindahnya status kepemilikan rumah 

dari Heri Paryanto menjadi nama Agus Mulyono Hadijanto. Hery juga mengaku 

bahwa beberapa kali ia mengubungi dan mengkonfirmasi permasalahan peralihan 

kepemilikan rumah tersebut menjadi milik Agus ke notaris Rexy. Namun notaris 

Rexy selalu mengindarinya seakan tidak ingin memberikan penjelasan mengenai 

masalah tersebut.  

       Kronologis kejadian bermula pada saat Hery memerlukan suntikan dana 

untuk memperlancar bisnisnya di bidang supplier material dan mendatangi Bank 

Pundi untuk mengajukan proses kredit sebesar Rp 230 juta. Karena pengajuan 

kredit itu butuh proses waktu yang cukup lama, Heri mendapatkan penawaran 

oleh Aldi, Pegawai Bank Pundi untuk menggunakan dana talangan. Namun, dana 

talangan yang dimaksud itu bukan dicairkan melalui Bank Pundi, melainkan dari 

pihak luar yakni Agus Mulyono Hadijanto. Dengan komitmen lisan, Heri pun 

menyanggupi kesepakan pinjaman tersebut, dengan komposisi masa pembayaran 

3 bulan dan bunga 5 persen setiap bulannya. Tak hanya itu, dari pinjaman yang 

dicairkan, Hery diwajibkan membayar bunga awal sebesar 15 persen dan fee 

untuk marketing, Aldi sebesar Rp 5 persen.  Selang sehari bersepakat, Aldi 

mengajak Hery untuk membuatkan akad perjanjian pinjaman di Kantor Notaris 
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Rexy Sura Mahardika, di jalan Gayungsari Timur Surabaya, dengan jaminan 

sertifikat rumah milik Heri.  

Namun, perjanjian itu tidak ditandatangani dihadapan Notaris Rexy Sura 

Mahardika melainkan hanya dilakukan oleh pegawainya.Ironisnya, belakangan 

diketahui jika sertifikat rumah tersebut telah beralih nama dan kepemilikannya 

menjadi milik Agus Mulyono. Hal itu diketahui Heri setelah mendapatkan surat 

dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Surabaya terkait pajak atas penjualan rumah 

tersebut. 
5
 Dari kasus ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa notaris tidak 

professional dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Notaris Rexy 

seakan acuh dan tidak mau memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap laporan 

yang dibuat oleh Hery. Ia mengabaikan tanggung jawabnya dan ketentuan 

kewajiban maupun larangan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris dan Undang-

Undang Jabatan Notaris. Sudah merupakan hal mutlak bahwa dalam menjalankan 

tugasnya notaris harus memiliki perilaku professional (professional Behavior) 

yaitu mempunyai integritas moral,menghindari sesuatu yang tidak 

baik,jujur,sopan santun,tidak semata-mata karena pertimbangan uang dan 

berpegang teguh pada Kode Etik Profesi yang didalamnya ditentukan segala 

perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris.
6
  

       Kedudukan Kode Etik bagi Notaris, yang pertama karena sifat dan hakekat 

dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat 

menjadi fundamen Hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban 

seorang Penghadap yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak 
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terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan 

kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan 

keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan 

hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat 

diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan modern.
7
 

       Selain itu, kasus mengenai konspirasi juga dapat ditemui dalam perkara 

antara Carrel Ticualu (Pelapor) dengan Notaris Zainal Abidin, S.H.(Terlapor). 

Pada bulan Juni 2012, Pelapor telah menandatangani akta yang dibuat oleh 

Terlapor. Dan pada saat itu, Pelapor sudah membayar lunas semua kewajiban 

penjual dan pembeli yaitu BPHTB, biaya balik nama, sertifikat, akta dan Notaris. 

Pada saat itu, Pelapor juga telah menitipkan uang pembayaran pajak senilai 

Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) kepada Terlapor.  Namun, Pelapor belum 

juga menerima sertifikat hak guna bangunan nomor 663/Kramat atas nama 

pelapor. Padahal ia sudah memenuhi semua kewajibannya selaku pembeli. Dan 

setelah ditelusuri ternyata, uang pajak yang Pelapor titipkan kepada Terlapor tidak 

disetorkan ke kas negara. Namun, Terlapor menggunakan uang tersebut untuk 

membantu Kemal (Penjual) yang sedang sakit stroke. Perbuatan tersebut ia 

lakukan tanpa izin dan sepengetahuan Pelapor. Dan jelas hal ini sangat merugikan 

Pelapor.  

       Akhirnya Pelapor melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Terlapor tersebut 

kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat. Pelapor 

mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor jelas sudah 
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melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan Terlapor pun 

mengakui kesalahannya tersebut. Dan berdasarkan hasil rapat Majelis Pemeriksa 

Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 November 2014, 

Pengaduan dari Pelapor dapat diterima dan Terlapor dikenai sanksi berupa teguran 

tertulis serta diwajibkan untuk segera menyelesaikan kewajibannya.
8
 

       Dari dua contoh kasus yang sudah diuraikan diatas, tujuan dari penulisan tesis 

ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran kode etik Notaris yang dilakukan 

oleh seorang Notaris, bentuk penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik 

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris dan kendala-

kendala yang dihadapi saat menerapkan sanksi pelanggaran kode etik Notaris. 

Penerapan sanksi sangat penting sebagai upaya untuk terwujudnya 

profesionalisme notaris, karena hanya dengan penerapan sanksi yang tegas akan 

memberikan efek langsung kepada notaris sehingga tidak lagi melakukan 

pelanggaran terhadap kode etik. 

       Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang 

diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris 

bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya 

dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran 

jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses 

penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan. 

                                                           
8
Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta nomor: 

07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014 



7 
 

       Pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas profesi Notaris 

memerlukan bakat dan kemampuan. Untuk itu Notaris dituntut untuk membekali 

diri dengan memiliki kualitas standar pendidikan yang memuaskan, mempunyai 

kewenangan bertindak secara bebas dan mampu mengendalikan diri. Maka 

pekerjaan Notaris merupakan suatu profesionalitas. 

       Notaris  dalam melaksanakan  jabatannya harus Berperilaku sesuai Peraturan 

Perundang-Undangan yang  berlaku,yaitu  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan 

Kode Etik Notaris, agar tidak melanggar ketentuan tersebut, Notaris diawasi oleh 

Majelis  Pengawas Notaris, yaitu suatu  badan  yang  mempunyai  kewenangan  

dan kewajiban  untuk  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  

Notaris. Badan  ini  dibentuk  oleh  Menteri  guna  mendelegasikan  kewajibannya  

untuk mengawasi dan membina Notaris dalam menjalankan Jabatannya.  

       Sehubungan dengan hal tersebut, bilamana Notaris terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, 

Notaris yang bersangkutan akan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran 

yang telah dilakukan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Sampai saat 

berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris di Indonesia masih terdapat beberapa 

organisasi Notaris, salah satu yang mempunyai Kode Etik dan diakui oleh 

pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI), merupakan suatu organisasi 

profesi Notaris yang mempunyai Kode Etik yang ditetapkan dan disahkan oleh 

Kongres INI untuk mengatur etika notaris. 

       Berdasarkan  latar  belakang diatas,  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan 

penulisan dengan  judul: PERBUATAN MELAWAN HUKUM NOTARIS 
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DENGAN KLIEN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PERDATA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS 

(STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 

110/PDT/2012/PT.SBY) 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penelitian ini memuat 2 (dua) 

rumusan masalah yang diuraikan sebagai berikut: 

 1. Apakah perbuatan konspirasi yang dilakukan oleh Notaris dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? 

2. Bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab Notaris atas tindakannya 

yang telah berkonspirasi dengan kliennya untuk merugikan pihak lain? 

 

 1.3 Tujuan Penelitian  

       Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dan manfaat 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:       

      1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah perbuatan konspirasi yang 

dilakukan oleh notaris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan 

hukum 

           2. Untuk Mengetahui akibat hukum dan tanggung jawab notaris atas 

tindakannya yang telah berkonspirasi dengan kliennya untuk merugikan 

pihak lain. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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                  Sebagai suatu penelitian ilmiah, penulisan tesis ini memberikan kegunaan 

secara teori dan secara praktis yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Secara teoritis ,penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis maupun kalangan hukum mengenai batasan 

perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan 

hukum dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan 

memperhatikan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang 

berkonspirasi dengan klien. 

2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

dijadikan bahan kajian dalam menambah pustaka tentang sanksi yang 

dapat diberikan terhadap Notaris yang berkonspirasi dengan kliennya. 

Dan juga dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 

mengenai hukum perdata, perbuatan melawan hukum dan Kode Etik 

Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS 

          Pada Bab ini, Penulis akan membahas mengenai  tinjauan hukum mengenai 

sejarah singkat Profesi Notaris, yaitu mengenai lahirnya jabatan Notaris dan 

perkembangan Notaris di Indonesia, Notaris selaku pejabat umum, kewajiban 
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dan larangan bagi Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 

dan kode Etik Notaris, Sanksi yang dijatuhkan Bagi Notaris yang melanggar 

Undang-Undang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, Serta penjabaran 

mengenai Perbuatan Melawan Hukum. 

       BAB III  :  METODE PENELITIAN 

                            Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis 

dalam penyusunan tesis. Metode penelitian tersebut meliputi penegertian 

metode penelitian, tipe penelitian, jenis data, jenis bahan hukum, tempat 

pengumpulan data, sifat penelitian, analisis data, dan cara penarikan 

kesimpulan.  

     BAB IV : ANALISIS TERHADAP STUDI KASUS PUTUSAN   

MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 

110/PDT/2012/PT.SBY) 

                                  Pembahasan mengenai Implementasi unsur Perbuatan Melawan Hukum 

terhadap perbuatan konspirasi yang dilakukan oleh Notaris dan juga bentuk 

pertanggung jawaban serta akibat hukum yang timbul dari perilaku 

konspirasinya tersebut. 

                                 BAB V    : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang  berisi 

kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan. 

 




