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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan Notaris dalam 

suatu Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

(selanjutnya disebut UUJN-P) tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). 

Pengertian Notaris dalam UUJN adalah pejabat umum yang satu-satunya 

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 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.
1
  

Melihat pengertian di atas, Notaris oleh undang-undang diberi 

wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan 

yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang ke 

hadapan Notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta 

autentik dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang 

lengkap dan memiliki keabsahannya. Akan tetapi, dalam menjalankan 

profesinya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang 

diamanatkan oleh undang-undang semata tetapi meliputi bidang yang lebih 
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luas dari apa yang diuraikan dalam undang-undang. Para Notaris 

menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, di mana meliputi 

bidang yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya telah diamanatkan 

kepadanya.
2
 

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah, dan 

pemerintah sebagai organ Negara mengangkat Notaris bukan semata untuk 

kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan 

masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan 

persoalan trust (kepercayaan antara para pihak) artinya Negara memberikan 

kepercayaan yang besar terhadap Notaris.  

Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang sangat mulia, 

mengingat peranan Notaris sangat penting bagi lalulintas kehidupan 

masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan 

jabatan profesinya haruslah sesuai dengan kode etik seorang Notaris. Notaris 

menyandang suatu etika profesi dimana etika profesi merupakan etika moral 

yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, 

karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri standar profesi 

sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.
3
  

Selain memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 

UUJN-P, Notaris juga memiliki berbagai macam kewajiban dalam 

menjalankan tugas jabatannya. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-

ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Sebagai pejabat 
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umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik, Notaris 

bukanlah juru tulis semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang 

diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta autentik tidak 

bertentangan dengan UUJN dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban 

untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan 

sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk menghindari 

secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan 

hilangnya otentisitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat merugikan 

kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.
4
 

Notaris harus mentaati segala peraturan perundang-undangan terkait 

dengan profesinya dikarenakan jabatan yang diemban Notaris adalah suatu 

jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat. 

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki 

keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dalam 

melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai moral, etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, 

sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh Notaris maka akan berbahaya bagi 

masyarakat umum yang dilayaninya. 

Peran dan kewenangan Notaris sangat penting, oleh karena itu Notaris 

harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi 

serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan Kode 

Etik Notaris. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh 

kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari 
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adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang 

baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang 

Notaris. 

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan 

masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan 

menyelaraskan antara keahlian yang dimiliki dengan menjunjung tinggi kode 

etik profesional. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus: 

1. Mempunyai integritas moral yang mantap. 

2. Seorang Notaris harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri 

(kejujuran intelektual). 

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya. 

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin 

pelaksanaan Jabatan Notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan 

masyarakat, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan 

terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris sangatlah tepat, dengan adanya kode 

etik adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis dan 

memberikan arah serta menjamin mutu moral anggotanya. Pemegang profesi 

dituntut mengutamakan profesinya secara bertanggung jawab.
5
 

Selain UUJN, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

profesi Notaris adalah Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut KEN). Dalam 

KEN pun diatur berbagai kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam 

menjalankan profesinya. Pada Pasal 3 ayat 16 KEN disebutkan bahwa dalam 

menjalankan jabatannya, Notaris maupun orang lain (selama yang 
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bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib untuk membuat akta dalam 

jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, 

khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik dan pada 

Pasal 4 ayat 16 KEN disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, 

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan 

Notaris) dilarang untuk membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas 

jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan adalah 

alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan 

Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari 

keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewewenangannya dalam 

perkumpulan.
6
 

Pada kedua pasal di atas tidak dijelaskan berapa jumlah batas kewajaran 

akta yang dibuat oleh Notaris, namun mengingat jika aturan tersebut dibuat 

hingga 2 pasal berturut-turut, maka aturan tersebut tentulah sangat serius dan 

tentulah sanksi yang diberikan tidak akan main-main. Akan tetapi, pada 

tanggal 28 Februari 2017, Dewan Kehormatan Pusat menetapkan Peraturan 

Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Pasal 2 ayat 1 

peraturan tersebut menyatakan jika batas kewajaran dalam pembuatan akta 

oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta 

perhari.
7
 

Bisa dikatakan jika Dewan Kehormatan merupakan “polisi” didalam 

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Artinya, setiap Notaris yang 
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menjadi anggota Perkumpulan harus mematuhi aturan tersebut. Melihat hal-

hal di atas, tentulah peraturan tersebut akan menimbulkan berbagai macam 

persoalan dalam penerapannya, terutama bagi Notaris yang biasa melayani 

pembuatan akta transaksi pembelian saham, akta pengakuan utang dengan 

banyak jaminan, akta jaminan fidusia dan akta Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) yang bisa melebihi 20 akta dalam satu kali pengikatan. Di sinilah 

penulis merasa pentingnya membuat penelitian ini yang diberi judul 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERJADINYA PELANGGARAN 

PEMBATASAN JUMLAH AKTA NOTARIS BAGI NOTARIS DAN 

AKTANYA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang melakukan pelanggaran 

mengenai pembatasan jumlah akta ? 

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris 

dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap pembatasan jumlah akta ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Notaris yang melakukan 

pelanggaran mengenai pembatasan jumlah akta. 
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2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap akta yang dibuat oleh 

Notaris dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap pembatasan jumlah 

akta. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teortis 

Secara teoritis, hasil ini penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu hukum 

kenotariatan yang berkaitan dengan pembatasan jumlah akta Notaris.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik kepada pembaca, Notaris maupun penulis semdiri. Adapun 

manfaat yang di maksud adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat bagi pembaca 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

khususnya tentang peraturan pembatasan jumlah akta Notaris yang 

dibuat oleh Dewan Kehormatan Notaris dan akibat bagi Notaris dan 

aktanya apabila melanggar peraturan tersebut. 

b. Manfaat bagi Notaris 

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Notaris 

dalam melaksanakan tugas jabatannya, terutama dalam hal 

membuat akta autentik selaku profesinya sebagai pejabat umum 

agar Notaris mengetahui akibat dari membuat akta yang melebihi 
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jumlah yang ditentukan. 

c. Manfaat bagi penulis sendiri 

Diharapkan selain untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Magister Kenotariatan, juga untuk menambah 

pengetahuan serta wawasan di bidang kenotariatan, yaitu dalam 

ruang lingkup peraturan-peraturan yang telah diatur, seperti UUJN 

dan Kode Etik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang Notaris, seperti pengertian 

Notaris, tugas dan wewenang Notaris, kewajiban Notaris, larangan Notaris, 

jabatan Notaris sebagai profesi. Tinjauan umum tentang Akta Notaris, seperti 

pengertian akta, macam-macam akta, jenis-jenis akta Notaris, kekuatan 

pembuktian akta, susunan dan isi akta Notaris. Tinjauan umum tentang 

Dewan Kehormatan Notaris, seperti pengertian dan susunan Dewan 

Kehormatan Notaris, tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Notaris, 

Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan 

Daerah. 

BAB III. METODE PENELITIAN 
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Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, 

Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Pendekatan yang 

digunakan pada penelitian ini. 

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan hasil analisis dan jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah, yaitu 

akibat hukum bagi Notaris yang melakukan pelanggaran mengenai 

pembatasan jumlah akta dan implikasi hukum terhadap akta yang dibuat oleh 

Notaris dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap pembatasan jumlah akta. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang pengemukaan kesimpulan dan saran dari 

penulis. 




