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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
1
  

Pengertian dari Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut jika 

dibandingkan dengan pendapat dari Lumban Tobing yaitu Notaris adalah pejabat 

umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum 

atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta 

otentik, menjamin kepastian tanggal, 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.
2
 

Sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata, 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. Dalam hal ini, 

notaris merupakan pejabat umum dimana kewenangannya atau kewajibannya 

                                                           
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
2 G.H.S. Lumban Tobing, S.H, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.31. 
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yang utama ialah membuat akta-akta otentik, jadi Notaris merupakan pejabat 

umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1868 KUHPerdata. 

Akta autentik yang kewenangan pembuatannya dimiliki oleh Notaris 

sesuai juga dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah akta 

yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
3
 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.
4
 

Akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik sesuai dengan rumusan 

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut 

KUHPerdata)
5
 yaitu: “suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai 

umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat”, artinya: 

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Kata ”bentuk” disini 

adalah terjemahan bahasa Belanda vorm dan tidak diartikan bentuk bulat, 

lonjong, panjang dan sebagainya, tapi pembuatannya harus memenuhi 

                                                           
3 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
4 Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
5 R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1990), hal 397. 
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ketentuan undang-undang. Bentuk akta notaris ditentukan dalam pasal 38 

UUJN, sebagai berikut: 

a. Pasal 38 ayat (1) yaitu setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala 

akta; badan akta; dan akhir atau penutup akta. 

b. Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa awal akta atau kepala akta 

memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; 

dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. 

c. Pasal 38 ayat (3) menyebutkan bahwa badan akta memuat nama 

lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka 

wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta 

yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 

berkepentingan dan  nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta 

pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi 

pengenal.  

d. Pasal 38 ayat (4) menyebutkan bahwa akhir atau penutup akta memuat 

uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7), uraian tentang penandatanganan 

dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, nama 

lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan 

tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan uraian tentang tidak adanya 

perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang 

adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau 

penggantian serta jumlah perubahannya.  
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e. Pasal 38 ayat (5) menyebutkan bahwa akta Notaris Pengganti dan 

Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan 

tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya. 

2. Dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten oerstaan) pegawai-pegawai umum. 

Pegawai-pegawai umum yang dimaksud memiliki pengertian yang sama 

dengan pejabat umum. Pejabat Umum berasal dari kata ambtenaren 

(pejabat)
6
 dan openbare (umum atau publik)

7
. Pejabat umum adalah pejabat 

yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam 

suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) 

yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.  

3. Pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu 

dibuat artinya pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, 

harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. 

Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat 

akta dalam rumusan Peraturan Jabatan Notaris tidak lagi digunakan dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris. Penggunaan kata satu-satunya (uitsluitend) 

dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya 

yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat 

lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka 

tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan 

kepada mereka oleh undang-undang. Perkataan uitsluitend dengan dihubungkan 

dengan bagian kalimat terakhir Peraturan Jabatan Notaris mempunyai arti dengan 

                                                           
6 Marjanne Termoshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal 21. 
7 Ibid., hal 281 
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mengecualikan setiap orang lain. Wewenang Notaris bersifat umum sedang 

wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa 

apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum 

diharuskan adanya akta otentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu 

akta notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan 

dengan tagas, atau sebagian yang satu-satunya berwenang untuk itu.
8
 

Selain kewenangan membuat akta autentik, Notaris berwenang pula:
9
 

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 membuat Akta 

risalah lelang. 

Selain kewenangan membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya di 

atas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Jabatan Notaris, Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

                                                           
8 GHS Lumban Tobing. Peraturan Jabatan Notaris. (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 34 
9 Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
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Notaris juga mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas dan 

jabatannya sesuai yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bertindak amanah,  jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 

2. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari Protokol Notaris; 

3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta 

Akta; 

4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan 

Minuta Akta; 

5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, 

kecuali ada alasan untuk menolaknya;    

6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; 

7. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak 

dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 

satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap buku; 

8. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga;  
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9. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan Akta setiap bulan; 

10. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I Pasal 16 

UUJN atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat 

pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 

berikutnya; 

11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap 

akhir bulan; 

12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik 

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan 

tempat kedudukan yang bersangkutan; 

13. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk 

pembuatan Akta wasiat di bawah tangan,  dan ditandatangani pada saat itu 

juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan 

14. Menerima magang calon Notaris. 

Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b Pasal 16 UUJN tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in 

originali. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 16 UUJN 

meliputi: 

1. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; 

2. Akta penawaran pembayaran tunai; 

3. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; 
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4. Akta kuasa;  

5. Akta keterangan kepemilikan; dan 

6. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengan larangan- larangan bagi 

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 

UUJN, yaitu sebagai berikut: 

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; 

2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-

turut tanpa alasan yang sah; 

3. Merangkap sebagai pegawai negeri; 

4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 

5. Merangkap jabatan sebagai advokat; 

6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta; 

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah 

jabatan Notaris; 

8. Menjadi Notaris pengganti; atau 

9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 

martabat jabatan Notaris. 

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 

ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
10

 

                                                           
10 Pasal 17 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
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1. Peringatan tertulis; 

2. Pemberhentian sementara; 

3. Pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat 

Profesi notaris sebagai seorang pejabat umum bertujuan untuk 

memberikan pelayanan khususnya dalam bidang hukum perdata. Notaris dan 

aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan 

perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum 

perdata, Negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang 

dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti. 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik 

merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di 

masa sekarang ini. Pada masa ini, jarang sekali masyarakat yang mengenal 

perjanjian hanya berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain, seperti biasanya 

dilakukan pada masa lampau. Apalagi dengan bertambahnya tingkat kejahatan 

serta kriminalitas yang terjadi di masyarakat masa kini. Guna keamanan para 

pihak yang bersangkutan, perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para pihak 

biasanya akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian. 

Karena itulah, kedudukan notaris menjadi semakin penting dan dibutuhkan di 

masa sekarang ini. 

Negara memberikan wewenang kepada Notaris untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris adalah: 
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1. Warga negara Indonesia; 

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. Berumur paling sedikit 27 tahun; 

4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter dan psikiater; 

5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; 

6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan 

Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut 

pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi 

Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; 

7. 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  

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

Sebagai seorang pejabat umum, notaris harus dan wajib memahami dan 

mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini 

merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan jabatan 

kepercayaan dalam proses penegakan hukum.  

Disamping hal tersebut notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak 

sesuai dengan kode etik profesi notaris. Dengan berdasar pada Undang-undang 

Jabatan Notaris, para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang 
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menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh 

dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

Dalam menjalankan suatu tugas, baik yang merupakan tugas jabatan atau 

tugas profesi, tiap pelaksanaanya dibutuhkan tanggung jawab (accountability) dari 

masing-masing individu yang menjalankanya. Tanggung jawab itu sendiri timbul 

karena beberapa hal antara lain:
11

 

1. Tanggung jawab mendapat suatu kepercayaan untuk melaksanakan suatu 

tugas atau fungsi; 

2. Tanggung jawab mendapat suatu kepercayaan; 

3. Tanggung jawab mendapat amanah untuk menduduki suatu jabatan atau 

kedudukan. 

Profesi hukum dituntut untuk memiliki rasa kepekaan atas nilai keadilan 

dan kebenaran serta mewujudkan kepastian hukum bagi pencapaian dan 

pemeliharaan ketertiban masyarakat. Selain itu, profesi hukum berkewajiban 

selalu mengusahakan dengan penuh kesadaran yang bermoral untuk mengetahui 

segala aturan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara ilmiah bagi 

tegaknya hukum dan keadilan dan terutama diperuntukan bagi mereka yang 

membutuhkanya.
12

 

Notaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kode etik profesi. 

Notaris merupakan profesi yang terhormat (officium nobile) yang memerlukan 

integritas serta kualifikasi tersendiri. Oleh karenanya seorang Notaris dalam 

menjalankan profesinya, tidak sekedar dibatasi oleh norma-norma hukum atau 

                                                           
11 Tanggung Jawab Profesi Notaris dalam Menjalankan dan Menegakkan Hukum di Indonesia, 

http://www.kompasiana.com/2608/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-

menegakkan-hukum-di-indonesia_55009389813311501afa7857, diakses pada tanggal 5 Agustus 

2016 
12 Ibid 

http://www.kompasiana.com/2608/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia_55009389813311501afa7857
http://www.kompasiana.com/2608/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia_55009389813311501afa7857
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norma-norma kesusilaan yang berlaku secara umum, tetapi juga harus patuh 

terhadap ketentuan-ketentuan etika profesi, yang diatur dalam kode etik profesi.
13

  

Doddy Rajasa Waluyo berpendapat dengan diangkatnya seorang Notaris 

oleh Menteri Kehakiman maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya 

dengn bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud 

kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk 

menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen.
14

 

Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan profesi yang diangkat, 

diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani publik dalam hal 

tertentu. Hal ini juga yang membedakan profesi notaris dengan profesi-profesi 

karena walaupun sebgai pejabat umum yang diangkat oleh negara, pada 

hakikatnya profesi Notaris tidak mendapatkan gaji selayaknya pegawai negeri 

sipil lainnya.
15

 Honorarium yang diterima oleh notaris merupakan pendapatan 

pribadi dari notaris yang bersangkutan. 

Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris 

berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan 

kewenangannya. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan 

pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Hal 

tersebut termuat di dalam Pasal 36 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Jabatan 

Notaris sebagai berikut: 

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai 

dengan kewenangannya. 

                                                           
13 Ibid 
14 Doddy Radjasa Waluyo, Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notaris, hlm, 41. 
15 Dr.Ghansam Anand S.H.,M.Kn, Karateristik Jabatan Notaris di Indonesia, (Bangkalan: 

Zifatama Publisher, 2014), hlm.124. 
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2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai 

ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. 

3. Nilai ekonomis sebagaimana dimasksud pada ayat (2) ditentukan dari objek 

setiap akta sebagai berikut:  

a. Sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen 

gram emas pada saat itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 

2,5 % (dua koma lima persen)  

b. Di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 

1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) honorarium yang diterima paling 

besar 1,5 % (satu koma lima persen) 

c. Diatas Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) honorarium yang 

diterima didasarkan atas kesepakatan antara Notaris dengan pihak, tetapi 

tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuat aktanya. 

4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta 

dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5.000.000,- (lima juta 

rupiah) 

Honorarium merupakan hak dari Notaris yang bersangkutan yang berarti 

para pihak yang menggunakan jasa notaris memiliki kewajiban untuk membayar 

honorarium kepada Notaris tersebut. 

Notaris sebagai seorang pejabat umum disamping untuk berhak menerima 

honorarium sebagai imbalan atas jasanya juga diharapkan oleh pemerintah untuk 

dapat melakukan perbuatan sosial kepada masyarakat. Hal ini tercantum dalam 

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Notaris wajib 
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memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang 

yang tidak mampu. 

Walaupun Notaris merupakan pejabat umum (openbare ambtenaar), dan 

Notaris bukan merupakan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-

peraturan kepegawaian negeri. Notaris tidak menerima gaji, bukan bezoldigd 

staatsambt, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah 

diberikan kepada masyarakat.
16

 

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan sanksi bagi Notaris yang 

melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN, sesuai Pasal 37 ayat (2) dapat 

dikenai sanksi berupa: 

1. Peringatan lisan; 

2. Peringatan tertulis; 

3. Pemberhentian sementara; 

4. Pemberhentian dengan hormat; atau 

5. Pemberhentian dengan tidak hormat. 

Sanksi yang ditetapkan dalam pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris 

ini dapat dianggap salah satu bentuk harapan dari pemerintah kepada Notaris 

sebagai pejabat umum agar menjalankan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang 

Jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Pasal 37 ayat (1) UUJN merupakan salah satu wujud cerminan negara 

yang bermaksud menjamin semua hak warga negaranya tanpa terkecuali selama 

berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum 

memberikan ketentuan bahwa setiap orang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

                                                           
16 Komar Andasasmita, Notaris I, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm.45. 
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dilindungi haknya, sehingga memberikan rasa keadilan juga ketika seseorang 

melakukan perbuatan hukum. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa 

kenotarisan lainnya untuk masyarakat tidak mampu tanpa memungut honorarium 

juga tercantum dalam Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris. Hal ini merupakan salah 

satu bentuk pengamalan, pengabdian dan mengutamakan kepentingan masyarakat 

dan negara. 

Pasal 37 ayat (1) UUJN juga merupakan suatu aturan yang mengandung 

norma atau kaidah hukum, karena mewajibkan Notaris untuk memberikan jasa 

hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, 

dan juga memberikan sanksi bagi Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban 

tersebut. Adanya norma hukum yang terkandung dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN 

tersebut merupakan suatu kewajiban sosial yang diharuskan oleh perundang-

undangan yang tidak terlepas dari rasa kemanusiaan dalam masyarakat, yang juga 

terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 

Pancasila merupakan nilai dasar dan juga sebagai pandangan hidup dari 

bangsa Indonesia dan juga merupakan dasar dari sumber hukum di Indonesia.
17

 

Hal ini berarti segala tingkah laku maupun perbuatan bangsa Indonesia harus 

menjiwai dan mencerminkan atas sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu 

sendiri. Pancasila karena itu juga dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber 

hukum atau sumber tertib hukum bagi Negara Republik Indonesia yang juga 

merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral 

yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia.
18

 

                                                           
17 Dardji Darmodiharjo dkk, Santiaji Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis-

Konstitusionil, (Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, 1979), hlm.11 
18 Ibid,. hlm. 17-18. 
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Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila merupakan landasan 

terbentuknya suatu aturan hukum. Melihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam 

Pancasila sendiri seperti keTuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, 

kekeluargaan, tolong menolong, dan hal-hal lainnya yang terdapat dari Pancasila, 

maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Pancasila juga menuntut untuk 

masyarakat Indonesia memiliki kepedulian sosial yang tinggi juga tanggung 

jawab sosial terutama kepada sesama umat manusia. Maka hal ini juga menjadi 

dasar dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN yang mewajibkan Notaris untuk membantu 

masyarakat yang tidak mampu dalam menjalankan jabatannya. 

Notaris dalam melakukan pekerjaan profesinya tidak selalu berorientasi 

pada hitungan untung-rugi, melainkan dibebani pula tanggung jawab sosial yaitu 

wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi 

masyarakat yang tidak mampu seperti yang terdapat dalam UUJN. 

Adanya pasal 37 ayat (1) UUJN Negara menjamin semua hak warga 

negaranya tanpa terkecuali selama berada di Wilayah Negara Kesaturan Republik 

Indonesia. Pernyataan tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia 

sebagai negara hukum memiliki ciri yang khas.
19

  Setiap orang wajib dihormati, 

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, sehingga memberikan rasa keadilan 

ketika seseorang melakukan perbuatan hukum.   

                                                           
19 Ciri negara hukum antara lain 1) Pengakuan dan perlidungan hak-hak asasi yang mengandung 
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan; 2) Peradilan yang 
bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak; dan 3) Jaminan 
kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa kentetuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan 
dan aman dalam melaksanakannya. Kaelan, Achmad Zuabaidi., Pendidikan Kewarganegaraan, 
(Yogyakarta: Paradigma, 2007), hlm. 92.  
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Terdapat perbedaan pandangan dan prinsip kepentingan antara pihak-pihak 

yang terlibat. Bagi pemerintah yang menciptakan hukum menghendaki 

terpenuhinya hak-hak warga negaranya, khususnya bagi kalangan masyarakat 

yang tidak mampu. Namun bagi profesi Notaris, seringkali hal ini dianggap 

merugikan karena honorarium Notaris yang seharusnya dibayarkan namun 

terdapat pengecualian bagi pihak-pihak yang tidak mampu. Selain itu notaris juga 

dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi baik secara pribadi maupun 

bagi keperluan operasional kantor notaris sendiri mengingat notaris merupakan 

pejabat umum yang tidak diberikan tunjangan oleh pemerintah layaknya pegawai 

negri sipil. Pemberian biaya akta yang sama sekali gratis juga dianggap kurang 

dapat diwujudkan mengingat timbulnya biaya-biaya atas pembuatan akta tersebut 

seperti biaya operasional, pembayaran pajak, dan lain-lain. 

Permasalahan menyangkut honorarium dan tanggung jawab sosial Notaris 

bukan merupakan hal yang mudah, karena Notaris juga membutuhkan material 

dalam menjalankan kegiatan profesinya. Namun disamping itu pemerintah 

melalui UUJN yaitu Pasal 37 ayat (1) yang menuntut Notaris untuk dapat 

memberikan pemenuhan hak atas masyarakat tidak mampu.   

Makna dari Pasal 37 ayat (1) UUJN khususnya mengenai orang tidak 

mampu sangat tidak jelas. Meskipun adanya lampiran penjelasan umum dan 

dinyatakan cukup jelas, namun standar kualifikasi orang tidak mampu diperlukan 

penjelasan yang lebih terperinci dari Pasal 37 ayat (1) UUJN agar dapat 

diimplementasikan dan juga untuk menghindari adanya salah persepsi dalam 

penerapan pasal tersebut.  
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Tidak adanya penjelasan secara rinci mengenai orang yang tidak mampu 

pada Undang-Undang Jabatan Notaris menyebabkan kaburnya batasan dari Pasal 

37 ayat (1) UUJN. Hal ini dapat menimbulkan suatu celah yang dapat 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki itikad tidak baik sehingga dapat 

juga memberikan kesulitan bagi pihak Notaris dalam menjalakan tugas 

jabatannya. UUJN juga tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana penerapan 

sanksi yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (2) bagi notaris yang melanggara Pasal 

37 ayat (1) apakah sanksi tersebut diberikan secara bertahap atau dapat diberikan 

sesuai kesalahan notaris.  

     Sesuai dengan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas dalam 

penulisan tesis ini, penulis bermaksud untuk membahas mengenai permasalahan 

di atas dengan judul tesis: “TANGGUNG JAWAB SOSIAL NOTARIS 

TERHADAP MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN 

KETENTUAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : 

1. Bagaimana realisasi pelaksanaan Pasal 37 UUJN terhadap masyarakat 

yang tidak mampu dan akibat hukum bagi Notaris jika tidak 

melaksanakan Pasal 37 UUJN? 

2. Apakah Majelis Pengawas Daerah merupakan organisasi profesi? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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  Sesuai dengan rumusan permasalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada 

tersebut. Tujuan penelitian ini juga penulis bagi menjadi dua, yaitu:  

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum 

dalam bidang hukum kenotariatan. Penelitian ini khususnya akan mengkaji 

ketentuan dalam Pasal 37 angka (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014.  

2. Tujuan Khusus  

Selain untuk mencapai tujuan umum di atas, terdapat juga tujuan khusus yang 

ingin dicapai penulis sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini. 

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penulisan tesis ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui realisasi pelaksanaan Pasal 37 UUJN terhadap 

masyarakat yang tidak mampu dan akibat hokum bagi notaris yang tidak 

melaksanakan pasal 37 UUJN. 

b. Untuk mengetahui apakah MPD merupakan organisasi profesi. 

D. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan yang diharapkan untuk dicapai dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di 

bidang ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum kenotariatan. Hasil 
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penelitian dapat berguna bagi perkembangan pengetahuan mengenai 

kewajiban Notaris dalam pembuatan akta sosial yang diwajibkan oleh 

Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-

Undang Jabatan Notaris. 

2. Kegunaan Praktis  

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

kepada:  

a. Notaris, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu 

pandangan baru dan suatu pemahaman mengenai kewajiban Notaris 

dalam membuat akta sosial notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. 

b. Kalangan Akademis, diharapkan dengan hasil analisis penelitian ini 

dapat memberikan ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut 

sehingga suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan pandangan 

lain terkait dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang 

berkaitan dengan kewajiban Notaris dalam membuat akta sosial notaris 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan 

Notaris. 

c. Masyarakat, diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan 

pemikiran kepada masyarakat dalam bidang hukum kenotariatan 

khususnya mengenai kewajiban Notaris dalam membuat akta sosial 

notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang 

Jabatan Notaris. 
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d. Penulis sendiri, dalam rangka membekali penulis dengan pengetahuan 

dan pemahaman mengenai kewajiban Notaris dalam membuat akta 

sosial notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-

Undang Jabatan Notaris. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari: 

Bab 1. PENDAHULUAN 

 Merupakan bagian awal dari bagian pokok tesis. Dalam bab ini akan dijelaskan 

latar belakang diadakannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus 

penelitian yang akan dikaji juga dijelaskan pada bab pendahuluan, dan juga hal-

hal yang menjadi tujuan dari penelitian serta manfaat dari penelitian secara teoritis 

maupun praktis. Isi dari ini terdiri atas sekurang-kurangnya beberapa sub-bab 

yaitu antara lain: 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Metode Penelitian 

E. Sistematika Penulisan 

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA (Tinjauan yuridis mengenai notaris dan 

kewajiban serta tanggung jawab sosial notaris dalam pelaksanaan jabatannya 

dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris) Dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan juga penelitian-

penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. 
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Bab III. METODE PENELITIAN. Dalam bab ini penulis akan menguraikan 

mengenai metode penulisan yang digunakan, yaitu mengenai jenis penelitian, 

sumber data dan cara perolehan, cara pendekatan, dan cara penulis melakukan 

analisa dalam penelitian ini. 

Bab IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN (Tinjauan mengenai kewajiban dan 

tanggung jawab pelayanan sosial notaris dalam pelaksanaan jabatannya dikaitkan 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris) Dalam 

bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang menggambarkan fakta-

fakta yang terdapat di lapangan dibandingkan dengan data atau teori-teori yang 

telah diuraikan dalam bab II yang berkaitan dengan permasalahan. 

BAB V. PENUTUP 

Merupakan akhir dari bagian pokok tesis. Dalam bab ini akan dicantumkan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan 

dari tesis, sedangkan saran akan menjadi alternative solusi yang diusulkan oleh 

penulis tesis atas permasalahan yang dihadapi atau belum ditemukan solusi 

pemecahannya. 

 

 




