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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Republik Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum mempunyai 

kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan. Hukum mengatur segala hubungan 

antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat 

maupun individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum adalah menjamin 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan 

keadilan. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena itu 

hukum harus diukur dengan norma moral. Sebaliknya moral membutuhkan hukum 

yang bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas. Norma moral merupakan 

tolok ukur untuk menentukan benar-salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik-

buruknya sebagai manusia.  

Notaris merupakan pejabat yang memegang jabatan tertentu yang 

menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada publik. Eksistensi profesi 

Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) makin 

diperluas lagi melalui pendapat Majelis Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa 

Notaris merupakan profesi dan pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas 
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dari pemerintah. Dunia kenotariatan di Indonesia memasuki era baru sejak terbitnya 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 117. Dengan terbitnya hukum nasional yang 

baru yang menggantikan Peraturan Jabatan Notaris tahun 1860 produk Pemerintahan 

Kolonial Hindia Belanda, maka dunia kenotariatan atau profesi notaris Indonesia kini 

menghadapi tantangan baru dalam menjalani profesinya untuk lebih maju. Notaris 

merupakan profesi yang mengharuskan sesorang memiliki keahlian khusus untuk 

menjadi professional dalam profesi tersebut, sebagaimana profesi jaksa, hakim, dan 

advokat dengan tugas dan kompetensi membantu orang-orang yang mempunyai 

masalah hukum. Untuk itu, agar dapat menjalankan profesi tersebut, maka 

kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat.
1
 

Notaris adalah pengemban profesi luhur yang memilki 4 (empat) ciri-ciri 

pokok . Pertama , bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan 

dampak pekerjaan. Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan 

bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih 

demi kepentingan klien dengan mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga. 

Keempat, selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi Notaris dengan menjunjung 

tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya. 

Sebelum menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib mengangkat sumpah. 

Sumpah ini dimaksudkan agar Notaris tersebut sebaik-baiknya mengemban tugas. 

                                                         
1
 Suparman Marzuki. Etika & Kode Etik Profesi Hukum, cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 

2017, hlm. 63. 
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Sumpah itu adalah hubungannya dengan Tuhan, janji pribadi yang diucapkan akan 

dijalankan. Sehingga seharusnya tanpa ada pengawasan maupun masalah ketahuan 

atau tidak ketahuannya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah 

tanggung jawab pribadi tersebut dengan Tuhannya.
2
 

Setiap Notaris juga wajib lulus ujian kode etik yang dilaksanakan oleh Ikatan 

Notaris Indonesia sebagai organisasi yang menaungi dan melakukan pengawasan 

terhdap pelanggaran kode etik Notaris. Hal ini dikarenakan seorang Notaris 

diharapkan beretika sebaik-baiknya dalam mengemban atau menjalankan jabatan. 

Etika adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi panduan membedakan antara benar 

dan salah.etika lebih menekankan tata cara pergaulan individu dalam bermasyarakat. 

Jika etika tersebut telah disepakati secara tertulis dan dijadikan acuan sekelompok 

orang tertentu untuk mengatur tata cara pergaulan diantara mereka, maka etika 

tersebut terkodefikasi menjadi kode etik. Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, 

hakim, advokad, notaris dan lain- lain, yang kesemuanya menjalankan aktivitas 

hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya 

penegakan hukum, walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga 

sangat menentukan dalam upaya tersebut.
3
 

Berikut ini beberapa kode etik profesi hukum, yang apabila dipatuhi dan 

ditegakkan dapat menjadi upaya preventif keterlibatan aparat penegak hukum dalam 

                                                         
2 Freddy Harris, Leny Helena, NOTARIS INDONESIA, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017,  hlm. 

65. 
3

 www.hukumonline.com. Etika Profesi Hukum di Era Perubahan, Imam Nasima, Mahasiswa 

pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam Indonesian Law Society Utrecht  
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kasus kejahatan dan lingkaran mafia peradilan. Dalam kode etik kepolisian, salah 

satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus ”menjauhkan diri dari 

perbuatan dan sikap tercela, serta mempelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan 

masyarakat sekelilingnya”. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan 

”mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”.  

Sementara dalam korps Adhyaksa, diantaranya jaksa dilarang menerima atau 

meminta hadiah dan tidak boleh menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk 

kepentingan pribadi dan pihak lain, termasuk dalam merekayasa fakta hukum dalam 

penanganan perkara. Dalam kode etik hakim juga diatur beberapa larangan, seperti 

dilarang melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang 

akan dan sedang ditangani. Kemudian dilarang juga untuk menerima sesuatu 

pemberian atau janji dari dari pihak-pihak yang berperkara.
4
 Notaris, sebagai salah 

satu profesi hukum memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, karena 

notaris juga ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya dibidang hukum. 

Dalam kode etiknya diatur bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh 

rasa tanggung jawab. Hal tersebut menggambarkan bahwa betapa pentingnya kode 

etik dalam profesi notaris. Menurut E.Sumaryono kode-kode etik profesi harus 

dibuat tertulis dengan beberapa alasan sebagai berikut :
5
   

                                                         
4

 www.hukumonline.com. Etika Profesi Hukum di Era Perubahan, Imam Nasima, Mahasiswa 

pascasarjana hukum perusahaan Universitas Utrecht, aktif di dalam Indonesian Law Society Utrecht.  
5
 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 35-36.  
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a. Kode-kode etik itu penting sebagai sarana kontrol sosial sosial.  

b. Kode-kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan 

yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa 

agen atau pelaksananya.  

Profesi Notaris sebagai suatu jabatan yang mulia akhir-akhir ini menjadi 

perhatian masyarakat karena banyaknya Notaris yang mengalami proses 

pemanggilan yang berkaitan dengan dugaaan pelanggaran yang dibuatnya. 

Banyaknya Notaris yang tersangkut masalah hukum dan berurusan dengan aparat 

penegak hukum dipicu oleh ketidakpatuhan Notaris tersebut oleh kode etik profesi 

serta hukum positif yang ada. Kondisi ini tentu akan merusak citra baik profesi 

Notaris sebagai salah satu profesi yang terhormat. Seorang notaris diangkat oleh 

pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum, 

dengan demikian ia menjalankan salah satu bagian dalam tugas negara. Seorang 

notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta memiliki 

suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karenanya kedudukan 

notaris yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya 

merupakan produk kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Jabatan Notaris 

merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat umum, yang berdasarkan 

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang termuat 

dalam Ordonantie Staatblads 1860 nomor 3, yang mulai berlaku tanggal 1 Juli tahun 

1860, berdasarkan ketentuan Pasal 1 menyatakan, bahwa Notaris adalah pejabat 
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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 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.
6
 

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. 

Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris 

(selanjutnya disingkat UUJN). Jabatan Notaris juga merupakan jabatan seorang 

pejabat negara atau pejabat umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUJN 

pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, 

khususnya di bidang hukum perdata.
7
 

 

Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari perbuatan hukum di lapangan 

hukum keperdataan yang selalu melahirkan hak dan kewajiban, sehingga dalam 

penerapannya dibutuhkan suatu bentuk alat pembuktian yang dapat menjamin 

kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga yang terkait dalam suatu 

hubungan keperdataan. Dalam lapangan hukum keperdataan bukti yang sempurna 

                                                         
6
 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm.31 

7
 Yudha Pandu (ed.), Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT, 

Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009, hlm.3 
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merupakan bukti dalam bentuk akta otentik. Kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum menuntut antara lain bahwa dalam melakukan perbuatan hukum dalam 

kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas 

hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Tuntutan 

terhadap perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat salah satunya tercermin 

dalam hukum pembuktian, yaitu perlunya akta otentik.  

Hal tersebut sesuai dengan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa: 

“suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli waris 

nya atau orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang 

apa yang dimuat didalamnya.”  

Oleh karena itu, suatu akta otentik harus memenuhi beberapa unsur agar 

dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Unsur-unsur tersebut seperti yang tercantum 

dalam pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa:  

“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 di mana akta dibuatnya.”  

Sesuai dengan pengertian tersebut maka unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, seperti 

yang tercantum dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 
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2014 tentang jabatan notaris  (UUJN), yang menyebutkan bahwa setiap 

akta notaris terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir 

atau penutup akta.  

2. Akta dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yaitu Notaris, hal 

ini sesuai dengan pasal 1 angka (1) UUJN yang menyebutkan bahwa 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang- 

undang ini. Kewenangan tersebut lebih dipertegas dalam pasal 15 ayat (1) 

UUJN, yang menyebutkan bahwa:  

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 

oleh undang-undang.”  

3. Melalui pengertian dan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, terlihat 

bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, dan 
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kewenangannya adalah membuat akta otentik.
8
 Akta otentik adalah suatu 

akta yang bentuknya ditentukan Undang-Undang, dibuat oleh atau di 

hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu, di tempat di 

mana akta itu dibuatnya. Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut 

bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 A Perubahan. Batasan 

yang diberikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, mengandung fungsi 

utama atau fungsi pokok dari Notaris, yaitu pembuatan akta-akta otentik 

yang harus dilakukan oleh atau di hadapan Notaris, seperti akta-akta 

wasiat, perjanjian kawin, pendirian perseroan terbatas dan lain-lain.
9 

Sesuai dengan pasal 18 UUJN yang menyebutkan bahwa notaris 

mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dengan 

wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat 

kedudukannya.  

 

Selanjutnya, akta otentik yang dibuat notaris dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

golongan, yakni:
10

  

 

                                                         
8
 Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, 

hlm. 33.  
9
 Ibid.,hlm. 34. 

10
 Freddy Harris, Leny Helena, NOTARIS INDONESIA, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, hlm. 

65.  
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1. Akta relaas atau akta pejabat adalah suatu akta yang di buat oleh Notaris 

yang biasanya berisi tentang berita acara mengenai suatu kejadian yang 

disaksikan oleh Notaris sendiri. Berita acara mengenai suatu kejadian yang 

dilihat dan didengar oleh Notaris sendiri. Disini Notaris bertanggung 

jawab penuh atas kebenaran dari isi akta yang dibuatnya tersebut. 

Misalnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan. 

Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan 

menuduh bahwa akta itu palsu. Apabila akta otentik yang dibuat Notaris 

dinyatakan cacat hukum, batal demi hukum ataupun dinyatakan 

terdegradasi menjadi akta di bawah tangan maka para pihak yang merasa 

dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan atau pun turut 

tergugat. 

2. Akta partij merupakan akta notaris yang berisikan suatu “cerita” dari apa 

yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan 

notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada 

notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak 

lain itu sengaja datang dihadapan notaris dan memberikan keterangan itu 

atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris agar keterangan atau 

perbuatan itu dituangkan oleh notaris didalam suatu akta otentik. Didalam 

akta tersebut dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari para 

pihak yang bertindak dalam akta tersebut, disamping relaas dari notaris itu 
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sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah 

menyatakan kehendaknya sendiri sebagaimana yang dicantumkan dalam 

akta tersebut. Untuk akta partij, Undang-undang mengharuskan adanya 

tanda tangan oleh para pihak yang bersangkutan atau setidak-tidaknya di 

dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak 

ditandatanganinya akta itu oleh pihak yang bersangkutan, misal salah satu 

pihak buta huruf atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya keterangan 

yang harus dicantumkan oleh notaris dalam akta itu dan keterangan itu 

dalam hal ini berlaku sebagai ganti tanda tangan (surrogaat). Apabila tidak 

dilakukan penandatanganan tersebut maka akta tersebut kehilangan 

otentisitasnya.
11

 

Perbedaan tersebut diatas penting dalam kaitannya dengan pemberian 

pembuktian sebaliknya terhadap isi akta tersebut. Dalam akta relaas kebenaran dari 

isi akta tidak dapat digugat kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut adalah 

palsu. Sedangkan dalam akta partij, dapat digugat isinya tanpa menuduh akan 

kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang 

bersangkutan diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta tersebut adalah 

keterangan yang tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu 

diperkenankan pembuktian sebaliknya.
12

 

                                                         
11

 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Pasal 44 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  
12

 GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 53 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Sesuai dengan hal tersebut diatas, maka yang pasti secara otentik pada akta 

partij terhadap pihak lain, ialah:
13

 

1. tanggal dari akta itu;    

2. tandatangan-tandatangan yang ada pada akta itu;    

3. identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten); 

4. bahwa apa yang tercantum dalam akta adalah sesuai dengan apa yang 

diterangkan oleh para penghadap kepada notaris untuk dicantumkan dalam 

akta, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya 

pasti antara para pihak yang bersangkutan sendiri.    

Salah satu akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah akta pendirian serta 

perubahan Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas. Hal tersebut sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, yakni dalam pasal 7 angka 1 yang menyatakan bahwa 

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat 

dalam bahasa Indonesia”. Pembuatan Akta Pendirian di depan Notaris, para pendiri 

dapat menghadap sendiri ke Notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan 

surat kuasa. Sedangkan mengenai perubahan Anggaran Dasar dalam Perseroan harus 

ditetapkan oleh RUPS dengan mencantumkan dengan jelas dalam acara ataupun 

agenda dalam RUPS surat pemberitahuan dan pemanggilan RUPS, yang kemudian 

hasil dalam pembahasan rapat tersebut dimuat dan dinyatakan dalam Akta Notaris 

                                                         
13

 ibid., hlm. 53 
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dan dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar boleh juga dibuat dibawah 

tangan, yang kemudian dinyatakan dalam Akta Notaris dalam bentuk Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat. Menurut penjelasan Pasal 21 ayat (5), yang dimaksud 

dengan “harus dinyatakan dengan akta Notaris” adalah harus dalam bentuk akta 

pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan AD yang dibuat oleh Notaris. 

Apabila berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS perubahan AD tidak dimuat 

dalam akta berita acara yang dibuat oleh Notaris, maka berita acara itu “harus 

dinyatakan dalam akta Notaris”. Sebaliknya, kalau berita acara rapat yang berisi 

keputusan rapat RUPS itu dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh 

Notaris, dengan sendirinya sudah langsung keputusan RUPS atas perubahan AD itu 

telah dinyatakan dalam akta Notaris.
14

 Dalam menjalankan jabatannya tersebut, 

notaris berkewajiban antara lain untuk:
15

  

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 

b. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang 

ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; 

c. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 

penghadap, saksi, dan Notaris  

                                                         
14

Yahya harahap, Hukum Perseroan Terbatas, cetakan keenam, penerbit sinar grafika, 2016, hlm 201. 
15

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf (a), (d), dan (l) tentang perubahan atas 

Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004  tentang Jabatan Notaris. 
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Sebagai pejabat umum yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui 

Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya, Notaris diangkat oleh 

Menteri Hukum dan HAM (sekarang Kementerian Hukum HAM) untuk 

menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara dan bekerja untuk pelayanan 

kepentingan umum khususnya dalam bidang Hukum Perdata, serta untuk mencegah 

terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak tertentu, walaupun Notaris bukan 

merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara.
16  

Selain itu, dalam melaksanakan jabatan sebagai pejabat umum, notaris dituntut 

untuk selalu bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta 

kode etik profesinya tersebut. Namun pada kenyataannya, beberapa notaris seringkali 

terlibat dalam hal-hal yang bertentangan dengan larangan-larangan dan kewajiban 

yang harus ditaati oleh Notaris sebagaimana diatur dalam peraturan jabatan maupun 

kode etik profesi notaris, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga 

hal tersebut berakibat pada keotentikan dari akta yang dibuatnya maupun 

kedudukannya sebagai Notaris yang dihadapkan pada pertanggung-jawaban 

pelaksanaan jabatannya kepada masyarakat. Pengawasan atas Notaris tersebut 

dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas.
 
Majelis Pengawas 

Notaris tersebut terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, majelis Pengawas Wilayah, 

dan Majelis Pengawas Pusat. 

                                                         
16

 Suparman Marzuki, Etika & Kode Etik Profesi Hukum, cetakan pertama, Bandung,  
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Salah satu contoh pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik 

Notaris terjadi pada pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh 

Notaris Bonar Sihombing, SH. Dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

tersebut, diketahui bahwa dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar 

biasa (RUPS-LB) dilaksanakan dengan tidak memenuhi kuorum sehingga RUPS-LB 

tersebut tidak sah. Namun, notaris tetap membuatkan Akta Pernyataan Keputusan 

Rapat tersebut dengan alasan untuk mengakomodasi kemauan pengurus perseroan 

terbatas tersebut. Padahal dalam menjalankan jabatannya tersebut, seorang notaris 

selain memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan UUJN, diharuskan pula untuk 

bertindak saksama, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum 

serta memperhatikan peraturan-peraturan terkait lainnya. Selain itu, akta yang 

dibuatnya tersebut tidak dibacakan dihadapan penghadap namun mengirimkan 

minuta aktanya melalui asistennya, jadi Notaris Bonar Sihombing telah membuat 

Akta berita acara rapat yang kuorumnya tidak memenuhi syarat. Sedangkan untuk 

berita acara rapat yang tidak kuorum ada beberapa aturan yang mengatur agar dapat 

tetap terlaksana dan sah Akta berita acara rapat tersebut. Berdasarkan Pasal 86 ayat 

(2), (3), (5), (6) dan (7) UUPT No.40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa apabila syarat 

kuorum suatu RUPS tidak terpenuhi maka dapat dilakukan pemanggilan RUPS 

kedua, dan harus disebutkan bahwa dalam RUPS yang pertama telah dilangsungkan 

namun tidak mencapai kuorum, dan apabila dalam RUPS kedua tidak tercapai maka 

Perseroan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua 
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Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah hukum tempat dan kedudukan Perseroan 

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga, dan juga harus disebutkan dalam RUPS 

ketiga bahwa pemanggilan RUPS kedua telah dilangsungkan namun tidak mencapai 

kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri, dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum 

tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Semestinya Notaris 

Bonar Sihombing dapat melakukan beebrapa hal yang telah disebutkan sebelumnya, 

namun karena Notaris yang bersangkutan tidak melakukan hal-hal tersebut maka atas 

dasar itulah notaris dilaporkan oleh Drs. R. Supriyadi, dkk, sebagai pihak yang 

dirugikan akibat dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Dengan 

adanya pelanggaran tersebut, dapat diketahui juga bahwa notaris yang bersangkutan 

tidak melaksanakan kewenangannya yakni dalam hal memberikan penyuluhan 

hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kewenangan ini seperti yang tercantum 

dalam pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN. Selain melakukan pelanggaran jabatan, 

perbuatan notaris tersebut juga melanggar kode etik notaris. Pada pasal 4 angka 6 

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa notaris dilarang untuk 

mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Sedangkan notaris tersebut 

mengirimkan minuta melalui asistennya. Dengan adanya pelanggaran tersebut dapat 

dilihat juga bahwa notaris tersebut juga melanggar beberapa kewajiban yang 

tercantum dalam pasal 3 kode etik Ikatan Notaris Indonesia, yakni antara lain bahwa 

notaris wajib memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan 
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menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, menjaga dan membela 

kehormatan perkumpulan. Juga bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa 

tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan 

notaris, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu 

pengetahuan hukum dan kenotariatan. Serta mengutamakan pengabdian kepada 

kepentingan masyarakat dan negara dan menjalankan jabatan notaris terutama dalam 

pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali 

karena alasan-alasan yang sah, dan sesai dengan aturan perundagan-undangan yang 

berlaku, maka dapat dilakukan tidak harus berlokasi dikantor Notaris. Oleh karena 

itu terjadi pelanggaran kode etik dalam kasus tersebut.  

Pada penelitian ini penulis mengangkat sebuah kasus dengan salinan putusan 

nomor: 03/pts/mpw.jkt/viii/2009 yang melibatkan Drs.R. Supriyadi,MM dkk sebagai 

pelapor dan Bonar Sihombing,SH sebagai terlapor. Dalam kasus ini Pelapor 

menjelaskan kapasitasnya adalah sebagai salah satu pemegang saham serta sekaligus 

sebagai wakil atau pembicara dari Pelapor lainnya antara lain. Perkara yang 

dilaporkannya adalah berawal dari situasi yang tidak kondusif terjadi di dalam PT. 

Presiden Taksi,yaitu saudara Arnold Gultom mantan Dirut PT. Presiden Taksi 

periode 1983-1988 mengambil alih paksa penguasaan kantor dan manajemen PT. 

Presiden Taksi dari pengurus yang sah periode 1998-2003 dengan cara 

inskonstitusional dan premanisme. Cara tersebut dilakukan mulai dari 

dilaksanakannya RUPS-LB pada tanggal 25 Oktober 2005, dan menurut Pelapor hal 
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ini diluar kepatutan karena dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan,dengan rekayasa 

mengangkat paksa Sdr. Ivan D. Gultom anak Kandung dari Sdr.Arnold Gultom 

menjadi Dirut PT Presiden Taksi. Selain itu, penyelenggara RUPS-LB tersebut 

adalah pengurus yang diangkat berdasarkan RUPS-LB tanggal 28 Juni 2003 yang 

juga tidak kuorum karena hanya dihadiri oleh 255 pemegang saham dengan 521 

(11,58%) suara yang seharusnya dihadiri oleh pemegang saham dengan suara 

minimal 2251(50%+1) sesuai dengan Pasal 73 UUPT No.1Tahun 1995. Pelapor juga 

menerangkan adanya penyelenggaraan RUPS-LB pada tanggal 20 Desember 2006 

dengan penyelenggara yaitu pengurus yang diangkat dalam RUPS-LB tanggal 25 

Oktober 2005 yang tidak kuorum karena hanya dihadiri oleh Pemegang Saham 

sebanyak ±319 suara (9%). Pelapor menilai RUPS-LB tersebut tidak sah namun 

Terlapor tetap membuat akta keputusan dengan dibantu oleh Notaris Sihombing, SH. 

yaitu dengan Akta No. 2 Juli 2003 dan Akta No. 14 tanggal 25 Oktober 2005. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis 

penulisan hukum ini dengan judul “PELANGGARAN DALAM UNDANG-

UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS DALAM 

PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (STUDI KASUS 

PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH DKI JAKARTA NOMOR: 

03/PTS/MPW.JKT/V/2009)”.  

 

 



 19 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimanakah peran Notaris sesuai ketentuan Jabatan dan Kode Etik 

Notaris dalam penyelenggaraan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan 

Rapat  berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 

2014? 

2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran serta sanksi Notaris dalam 

penyelenggaraan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 

berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 

dan Peraturan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa INI?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulisan hukum ini tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, 

sesuai dengan latar belakang serta perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari 

penulisan hukum ini, adalah:  

1. Untuk mengetahui peran Notaris sesuai ketentuan Jabatan dan Kode Etik 

Notaris dalam penyelenggaraan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan 

Rapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran serta sanksi Notaris dalam 

penyelenggaraan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat serta 

pelanggaran yang terjadi.  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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai ilmu 

pengetahuan terutama dalam bidang hukum kenotariatan mengenai 

kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta Notaris dan juga diharapkan 

akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-

pihak yang merasa tertarik dalam permasalahan yang diangkat oleh 

penulis. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat serta bahan 

masukan bagi para Notaris dan penegak hukum dalam menjalankan 

jabatan Notaris dalam merahasiakan akta Notaris dan menyampaikan 

laporan transaksi keuangan mencurigakan. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing 

terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahamannya, adapun 

sistematika tesis ini adalah sebagai berikut: 
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Bab I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang alasan penulisan tesis ini, rumusan 

masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian yang digunakan. 

 

Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini yang merupakan uraian tinjuan pustaka dan kajian hukum, yang berisikan 

konsep-konsep dan kerangka berpikir yang mendasari teori penelitian ini. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini yang berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang dilakukan penulis 

dalam menyusun penelitian ini. 

 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisa dan pembahasan atas hasil penelitian. 

 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan setelah melalui analisa pada bab 

sebelumnya dan saran yang diperlukan 

 

 




