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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat 

Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia. Peran 

Notaris di masyarakat dikenal luas bahkan telah berkembang seiring dengan kemajuan 

aspek kehidupan diantara masyarakat, terlebih pada sisi perekonomian terutama dalam 

hal perikatan dan perjanjian peran Notaris sangat penting keberadaannya sebagai 

pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerbitkan akta autentik 

dalam bentuk akta tertulis yang menuangkan kesepakatan dan maksud dari para pihak 

dibuatnya akta tersebut. 

Perjanjian tertulis atau akta yang dibuat dihadapan Notaris tujuannya adalah 

agar akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti bilamana terjadi perselisihan 

antara para pihak atau adanya gugatan dari pihak lain dikemudian hari. Akta yang 

dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dikarenakan akta autentik 

merupakan alat bukti yang sempurna. Untuk itu, berbagai peraturan perundangan 

mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, contohnya seperti 

pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan lainnya. Akta autentik 

yang dibuat oleh Notaris adalah yang mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 

penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. 
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Notaris dan akta yang dibuatnya dapat diartikan sebagai upaya negara untuk 

menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Hukum 

dapat mengawasi dan menjadi kontrol masyarakat agar dapat hidup teratur dan lebih 

baik. 

Peranan hukum dalam kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat 

mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan 

manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum 

diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu: 

ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat disana ada hukum).1 Dalam wilayah 

hukum privat/perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang 

berwenang dalam hal pembuatan akta autentik untuk kepentingan pembuktian atau alat 

bukti.2 

Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat dimana tempat 

seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang 

ditulis dan ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam 

suatu proses hukum.3 Dapat dikatakan bahwa kehadiran jabatan Notaris dikehendaki 

oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan  

                                                             
1 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal.127. 
2 Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan Terbaru, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal. 3.   
3 Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2013) hal. 444.   
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alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan 

hukum.4 

Kehadiran Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada 

pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain, sepanjang 

kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain dalam membuat akta 

autentik dan kewenangan lain, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan 

Notaris. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan 

Notaris (selanjutnya disebut UUJN Nomor 2 Tahun 2014), Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya. 

Istilah Pejabat Umum itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Openbare 

Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Pasal 

1868 Burgerlijk Wetboek (BW).5 

Selain itu Habib Adjie juga memberikan pengertian menurut Kamus Hukum 

salah satu arti dari Ambtenaren adalah Pejabat. Openbare Ambtenaren adalah pejabat 

yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika 

Openbare Ambtenaren diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan 

                                                             
4 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 2.   
5 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 31. 
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Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai 

pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan 

publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. 

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Negara dan bekerja untuk 

pelayanan bagi kepentingan umum walaupun Notaris bukan pegawai negeri sipil yang 

menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti 

bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada 

Notaris yang melekat kepada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup 

tugas dan kewenangan Notaris. 

Ketentuan kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik dicantumkan 

dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Berkaitan dengan kewenangan 

membuat akta autentik ini, maka Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan 

yang diperolehnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang 

menyebutkan bahwa sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi 

sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji: ..... bahwa saya akan merahasiakan isi akta 

dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. 

Notaris menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta 

autentik sesuai dengan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 

17 Januari 2014. Sebelum itu, Notaris tunduk pada Staatblad Nomor 3 Tahun 1860 

tentang Peraturan Jabatan Notaris dan UUJN Nomor 30 Tahun 2004. 

Terdapat beberapa perubahan dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014, diantaranya 

adalah persyaratan menjadi Notaris, penambahan kewajiban Notaris, larangan dan 
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alasan pemberhentian sementara Notaris, kewajiban magang bagi calon Notaris, 

penyesuaian pengenaan sanksi untuk Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan 

Organisasi Notaris. Ketentuan tersebut diubah karena tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dimana tercantum dalam 

konsideran UUJN Nomor 2 Tahun 2014. 

Selain tunduk pada hukum positif tersebut diatas, Notaris dalam menjalankan 

profesinya diwajibkan juga mengikuti aturan kode etik profesi. 

Kode etik profesi adalah merupakan produk dari etika terapan, karena 

dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis dari suatu profesi, dimana dapat 

berubah seiring dengan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Oleh karena merupakan hasil pengaturan dari profesi yang bersangkutan dan 

merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan dari luar 

maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup 

dalam profesi itu sendiri, sehingga merupakan suatu rumusan norma moral manusia 

yang mengemban profesi tersebut dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok 

profesi serta merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.  

Profesi Notaris harus berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang 

yang terjadi di masa datang. 

Pada hakekatnya, moral berkaitan erat dengan etika, yang mempunyai 2 (dua) 

makna. Pertama, sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan 

manusia. Kedua, bersifat etik yang digunakan untuk membedakan perbuatan-
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perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan 

harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. 6 

Kode etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman 

dalam menjalankan jabatan Notaris dimana ruang lingkup kode etik Notaris berlaku 

bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan 

menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai jabatan perkumpulan organisasi 

berbadan hukum bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

penegakan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris melalui Dewan Kehormatan 

yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode 

etik. Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi profesi Notaris yang menyusun Kode 

Etik profesi Notaris. 

Profesi Notaris dapat dikategorikan sebagai profesi semi publik yang artinya 

adalah jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada 

dalam konstruksi hukum privat. Sama seperti advokat, Notaris adalah penyedia jasa 

hukum yang bekerja untuk kepentingan klien. Dalam konteks ini, hierarki birokratis 

tidak mendukung pekerjaan-pekerjaan mereka. Profesi ini diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, namun aturan hukum positif ini juga merupakan profesi terbuka, 

dalam arti setiap orang bisa bertahan, atau keluar dari profesi tersebut setiap saat.7 

                                                             
6 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu. Sekarang dan Di Masa 

Datang (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hal. 193. 
7 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan, (Jakarta: Rajawali, 

1982), hal.23. 
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Keberhasilan kinerja Notaris selain tunduk pada hukum positif dan kode etik 

yang berlaku, Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya 

diharapkan juga memiliki 22 nilai-nilai karakter untuk pejabat umum yaitu: religius, 

rendah hati, melayani, berbagi, mengampuni, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial dan tanggung jawab.8 

Dalam menjalankan profesi Notaris, kewajiban Notaris dapat dibagi menjadi:9 

1. Kewajiban umum 

2. Kewajiban Notaris terhadap klien 

3. Kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris 

4. Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri 

 Pembangunan dalam suatu negara adalah sebuah konsep dinamis yang 

merupakan kegiatan tanpa akhir untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik 

daripada sebelumnya. Ini berarti bahwa pembangunan mengandung arti perubahan 

secara terus – menerus pada setiap aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya serta 

hankam. Kata lain, pembangunan yang dilakukan demi kemajuan Negara Indonesia 

merupakan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh segenap aspek hidup 

masyarakat dalam arti tidak hanya menitikberatkan pada suatu bidang tertentu saja. 

                                                             
8 Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT): Kunci Sukses Melayani, 
(Yogyakarta, CV Andi Offset, 2015), hal.44. 
9 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Buku Kedua, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2018), hal.166. 
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Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor. M.05-HT.03.10 tentang “Reformasi Notaris” yang berlaku sejak 

tanggal 26 Juni 1998, maka persaingan di antara para Notaris semakin ketat yang pada 

akhirnya juga mempengaruhi persaingan di antara sesama Notaris. Peraturan tersebut 

mengatur tentang pengangkatan dan perpindahan wilayah kerja Notaris yang 

diberlakukan untuk mengangkat lebih dari 2000 (dua ribu) Notaris yang telah didaftar 

di Departemen Kehakiman sebelum tanggal 26 Juni 1998. 

Sebagai akibat dengan adanya keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor M.05-HT.03.10 tanggal 26 Juni 1998, tentang Pengangkatan dan 

Perpindahan Wilayah Kerja Notaris tersebut telah menimbulkan permasalahan – 

permasalahan yang tidak ringan, baik yang menyangkut keseimbangan formasi 

Notaris maupun hal – hal yang patut diduga akan menimbulkan pelanggaran terhadap 

kode etik profesi sebagai akibat terjadinya ketidakseimbangan formasi pada umumnya 

dan pembagian wilayah kerja atau tempat kedudukan pada khususnya. 

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris, Pasal 4 

menyebutkan Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan: 

1. Kegiatan dunia usaha; 

2. Jumlah penduduk, dan/atau; 

3. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan. 

Pasal 5 menyebutkan bahwa: 
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1. Penetapan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditentukan sebagai berikut: 

a. Setiap ada 1 (satu) kantor pusat bank pemerintah atau swasta diangkat paling 

banyak 6 (enam) Notaris; 

b. Setiap ada 1 (satu) kantor cabang bank pemerintah atau swasta diangkat 

paling banyak 3 (tiga) Notaris; 

c. Setiap ada 2 (dua) kantor cabang pembantu bank pemerintah atau swasta 

diangkat 1 (satu) Notaris; 

d. Setiap ada 1 (satu) kantor bank perkreditan rakyat diangkat 1 (satu) Notaris; 

e. Setiap ada 2 (dua) kantor pusat atau cabang perusahaan pembiayaan diangkat 

1 (satu) Notaris. 

2. Penetapan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditentukan sebagai berikut: 

a. Setiap 15.000 (lima belas ribu) jiwa di kota administrasi dan kabupaten 

administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diangkat 1 (satu) orang Notaris; 

b. Setiap 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) jiwa di ibukota Provinsi diangkat 

1 (satu) Notaris; 

c. Setiap 20.000 (dua puluh ribu) jiwa di daerah kota diangkat 1 (satu) orang 

Notaris, dan; 

d. Setiap 25.000 (dua puluh lima ribu) jiwa di daerah kabupaten diangkat 1 

(satu) orang Notaris. 
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3. Penetapan Formasi Jabatan Notaris berdasarkan rata-rata jumlah akta yang dibuat 

oleh dan/atau dihadapan Notaris sebagaimana dimaskud dalam Pasal 4 huruf c 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Setiap 1000 (seribu) akta jaminan fidusia perbulan dalam 1 (satu) tahun 

diangkat 1 (satu) orang Notaris;  

b. Setiap 100 (seratus) akta selain akta jaminan fidusia per bulan dalam 1 (satu) 

tahun diangkat 1 (satu) orang Notaris. 

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, bahwa seorang Notaris harus 

berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris. Didalam Kode Etik Notaris 

Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh Notaris selain 

berpegang teguh kepada peraturan jabatan Notaris, diantaranya adalah:10 

1. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada: 

a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada 

hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik Notaris, dan 

berbahasa Indonesia yang baik; 

b. Memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan Nasional, 

terutama sekali dalam bidang hukum; 

c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan 

Notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya. 

2. Dalam menjalankan tugas, Notaris harus: 

                                                             
10 C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, (Bandung: PT Pradnya 

Paramita, 2017), hal. 89-90. 
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a. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak, dan dengan 

penuh rasa tanggung jawab; 

b. Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-

Undang, dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak 

menggunakan perantara; 

c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi. 

Formasi jabatan Notaris juga diatur berdasarkan kategori daerah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Notaris 

Walaupun Kode Etik Notaris sudah terbentuk namun dengan adanya 

pembagian formasi Notaris sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan seperti tersebut 

diatas tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat 

untuk dapat menjadi Notaris yang dikenal luas dalam masyarkat terutama dalam era 

globalisasi seperti sekarang ini, sehingga tidak mengherankan jika ada Notaris yang 

melakukan kerjasama yang tidak sesuai dengan kode etik Notaris untuk mendapatkan 

klien sebanyak-banyaknya. 

Bentuk kerjasama Notaris itu sendiri diatur dalam peraturan perundang-

undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Jabatan Notaris 

Awal dari para Notaris dimungkinkan untuk menjalankan praktik dan 

bekerjasama dalam melaksanakan tugas jabatannya yaitu sejak diundangkannya 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN Nomor 30 

Tahun 2004) yaitu dalam bentuk Perserikatan Perdata. 

UUJN Nomor 30 Tahun 2004 memberikan ketentuan mengenai bentuk 

kerjasama bagi Notaris sebagai berikut: 

Pasal 20 

1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan Perdata dengan 

tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan 

jabatannya;  

2. Bentuk peserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para 

Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 

Perubahan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 dengan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 

mengenai bentuk kerjasama bagi Notaris ini diundangkan kembali akan tetapi dengan 

nama yang berbeda antara yang disebutkan di dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 

dengan UUJN Nomor 2 Tahun 2014.  Pada Pasal 20 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 

disebutkan sebagai berikut:  

Pasal 20: 

1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata dengan 

 

tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan 

jabatannya;  
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2. Bentuk Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para 

Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Dihapus. 

Dari kedua Pasal tersebut ada perbedaan yaitu, dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN 

Nomor 30 Tahun 2004, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk 

Perserikatan Perdata, sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 

dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata.  

Perbedaan selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (3) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 

ketentuan lebih lanjut untuk menjalankan Persekutuan Perdata diatur dengan Peraturan 

Menteri, sedangkan dalam Pasal 20 ayat (3) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 ketentuan 

tersebut dihapus. Istilah hukum yang dipergunakan berbeda tapi secara makna sama 

saja. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang mengatur Persekutuan atau 

Perserikatan.11 

Pada penjelasan Pasal 20 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan "Perserikatan Perdata" dalam ketentuan ini adalah 

kantor bersama Notaris. Jadi Perserikatan Perdata tersebut berkaitan dengan kantor 

bersama.  

Dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014, khususnya Pasal 20 tidak memberikan 

penjelasan apapun tentang apa yang dimaksud dengan Persekutuan Perdata Notaris 

tersebut. Untuk memahami Persekutuan atau Persekutuan Perdata secara umum, perlu 

                                                             
11 Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris, Bandung, Refika Aditama, 2015, hal. 142.   
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dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).12 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Dalam ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata disebutkan bahwa, Persekutuan 

Perdata merupakan “Suatu Perjanjian dimana dua orang lebih mengikatkan diri untuk 

memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi 

keuntungan yang terjadi karenanya”. 

Persekutuan Perdata atau Perserikatan Perdata (Maatschap, Partnership) 

adalah bentuk kerja sama usaha yang paling sederhana. Persekutuan Perdata ini 

didirikan melalui perjanjian antara dua orang atau lebih. Persekutuan Perdata didirikan 

atas kerja sama dan kesepakatan beberapa orang. Bentuk usaha Persekutuan Perdata 

ini diatur di dalam KUHPerdata. 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

Bentuk persekutuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang 

Pasal 16 KUHD menyebutkan bahwa yang dinamakan persekutuan firma ialah 

Persekutuan Perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama 

bersama (firma). 

Keberadaan Firma berdasarkan Pasal 16 KUHD sebagai badan usaha yang 

pada dasarnya adalah Persekutuan Perdata. Hanya dalam firma secara eksplisit 

menjalankan perusahaan. Perusahaan tersebut tersebut atas nama bersama.  

                                                             
12 Habib Adjie, Penafsiran Tematik..., Op.Cit., hal. 144.   
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Menjalankan perusahaan menurut pembentuk undang-undang diartikan 

sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam 

kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencari laba. 

Berdasarkan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 KUHD, pengertian firma dapat 

dirumuskan bahwa Firma adalah suatu Persekutuan Perdata yang menyelenggarakan 

atas nama bersama, di mana tiap-tiap anggota firma yang tidak dikecualikan satu 

dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-

masing bertanggungjawab atas seluruh utang firma secara renteng. 

Dalam Pasal 20 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tidak ditemukan penjelasan lebih 

lanjut tentang Persekutuan Perdata, untuk itu Notaris dapat menjalankan jabatannya 

dalam bentuk Persekutuan Perdata berdasarkan pada ketentuan Pasal 1618 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa Persekutuan Perdata merupakan “Suatu 

Perjanjian dimana dua orang lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke 

dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi 

karenanya”.  

 Dengan semakin banyaknya Notaris baru dan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat atas peran Notaris, maka di dalam praktek menjalankan jabatan Notaris, 

para Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata 

berdasarkan Pasal 20 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dengan membentuk kantor bersama. 

Akan tidak menjadi masalah apabila dalam menjalankan kerjasama dalam bentuk 

kantor bersama tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam 

menjalankan jabatannya. Namun jika Persekutuan Perdata ini ada kaitannya dengan 
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usaha bersama maka dikhawatirkan akan menjadi masalah terutama berhubungan 

dengan kewajiban Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya 

yang mana untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta 

tersebut.  

Di sisi lain kerjasama Notaris baik dalam bentuk Perserikatan Perdata atau 

Persekutuan Perdata bertentangan dengan ketentuan Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat 14 

yang mengatur mengenai larangan untuk membentuk kelompok sesama rekan sejawat 

yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau 

lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.13 

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, penulis akan melakukan analisis 

hukum mengenai Persekutuan Perdata Notaris dalam tesis yang berjudul: Perjanjian 

Kerja Sama Notaris Dalam Bentuk Persekutuan Perdata Dikaitkan Dengan 

Prinsip Kerahasiaan Dan Kemandirian Notaris (Analisis Putusan Pengadilan 

Negeri Luwuk No. 10/ Pdt.G/ 2013/ PN. Lwk) dengan kasus posisi secara garis besar 

sebagai berikut: 

 Kasus berkaitan dengan kerjasama Notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata 

berawal dari gugatan Penggugat Notaris/PPAT Sang Abuda, S.H. (SA), sebagai pihak 

pertama dalam perjanjian terhadap Tergugat Notaris/PPAT Demmy Mahendra, S.H. 

(DM), sebagai pihak kedua dalam perjanjian. 

                                                             
13 Kode Etik Notaris, Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI), Banten, 29-30 

Mei 2015, hal. 3. 
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SA dan DM membuat perjanjian bagi hasil dibidang kenotariatan dalam Surat 

Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 1 April 2012. 

 DM dilaporkan oleh SA yang merupakan rekan dari SA dalam menjalankan 

kantor Notaris bersama dengan tuduhan wnprestasi. 

 Berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil yang dimaksud, SA sebagai Penggugat 

ditempatkan sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian tersebut telah dibebankan 

sejumlah kewajiban, antara lain: menyediakan permodalan, membantu menyelesaikan 

seluruh akta, menyediakan karyawan siap pakai dan mengawasi karyawan kantor yang 

berlokasi di Salakan. Adapun DM sebagai Tergugat dan sebagai Pihak Kedua dalam 

perjanjian memiliki kewajiban melakukan kegiatan kenotariatan (membuat akta) 

selama di Salakan, mengawasai karyawan dan perlengkapan kantor, mempromosikan 

jabatan Notaris dan PPAT melalui koran, membuat proposal rekanan kepada instansi 

(bank), meloby pimpinan bank di Salakan dan mengembalikan biaya operasional 

kepada Penggugat. 

 Hak SA adalah memperoleh prioritas pembayaran angsuran atas biaya 

operasional yang telah dikeluarkan terlebih dahulu, dan memperoleh setengah bagian 

dari hasil bersih pendapatan Kantor Salakan. Sedangkan hak DM terdiri dari 

memperoleh setengah bagian dari hasil bersih pendapatan Kantor Salakan, dan berhak 

pulang ke Surabaya setiap 2 (dua) bulan bekerja di Kantor Salakan. 

 Perkara timbul pada saat DM tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) 

yaitu tidak melakukan pengembalian modal yang telah dikeluarkan oleh SA. 
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Dalam perjanjian bagi hasil bidang kenotariatan antara SA dan DM terdapat 

klausul-klausul yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik 

Notaris yang seharusnya tidak dilakukan oleh 2 (dua) orang Notaris yang sudah 

melakukan sumpah jabatannya sebelum menjalankan jabatannya sebagai Notaris. 

 Penulis tertarik menganalisa kasus tersebut diatas terkait dengan eksistensi 

perjanjian kerjasama dalam Persekutuan Perdata dan penerapan prinsip kerahasiaan 

dan kemandirian Notaris dalam suatu Persekutuan Perdata.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin 

penulis analisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Eksistensi Perjanjian Kerjasama dalam Persekutuan Perdata? 

2. Apakah prinsip kemandirian dan kerahasiaan Notaris dalam menjalankan 

jabatannya dapat terpenuhi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai eksistensi perjanjian 

kerja sama Notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata menurut peraturan  

perundang-undangan. 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kemandirian dan kerahasiaan Notaris 

dalam menjalankan jabatannya sebagi anggota Persekutuan Perdata. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi 

perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dalam prakteknya. Manfaat yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

hukum pada umumnya dan bidang Kenotariatan pada khususnya; 

b. Memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan yang dapat 

digunakan sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Untuk mengembangkan gagasan, membentuk pola pikir ilmiah serta 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh;  

b. Memberikan gambaran secara lebih nyata mengenai Perjanjian Kerjasama 

Notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan tesis dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk  

mengetahui isi dan maksud tesis secara jelas. Adapun susunannya adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.  

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang yang digunakan dalam 

penelitian ini. Landasan teori terkait mengenai perjanjian, Perserikatan 

Perdata, Persekutuan Perdata dan tinjauan umum tentang Notaris. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 

terkait dengan jenis penelitian, jenis data, teknik memperoleh data, jenis 

pendekatan, dan analisis data. 

 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi Analisis putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 

10/Pdt.G/2013/PN.Lwk yaitu mengenai duduk perkara, pertimbangan 

hakim, keputusan hakim, serta hasil analisis berdasarkan undang-

undang yang berlaku, pelaksanaan Persekutuan Perdata sesuai UUJN 

dalam praktik, dan prinsip kerahasiaan dan kemandirian jabatan Notaris 

di dalam Persekutuan Perdata. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban 

singkat atas rumusan masalah penelitian yang berdasarkan teori-teori 

dan hasil analisis serta pemikiran pribadi penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




