
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu Jabatan atau profesi 

dimana seseorang dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang 

dihadapinya yaitu salah satunya dengan menghadap kepada seorang Notaris. 

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) 

menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Notaris 

dalam menjalankan jabatannya tidak memihak, dalam jabatannya kepada 

yang bersangkutan dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai 

kekuatan otentik. Peraturan atau Undang-undang yang mengatur tentang 

jabatan Notaris telah dibuat sedemikian ketatnya sehingga dapat menjamin 

tentang otentisitasme akta-akta yang dibuat dihadapannya.1 

Kata Notaris sendiri berasal dari kata "nota literaria" yaitu tanda 

tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau 

menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber. Tanda 

atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat 

(stenografie).2 

                                                            
1 Wiratni Ahmadi, Kode Etik Notaris, http://jurnal.fhunla.ac.id/index.php/, diakses Tanggal 

21 Oktober 2015 
2 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement),(Jakarta 

;Erlangga, 1980), hlm. 41 

http://jurnal.fhunla.ac.id/index.php/


Pada awalnya jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum (private 

notary) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan 

masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan 

hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh 

sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan 

eksistensinya di tengah masyarakat. Notaris seperti yang dikenal di zaman 

“Republik der Verenigde Nederlanden” mulai masuk di Indonesia pada 

permulaan abad ke-17 dengan beradanya “Oost Ind. Compagnie” di 

Indonesia.3 

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artinya Notaris 

dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum 

dan HAM. Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh 

pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi bawahan dari pemerintah, namun 

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri, tidak memihak 

siapapun, dan tidak tergantung kepada siapapun4. 

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan 

hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang 

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, 

persitiwa atau perbuatan hukum, dengan dasar seperti ini mereka yang 

diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani 

masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa 

                                                            
3 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), 

hlm. 15 
4 Endang Purwaningsih, Penengakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian 

Berdasarkan Pancasila dalam rangka Kepastian Hukum, (Adil : Jurnal Hukum,Vol. 2 No. 3 
Desember 2011), hlm. 324 



dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan 

honorarium kepada Notaris.5 

Meningkatnya  kebutuhan  jasa  Notaris  dan  jumlah  Notaris  maka 

dibutuhkan pengawasan terhadap jabatan ini guna menjaga agar supaya 

Notaris dapat menjalankan jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku dan kode etik Notaris.  Kode Etik bagi Notaris sangatlah penting 

dalam menjalankan jabatannya, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan 

Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, menjadi landasan hukum 

tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang 

menggunakan jasa Notaris.6 

Kehadiran jabatan Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan 

oleh pemerintah. Tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika 

menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengaman kepentingan 

masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk 

kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat 

yang dilayaninya7. 

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pejabat 

umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum. Pada proses 

hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut 

isi akta yang dibuatnya. Diletakkannya tanggung jawab secara hukum dan 
                                                            

5 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat 
Publik.(Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm, 32 

6  Endang Purwaningsih, Op.CIt, hlm. 324 
7 Muhammad Haris,Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah 

berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Jurnal Syariah Vol 14 Nomor 1, Juni 2014) 



etika kepada Notaris, maka kesalahan yang sering terjadi pada Notaris lebih 

banyak disebabkan oleh keteledoran Notaris tersebut, karena hal tersebut 

tidak mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika8. 

Tujuan pengawasan terhadap Notaris adalah memenuhi persyaratan-

persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan 

masyarakat umum, sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris 

adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan 

kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan 

oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur 

yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan 

etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

Abintoro Prakoso berpendapat, pengawasan yang diberikan kepada 

Notaris dilakukan tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik Notaris, 

akan tetapi untuk tujuan yang lebih luas, yakni agar para Notaris sebanyak 

mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-

undang dalam menjalankan tugas jabatannya, demi pengamanan dari 

kepentingan masyarakat yang dilayaninya.9 

Pengertian  pengawasan  meliputi  pengawasan  dalam  hal  perilaku 

Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Adapun yang merupakan tujuan dari 

pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya 

                                                            
8 Komar Andasasmita, Notaris I, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 12 
9 Abintoro Prakoso, Etika Profesi Hukum: Telaah Filosofis dan Teoretis Kode Etik Notaris, 

Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim, (Surabaya : Laksbang Justitia, 2015). hlm. 144 



memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan  masyarakat, karena 

Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris  

sendiri  melainkan  untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap 

Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, 

sebagaimana diatur dalam  pasal 140 Reglement op de Rechtelijke 

Organisatie en Het Der Justitie  (Stbl.1847 No.23), Pasal 96 Reglement 

Buitengewesten, Pasal 3 ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen - 

Lembaran Negara  1946  Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris 

(PJN).10 

Pengawasan terhadap Notaris juga dilakukan Peradilan Umum dan 

Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan 

Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Dibuat pula Surat Edaran 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata 

Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah 

Agung dan Menteri Kehakiman Nomor  KMA/006/SKB/VII/1987 tentang 

Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir 

dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.11 

 

                                                            
10 Habib Adjie, Op.Cit, hlm. 127 
11 Loc.Cit 



Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh 

pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh 

instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena Menteri sudah tidak punya 

kewenangan apapun terhadap badan peradilan. Tentang  pengawasan terhadap 

Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 

dicabut oleh pasal 91 UUJN.12 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris,  maka pembinaan dan pengawasan  terhadap Notaris  yang semula 

dilakukan oleh Pengadilan  Negeri setempat di  wilayah Notaris  tersebut  kini 

berada di  bawah wewenang Menteri  Hukum dan HAM  Republik Indonesia, 

untuk pengawasan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia 

membentuk Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 

tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris. 

Berdasarkan pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 

Majelis Pengawas Notaris terdiri dari sembilan orang yaitu:  

1. unsur Pemerintah tiga orang; 

2. unsur Notaris tiga orang; 

3. unsur akademisi tiga orang. 

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat 

Umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum, proses hukum 

ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta 

yang dibuatnya. 
                                                            

12 Loc.Cit 



Tujuan pengawasan Notaris adalah agar Notaris bersungguh-sungguh 

memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku, demi 

pengamanan kepentingan  masyarakat umum. Tugas pokok dari pengawasan 

Notaris adalah agar segala hak dan  kewenangan  maupun kewajiban yang 

diberikan kepada Notaris dalam  menjalankan tugasnya, senantiasa dilakukan 

di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas 

dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian 

hukum bagi masyarakat. Mekanisme pengawasan yang dilakukan secara 

terus-menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, 

dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004.  

Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk 

Majelis Pengawas  Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) 

di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Provinsi dan 

Majelis Pengawas Pusat (MPP) di Jakarta.  

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum 

baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.13 Keterlibatan Notaris dalam 

perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik 

karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah 

satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang 
                                                            

13  Mulyoto, 2010, Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV, 
Cakrawala Media , Yogyakarta, hal 2. 



sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) 

atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang 

menimbulkan kerugian pada pihak lain. 

Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, Notaris harus dimintakan 

pertanggungjawaban pidananya karena menimbulkan kerugian bagi para 

pihak atau salah satu pihak. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana, karena Notaris hanya bertanggung jawab pada 

sisi formal pembuatan akta.14 

Terkait adanya dugaan terhadap kasus hukum yang dilakukan oleh 

seorang Notaris, didalam pasal 66 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa penyidik, penuntut 

umum, atau hakim, dalam pengambilan minuta akta dan pemanggilan 

Notaris, harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).21 

Majelis Mahkamah Konstitus (MK) pada tanggal 23 Maret 2013 telah 

mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Pasal 66 

(ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan 

Saudara Kant Kamal. Amar keputusan Mahkamah Konstitusi pada intinya 

membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam 

pasal yang diuji.15 Dengan Putusan No. MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 23 

Maret 2013 maka pemeriksaan proses hukum yang melibatkan Notaris tidak 

memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) lagi dan frasa 

                                                            
14 Pieter Latumaten, 2009, Kebatalan dan Degredasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta 

Model Aktanya, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di 
Surabaya. 

15 Alwesius, 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 66 UUJN dan Tindakan 
Yang Dapat Kita Lihat Kedepan. http://alwesius.blogspot.com/2015/05/putusan-mahkamah-
konstitusi terhadap.html.  

http://alwesius.blogspot.com/2015/05/putusan-mahkamah-konstitusi
http://alwesius.blogspot.com/2015/05/putusan-mahkamah-konstitusi


tersebut dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam persidangan dan hukum acara 

MKRI, tentu ini diartikan bahwa putusan ini final dan mengikat (final and 

binding).16 

Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris (MPD) Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan khusus 

yang tidak dipunyai oleh (MPW) Majelis Pengawas Wilayah dan (MPP) 

Majelis Pengawas Pusat, yaitu sebagaimana yang tersebut didalam pasal 66 

UUJN,17 bahwa MPD berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan 

dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil 

fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau 

dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan 

Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol 

Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris . Hasil akhir pemeriksaan 

MPD yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan berisi dapat 

memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum 

atau hakim.18 

Menurut Habib Adjie, berdasarkan putusan MK itu, terhadap proses 

peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang: untuk mengambil 

fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta 

atau Protokol Notaris dalam penyimpanan, serta Memanggil Notaris untuk hadir 
                                                            

16 Maruarar Siahaan, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstutisi Republik Indonesia, 
Edisi 2 Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hal 202. 

17 Dalam bagian penjelasan pasal 66 UUJN telah jelas. Kemudian dalam pasal 66 UUJN 
tidak diperintahkan untuk ditindak lanjuti dalam bentuk keputusan atau Peraturan Menteri Hukum 
dan HAM Republik Indonesia, tapi pada kenyataanya Menteri telah mengeluarkan Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.03.HT.03.10. Tahun 
2007tentang pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan  Notaris 

18 Habib Adjie , Op.cit, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris ,hal 159 



dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol 

Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris tanpa persetujuan MPD.19 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, untuk 

pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris tidak ada lagi 

peran MPD dan digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang 

dijelaskan dalam pasal 66 yang berbunyi sebagai berikut:20 

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim 

dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris 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 atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan 

Notaris . 

2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. 

3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban 

menerima atau menolak permintaan persetujuan. 

                                                            
19 Habib Adjie, 2013, Telah Mengakhiri Kewenangan Istimewa MPD (Sebagaimana 

Tersebut dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN). http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/artikelkajian-
hukumkenotariatan/.  

20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004. 

http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/artikelkajian-hukumkenotariatan/
http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/artikelkajian-hukumkenotariatan/


4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan 

Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan, 

Dengan dialihkannya peran MPD kepada MKN maka peran MPD 

sekarang mempunyai kewenangan sesuai dengan pasal 70 UUJN.21 Dengan 

adanya pasal 66A tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang diadakan dalam 

rangka pembinaan Notaris. Majelis Pengawas Notaris berfungsi 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Sehingga 

dengan demikian terdapat 2 (dua) Majelis yang berfungsi melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris 

dan Majelis Kehormatan Notaris. 

Pelaksanaan Jabatan Notaris  terutama di Tangerang Selatan banyak 

terjadi Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris, antara 

lain : terjadinya persaingan tarif antar Notaris. tidak hadirnya para pihak di 

hadapan Notaris untuk menandatangani Akta, terjadi perebutan perekrutan 

karyawan, tidak telitinya Notaris dalam membuat akta, sehingga banyak 

terjadi kesalahan penulisan dalam akta yang dibuatnya, serta banyak lagi 

pelanggaran kode Etik yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas 

dapat dilakukan pengawasan oleh Dewan Kehormatan dan oleh Majelis 

Pengawas Daerah Notaris. Terjadinya pelanggaran kode etik tersebut diatas, 

menjadi alasan yang kuat dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian  

pelanggaran kode etik Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah 

(MPD) Notaris Kota Tangerang Selatan serta menjadi alasan yang kuat dan 

                                                            
21 Bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, pasal 70. 



mendorong penulis juga untuk memilih judul tesis “PELANGGARAN 

KODE ETIK NOTARIS TERHADAP TEMPAT KEDUDUKAN 

NOTARIS DI TANGERANG SELATAN”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang akan dikaji adalah:  

1. Bagaimana tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Tangerang 

Selatan bersama dengan Dewan Kehormatan dalam menyelesaikan 

pelanggaran kode etik oleh Notaris Kota Tangerang Selatan ? 

2. Bagaimana upaya Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota 

Tangerang Selatan dan Dewan Kehormatan dalam melakukan pembinaan 

untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi Notaris dalam mentaati kode 

etik Notaris? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan Majelis Pengawas Daerah 

(MPD) Notaris Kota Tangerang Selatan dan Dewan Kehormatan dalam 

menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh Notaris. 

3. Untuk mengkaji dan menganalisis tindakan Majelis Pengawas Daerah 

(MPD) Notaris Kota Tangerang Selatan dan Dewan Kehormatan untuk 

meningkatkan kesadaran hukum bagi Notaris dalam mentaati kode etik 

Notaris. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 



pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan bidang kenotariatan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang 

diteliti dan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam pembinaan 

dan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris.  

Manfaat utama dari penelitian ini, hendaknya tercapai apa yang 

diharapkan, yaitu : 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh profesi 

notaries dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum 

dengan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan notaries 

sehingga dapat terhindar dari segala bentuk penyimpangan baik 

yang dilakukan oleh notaries itu sendiri maupun dari pihak luar 

dalam hal ini para pihak yang berkepentingan. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

a. Bagi perkembangan ilmu hokum, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi 

perkembangan dunia kenotariatan pada umumnya dan 

pelanggaran kode etik notaries pada khususnya 

b.  Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan kepada Majelis Pengawas Daerah 

(MPD) Notaris Kota Tangerang Selatan dalam menyelesaikan 

pelanggaran kode etik oleh Notaris. 



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Isi bab ini merupakan gambaran singkat permasalahan hokum 

yang menarik untuk dikaji dalam penelitian Tesis ini, yang 

diuraikan dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  :TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan 

umum tentang gambaran umum Notaris yang meliputi pengertian 

Notaris, Kode Etik Notaris ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 

tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan dari Ikatan Notaris 

Indonesia,  

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan pada topik yang penulis 

bahas dalam tesis ini, dimana uraian tersebut dijelaskan melalui 

subbab-subbab seperti jenis penelitian, prosedur pengumpulan 

bahan, sifat analisis, serta hambatan dan penanggulangannya. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis hukum atas 

permasalahan yang diangkat serta tentang cara penyelesaiannya 

 



BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian 

disertai dengan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




