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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

(UUD) Negara Republik Indonesia 1945 merupakan Negara hukum. Prinsip dari 

Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum 

yang berintikan kebenaran dan keadilan.
1
 Hukum jika diartikan dalam arti yang 

luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-

kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam  masyarakat melainkan meliputi 

lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah 

dalam kenyataan.
2
 Menurut cicero, dimana ada masyarakat disana ada hukum 

suatu  unsur pokok dalam hukum  ialah bahwa hukum itu adalah sesuatu yang 

berkenan dengan manusia.
3
 

Peranan hukum dalam mengatur 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 di 

sana ada hukum).
4
 Bila melihat perkembangan peranan hukum dalam 

masyarakat, maka akan ditemukan bahwa peranan hukum dalam mengatur 
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kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan perbedaan dari suatu kurun 

waktu ke waktu lain. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk 

menciptakan dan memlihara keamanan serta ketertiban. Fungsi ini berkembang 

sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang bersifat dinamis yang 

memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan 

kebenaran dan keadilan. 

Untuk menjamin adanya perlindungan hukum, maka diperlukan suatu 

kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Salah satu bentuk daripada kepastian 

hukum adalah dengan membuat suatu perjanjian. Dalam Kitab Undang – Undang 

Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer) ada yang mengatur tentang 

syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu Pasal 1320 KUHPer. Di dalam pasal tersebut 

tidak disyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Namun 

untuk meningkatkan kepastian hukum diperlukan perjanjian tertulis. Perjanjian 

ini dapat berupa perjanjian di bawah tangan, maupun berupa akta otentik. 

Dalam pasal 1868 KUHPer yang menyatakan bahwa “suatu 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 dimana akta dibuat”, menjelaskan bahwa untuk dapat membuat akta 

otentik, bahwa seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. 

Dari pengertian akta otentik yang diuraikan dalam Pasal 1868 KUHPer 

maka untuk suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan – persyaratan berikut: 

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum 
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2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang 

–Undang 

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus 

mempunya wewenang untuk membuat akta itu 

Sebagai pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPer tersebut, maka pembuat 

Undang – Undang harus membuat peraturan perundang – undangan untuk 

menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai Pejabat Umum yang berwenang 

untuk membuat akta otentik, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (Yang selanjutnya disebut UUJN).  

Sekelumit tentang sejarah terbentuknya notaris yaitu peraturan tentang 

notariat yang sekarang masih berlaku di Indonesia ialah apa yang dinamakan 

“Reglement op het notarisambt in Nedherlands Indie” atau sekarang disebut 

“Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia”. Peraturan ini yang berlaku mulai tahun 

1860 (Stbl. 1860 No.3) dan masih berlaku hingga sekarang, merupakan produk 

perundang – undangan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Nederlands Indie, 

jadi merupakan suatu ordonnantie ialah ordonansi tanggal 11 Januari 1860. 

Dalam konsideran dari ordonansi disebutkan “Bahwa ia (Gubernur Jenderal) 

mempertimbangkan perlunya untuk menyesuaikan peraturan tentang pelaksanaan 

dan nmenganggap perlu untuk sejauh mungkin menyesuaikannya dengan 

peraturan – peraturan di Nederland tentang hal itu”. Ini berarti bahwa di dalam 

konsideran itu terkandung asas concordantie, sehingga Peraturan Jabatan Notaris 
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dari tahun 1860 itu disesuaikan dengan Peraturan yang sama di Nederland yaitu 

“De Wet op het Notarisambt in Nederland”.
5
  

Dalam sejarah berlakunya yang sudah lebih dari seratus tahun itu tentu 

saja telah terjadi beberapa kali perubahan, untuk disesuaikan dengan keadaan 

yang berubah – ubah dalam masyarakat.  

Lembaga Notariat di Negara – Negara yang menganut civil law system, 

seperti Belanda dan Indonesia termasuk kelompok notariat functionnel. Lembaga 

Notaris di Indonesia berasal dari Negara Belanda karena Peraturan Jabatan 

Notaris Indonesia berasal dari Notaris Reglement (Stbl.1860) bahkan jauh 

sebelumnya yakni dalam tahun 1620 Gubernur Jenderal Jan Pierterzoon Coen 

mengangkat Notarium Publicum, Notaris pertama Hindia Belanda ialah Melchior 

Kerchen dan tugasnya adalah melayani semua surat, suarat wasiat di bawah 

tangan (Codicil), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian 

kawin, surat wasiat, dan akta – akta lainnya dan ketentuan – ketentuan yang perlu 

dari kota praja dan sebagainya. Melchior Kerchm waktu itu menjabat sebagai 

sekretaris College Van Echevenen di Jakarta sehingga Melchior Kerchem 

merangkap jabatan sebagai sekretaris van den grerechte dan notaris publik.
6
 

Dewasa ini Notaris dalam menjalan kegiatanya mempunyai dasar atau 

pedoman yang disebut UUJN, Kode Etik Notaris, dan Keputusan Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.03.01 

Tahun 2003. Landasan Filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan 

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran 

dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain 
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bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat 

bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sbeagai subjek 

hukum dalam masyarakat.
7
 

Menurut pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini sejauh pembuatan akta 

otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Wewenang notaris 

adalah “Regel” (Bersifat umum), sedang wewenang para pejabat lainnya adalah 

“Pengecualian”. Wewenang dari para pejabat lainnya itu untuk membuat akta 

sedemikian hanya ada, apabila oleh Undang – Undang dinyatakan secara tegas 

bahwa selain dari Notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk 

pembuatan sesuatu akta tertentu mereka oleh Undang – Undang dinyatakan 

sebagai satu – satunya yang berwenang untuk itu. Ada beberapa akta otentik yang 

merupakan wewenang Notaris dan juga merupakan wewenang pejabat atau 

instansi lain, yaitu:
8
 

1. Akta pengakuan tentang diluar kawin (Pasal 281 KUHPer). 

2. Berita – berita tentang kelalian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 

1227KUHPer). 

3. Berita - berita tentang penawaran pembayaran tunai dan 

konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPer). 

4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHD). 

                                                           
7
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4432), Penjelasan umum. 
8
 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik 

(Surabaya: PT. Refika Aditama, 2007). 



6 
 

5. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) 

UU Nomor 4 Tahun 1996). 

6. Membuat akta risalah lelang. 

Untuk Menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum 

dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, 

atau alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau 

perbuatan hukum yang di selenggarakan melalui jabatan tertentu. Melalui akta 

yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada 

masyarakat pengguna jasa notaris. Di dalam menjalan kan tugasnya Notaris 

berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan 

kepercayaan dan terhormat (Nobel  Proffession). Salah satu unsur penting dari 

definisi tersebut adalah penyebutan Notaris sebagai Pejabat Umum, yang berarti 

bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau 

kekuasaan umum yang menjangkau publik (Openbaar Gezag).
9
 

Sebagai pejabat umum, notaris diangakat oleh Negara dan bekerja untuk 

pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan pegawai negeri 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. Sepanjang mengenai wewenang yang 

harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang 

notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh 

daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia 
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berwenang. Akta yang dibuat oleh seoarang notaris diluar daerah hukumnya 

adalah tidak sah. Ada pula akta yang dibuat dihadapan notaris atau disebut akta 

Partij yang berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang 

dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya dalam Menjalankan 

jabatanya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan 

Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan 

Notaris agar keterangan atau perbuatan itu ditungkan oleh Notaris di dalam suatu 

akta otentik. Akta demikian dinamakan akta yang dibuat “di hadapan” Notaris. 

Akta Notaris membuktikan bahwa apa yang termuat dalam akta adalah 

benar sesuai dengan apa yang dinyatakan para pihak. Namun harus diingat bahwa 

Notaris tidak mempunyai tanggung jawab untuk menilai kebenaran dari data atau 

informasi yang diterangkan oleh para pihak dalam aktanya.  

Pelayanan kepentingan umum merupakan hakikat tugas bidang 

pemerintah yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya rasa 

kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu, 

tugas itu oleh undang –undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, 

sehingga oleh karenanya masyarakat juga harus percaya bahwa akta Notaris yang 

diterbitkan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para warganya. Adanya 

kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang dan kepercayaan dari 

masyarakat yang dilayani itulah yang menjadi dasar tugas dan fungsi Notaris 

dalam menjalankan jabatannya. 

Keberhasilan kinerja Notaris ditentukan oleh nilai kejujuran. Dengan kata 

lain hubungan Notaris dengan klien membutuhkan adanya kejujuran dan 

kepercayaan. Nilai Kejujuran klien merupakan nilai yang paling mendasar dalam 
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mendukung keberhasilan kinerja Notaris dalam pembuatan akta yang 

dipercayakan kepadanya. Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta – aktanya 

harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan 

kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, artinya akta Notaris sebagai akta 

otentik memberikan kepada pihak– pihak yang membuatnya suatu pembuktian 

yang mutlak. 

Notaris dalam melaksanakan profesinya sebagai pejabat umum harus 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Memiliki integritas yang mantap 

2. Harus jujur terhadap klien maupun pada diri sendiri 

(kejujuran intelektual) 

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya 

4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang 

5. Mempunyai keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan 

dan pengalaman yang tinggi 

Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang Notaris tunduk serta terikat dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum di Indonesia 

khususnya peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Kinerja dari 

Notaris itu sendiri dibatasi dengan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris itu sendiri. 

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh 

Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta 

wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang 
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memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami 

kode etik, di mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan 

sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar 

kode etik tersebut. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis 

dari suatu pekerjaan profesi Notaris. Bahkan ada pendapat yang mengatakan 

bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus 

berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun 

juga pada kode etik profesinya karena tanpa adanya kode etik, harkat dan 

martabat dari profesinya akan hilang. Hal tersebut berarti Notaris harus menjaga 

segala sikap dan perbuatannya serta menjunjung tinggi kewibawaannya dan 

martabanya sebagai Notaris baik dilakukan dalam jabatannya maupun secara 

kehidupan sehari-harinya.
10

 

Selain memberi jaminan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada 

masyarakat pengguna jasa Notaris, Notaris juga perlu mendapat pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris 

adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalan kan tugasnya 

selaku Pejabat Umum, dengan kata lain sejauh mana perlindungan hukum 

diberikan bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang oleh Undang – 

Undang diberikan dan dipercayakan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam 

UUJN konsideran menimbang profesi dalam pelayanan hukum kepada 

masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya 

kepastian hukum. 
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Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya ada beberapa hal yang 

menjadi pembatasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UUJN, Pasal 4 

Kode Etik Notarsi tentang laranagan yng berbunyi “Notaris dan orang lain yang 

memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau 

promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama – sama, dengan mencantumkan 

nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik, 

seperti : 

a. Iklan; 

b. Ucapan selamat; 

c.  Ucapan belasungkawa; 

d. Ucapan terima kasih; 

e. Kegiatan Pemasaran; 

f. Kegiatan Sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun 

olahraga 

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 poin D Keputusan Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.03.01 

Tahun 2003 yang menyatakan tentang mengadakan promosi yang menyangkut 

jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik. 

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI 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) Notartis yang telah 
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didaftar di Departemen Kehakiman sebelum tanggal 26 Juni 1998. Dengan 

adanya reformasi notaris tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya 

persaingan usaha yang tidak sehat, terutama dalam era globalisasi seperti 

sekarang ini, penggunaan teknologi informasi pun semakin canggih, sehingga 

tidak mengherankan jika ada Notaris yang mengiklankan dirinya melalui website. 

notaris yang mengiklankan diri dalam suatu website, dengan contoh kasus seperti 

berikut, www.notarisppatsoehardjo.com.
11

 www.notarisekalestary.com
12

 Adapun 

yang menjadi latar belakang pembuatan situs ini adalah memberikan informasi 

tentang pekerjaannya sebagai notaris kepada publik yang tujuan akhirnya 

mempermudah untuk semua orang dalam mencari data data yang valid tentang 

Notaris dan PPAT sehingga akhirnya dapat terjadi suatu transaksi yang lebih 

mudah. Dalam website setiap pihak tidak dibatasi dalam pemasangan iklan 

sehingga sarana disitus ini dapat dipakai oleh siapapun juga yang berada di 

kawasan Jakarta. 

Berdasrkan ilustrasi kasus dan permasalahan seperti yang telah di uraikan 

di atas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya 

dalam sebuah tesis dengan judul : “KAJIAN YURIDIS ATAS LARANGAN 

BAGI NOTARIS YANG MENGIKLANKAN DIRI DI INTERNET” 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan hukum yang akan 

dikaji dengan teliti oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai larangan Notaris yang mengiklankan diri 

di internet menurut Kode etik notaris? 
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2. Bagaimana sikap dan tindakan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap 

Notaris yang mengiklankan diri di Internet? 

1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan topik permasalahan yang penulis ambil, maka tujuan 

penulisan penulis adalah  

1. Untuk mengetahui penerapan pengaturan larangan Kode Etik Notaris bagi 

Notaris melakukan publikasi atau promosi diri. 

2. Untuk Mengetahui sikap dan tindakan Ikatan Notaris Indonesia (INI) 

terhadap Notaris yang mengiklankan diri di Internet 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang penerapan 

sanksi terhadap notaris yang mempromosikan dirinya, sekaligus sebagai 

bahan kepustakaan dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian 

berikunya yang berkaitan dengan judul dan pembahasaan dalam tesis ini. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan 

kepada penulis maupun pihak-pihak lain yang terkait dan juga sebagai 

masukan kepada Notaris diindonesia untuk menhindarkan hal-hal yang dapat 

merugikan masyarakat pengguna jasa notaris dan juga sesama notaris dalam 

menjalankan profesinya sebagai pejabat umum. 
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1.4     Sistematika penulisan 

Bab I adalah bab pendahuluan dalam bab ini akan dijelaskan mengenai 

latar belakang permasalahan dari judul penulisan tesis ini, pokok permasalahan 

yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitan, dan sistematika penulisan. 

Bab II dalam bab ini akan dibahas mengenai tijauan pustaka, dalam 

tinjauan pustaka akan dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan mengenai 

defenisi kata-kata yang penulis gunakan dalam pembuatan tesis ini. 

Bab III dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian yang 

digunakan, dan juga cara dan prosedur yang digunakan untuk penelitian ini. 

Bab IV dalam bab ini akan dibahas secara jelas mengenai kajian yuridis 

atas larangan bagi notaris yang mengiklankan diri di internet, dan penulis juga 

akan membahas mengenai hasil dan analisis dari permasalahaan berdasarkan 

penelitian terhadap masalah yang di teliti. 

Bab V dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran. Penulis akan menuangkan kesimpulan dari setiap analisa masalah yang 

diangkat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat 

disampaikan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 




