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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Institusi atau lembaga hukum di Indonesia ada bermacam-macam 

dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Sebelum dibahas lebih lanjut 

mengenai institusi atau lembaga hukum di Indonesia, kiranya perlu diketahui 

pengertian dari institusi atau lembaga hukum itu sendiri. Institusi berarti 

pendirian suatu badan atau lembaga.
1
 Selain itu, makna institusi dalam kamus 

besar bahasa Indonesia berarti lembaga atau pranata, yaitu sesuatu yang 

dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan (seperti 

perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal bihalal 

pada hari lebaran).
2
 Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang 

tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.
3
 

Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber 

lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, 

serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu 

keseluruhan dalam kehidupannya.
4
 Apabila kaidah tersebut dilanggar akan 

memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi 

yang sifatnya eksternal.
5
 

                                                             
1
Achmad Maulana dkk, Kamus Ilmiah Populer, (Yogyakarta : Absolut, 2008), hal. 172. 

2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai : 

Pustaka, 2002), hal. 436. 
3
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), hal. 30. 

4
Ibid. 

5
Ibid. 



 

2 
 

Makna institusi atau lembaga hukum menurut para ahli di antaranya 

adalah : 

1. Satjipto Raharjo, institusi itu pada hakikatnya merupakan alat 

perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan 

dalam masyarakat dapat dipenuhi secara seksama. Keseksamaan di sini 

pada pokoknya mengandung makna keteraturan.
6
 

2. Utrecht, lembaga hukum (rechtsinstituut) adalah himpunan peraturan-

peraturan hukum yang mengandung beberapa persamaan (anasir-anasir 

sama) atau bertujuan mencapai suatu objek yang sama.
7
 

Sehingga menurut penulis, dapat disimpulkan arti dari institusi atau 

lembaga hukum adalah suatu lembaga atau badan hukum yang sah menurut 

undang-undang yang berfungsi mengawasi dan menjamin terlaksananya 

peraturan atau adat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah dalam 

pergaulan hidup masyarakat. Institusi atau lembaga hukum yang terdapat di 

Indonesia itu sendiri antara lain Kepolisian, Pengadilan, Advokat, Kejaksaan, 

dan Notaris. Karena penulis, sedang menyelesaikan studi di Kenotariatan 

sehingga harus mengangkat permasalahan tentang Kenotariatan itu sendiri, 

maka institusi atau lembaga hukum yang diangkat pada penelitian ini adalah 

Notaris. 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang 

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan 

dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian 

                                                             
6
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 118. 

7
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 

2008), hal. 152. 



 

3 
 

tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan 

kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan 

umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang 

lain.
8
 

Dikarenakan Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan 

profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, sehingga perlu 

mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. 

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan 

alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau 

perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatannya tersebut. Alat 

bukti tertulis yang bersifat autentik ini berupa peraturan perundang-undangan, 

yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Undang-Undang Jabatan Notaris pertama kali diundangkan dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dan yang kemudian diubah dengan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disebut UUJN-P). Secara umum, UUJN dan UUJN-P mengatur 

tentang Jabatan Notaris, yang antara lain persyaratan untuk menjadi Notaris, 

kewenangan, kewajiban, larangan, sanksi dan pengaturan lainnya. 

Seperti dalam Pasal 3 UUJN-P yang berisi tentang persyaratan untuk 

diangkat menjadi Notaris. Pasal 15 UUJN-P yang memuat mengenai 

kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik. Serta juga dalam Pasal 16 
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UUJN-P dan Pasal 17 UUJN-P yang mengatur mengenai kewajiban-

kewajiban dan larangan-larangan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh 

Notaris.  

Selain diatur dalam UUJN dan UUJN-P, mengenai etika profesi 

seorang Notaris, diatur pula secara khusus didalam peraturan yang dinamakan 

Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut KEN). Kode Etik Notaris dan untuk 

selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah 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, pada saat menjalankan jabatan.
9
 

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris maupun orang lain (selama 

yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) memiliki berbagai macam 

kewajiban, antara lain
10

 : memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, 

menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, 

berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa 

tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah 

jabatan Notaris, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang 

telah dimiliki tidak terbatas padailmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, 

mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara, 
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memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat 

yang tidak mampu tanpa memungut honorarium dan menetapkan satu kantor 

di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi 

Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. 

Selanjutnya, dalam menjalankan jabatannya, Notaris maupun orang lain 

(selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) memiliki berbagai 

macam larangan, antara lain
11

 : mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik 

kantor cabang ataupun kantor perwakilan, memasang papan nama dan/atau 

tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luarlingkungan kantor, 

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 (iklan, ucapan selamt, ucapan 

belasungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan pemasaran dan kegiatan sponsor, 

baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga), bekerja sama 

dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak 

sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien, menandatangani 

akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain, 

mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani dan berusaha atau 

berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain 

kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang 

bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain. 

Dapat dilihat jika semua kewajiban dan larangan tersebut terkait dengan 

etika profesi seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya yang berakhir 
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pada bentuk pertanggungjawaban jabatan atau bisa juga disebut sebagai 

akuntabilitas jabatan. Akuntabilitas sendiri memiliki arti pertanggunganjawab 

atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta 

pertanggunganjawab.
12

 

Dalam menjalankan profesi jabatannya, tidak jarang Notaris berhadapan 

dengan orang-orang perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan 

usaha sebagai biro jasa atau jasa perantara. Bidang usaha biro jasa atau jasa 

perantara merupakan suatu bidang usaha yang popular dan banyak dijadikan 

sebagai salah satu pilihan untuk berusaha. Bidang usaha dari biro jasa 

tersebut sangat beragam, antara lain jasa untuk jual beli tanah, jasa 

pengurusan ijin-ijin usaha, jasa pengurusan surat-surat dan beragam jasa 

dibidang hukum.  

Biro jasa yang bergerak dibidang usaha jasa di bidang hukum 

merupakan salah satu biro jasa yang cukup digemari, mengingat bahwa 

hampir setiap aspek kehidupan akan bersinggungan dengan aspek hukum dan 

masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aspek hukum. Biro jasa 

dibidang hukum tersebut berdiri di antara profesi hukum dengan masyarakat 

yang memerlukan jasa dibidang hukum, sehingga hubungan saling 

membutuhkan bertumbuh seiring berjalannya waktu. 

Seperti skenario kasus biro jasa yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini. Biro jasa berbadan hukum berbentuk PT bernama NPA yang telah berdiri 

sejak tahun 2017 di Jakarta dan bergerak di bidang konsultan hukum Notaris 

dan PPAT ini telah banyak menangani banyak klien terutama mengenai 
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pembuatan akta yang mewajibkannya berhubungan langsung dengan Notaris 

dan/atau PPAT. Dalam menjalankan pekerjaannya, tidak jarang terbentur 

masalah peraturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya “terpaksa” 

melanggar aturan tersebut demi memenuhi permintaan klien. Yang menjadi 

masalah adalah ketika Notaris dan/atau PPAT yang diajak bekerja sama 

dengan PT NPA juga turut serta “terpaksa” melanggar aturan tersebut. 

Padahal dalam interaksi antara biro jasa dengan Notaris dalam 

menjalankan tugas profesi, Notaris harus memperhatikan ketentuan yang 

berlaku, sehingga di sinilah penulis merasa pentingnya membuat penelitian 

ini yang diberi judul “AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG 

DIBUAT NOTARIS YANG MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN 

BIRO JASA DALAM MENCARI KLIEN”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan 

di atas, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang bekerja sama dengan 

biro jasa untuk mencari atau mendapatkan klien ? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Notaris yang 

melakukan kerja sama dengan biro jasa dalam mencari klien? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang bekerja sama 

dengan biro jasa untuk mencari atau mendapatkan klien. 
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2. Untuk menganalisisakibat hukum terhadap akta yang dibuat Notaris yang 

melakukan kerja sama dengan biro jasa dalam mencari klien. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian tesis ini, manfaat yang diharapkan 

adalah: 

1. Bagi penulis sendiri, selain untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Magister Kenotariatan, juga untuk memperluas 

pengetahuan dan wawasan penulis mengenai bagaimana sebenarnya 

akibat hukum terhadap Notaris yang bekerja sama dengan biro jasa 

untuk mencari atau mendapatkan klien. 

2. Bagi pembaca, semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman yang lebih baik mengenaiakibat hukum terhadap Notaris 

yang bekerja sama dengan biro jasa untuk mencari atau mendapatkan 

klien. 

3. Bagi kalangan akademis, semoga penelitian ini dapat mendorong ide dan 

wacana baru mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang bekerja 

sama dengan biro jasa untuk mencari atau mendapatkan klien sehingga 

dapat dikembangkan lebih lanjut ke depannya ke arah yang lebih 

baiklagi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penulisan tesis ini 

secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bab, di mana masing-masing bab 

terdiri dari beberapa subbab, yaitu : 

BAB I. PENDAHULUAN 
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Dalam Bab I, penulis menguraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II, penulis menguraikan Tinjauan Umum Notaris, antara 

lain : sejarah Notaris di Indonesia, jenis-jenis Notaris, syarat-syarat menjadi 

Notaris, kewenangan Notaris, kewajiban Notaris, larangan Notaris, sanksi-

sanksi, organisasi Notaris, badan pengawas Notaris; 

Tinjauan Umum akta Notaris, antara lain : pengertian akta autentik, 

macam-macam akta autentik, pengertian akta di bawah tangan, macam-

macam akta di bawah tangan; 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Dalam Bab III, penulis menguraikan mengenai metode pendekatan, 

jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data 

dan lokasi penelitian dalam penulisan tesis ini. 

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab IV, penulis membahas rumusan masalah dalam penelitian 

tesis ini, dengan menguraikan akibat hukum terhadap Notaris yang bekerja 

sama dengan biro jasa untuk mencari atau mendapatkan kliendan akibat 

hukum terhadap akta yang dibuat Notaris yang melakukan kerja sama dengan 

biro jasa dalam mencari klienmenurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
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Dalam Bab V, penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari 

penelitian tesis ini sebagai jawaban atas pokok permasalahan dan saran-saran 

dari penulis terkait dengan permasalahan tersebut. 




