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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang  

Notaris sebagai pejabat umum, diangkat oleh Negara berdasarkan 

Undang-Undang dan sebelum menjalankan tugasnya notaris harus terlebih 

dahulu diambil sumpahnya untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.  Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan diumumkan dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 3 yang selanjutnya disebut 

UUJN,  pengertian Notaris dapat ditemukan dalam pasal 1 butir 1, yaitu :  

“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.”   

Menurut pasal tersebut, kewenangan Notaris adalah membuat akta-akta autentik 

atas permintaan para pihak mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan 

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 
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oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.
1
 Bukan hanya 

akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dan yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga yang dikehendaki oleh para 

pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak 

tersebut tercapai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang 

berkepentingan dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Diterbitkannya akta 

autentik sebagai alat bukti tertulis yang sempurna bertujuan agar dapat 

mengurangi sengketa-sengketa yang ada  yang tidak dapat dihindari. Segala 

sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah dokumen yang 

kuat dalam suatu proses hukum.
2
 Akta autentik tersebutlah yang merupakan 

produk hukum yang dibuat oleh Notaris, dimana merupakan sebuah alat bukti 

yang kuat dan sempurna. Keberadaan akta Notaris di dalam negara hukum 

khususnya Indonesia, memiliki fungsi yang krusial, diakuinya akta Notaris 

sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna menjadikan 

kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti yang pertama dan utama dalam hukum 

pembuktian perdata, sehingga atas keberadaannya perlu pula diatur sedemikian 

rupa agar kekuatan pembuktian akta notariil tersebut tidak menimbulkan 

kerugian bagi para pihak yang membuatnya.
3
 Berdasarkan pasal 1 angka 7 

                                                             
1
 Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), 

hal. 1.
 

2
 Mr. Tan Thong Kie, Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta : PT Ichtiar Bar Van Hoeve, 1994) 

hal.219. 
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 Mokhamad Dafirul Fajar Rahman, Kewenangan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris dalam 

Membuat Akta Autentik, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, 2014. 
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Undang-Undang Jabatan Notaris, Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat 

oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang, sehingga terdapat 2 macam akta notaris, yaitu :  

1. Akta yang dibuat oleh Notaris (akta relaas atau akta pejabat) adalah akta yang 

disebut juga sebagai akta berita acara,
4
 yaitu akta yang dibuat oleh Notaris 

memuat uraian secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang 

dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di 

dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Contohnya : akta berita 

acara/risalah rapat RUPS suatu Perseroan Terbatas.  

2. Akta yang dibuat di hadapan Notaris/akta pihak (akta partij) adalah akta yang 

dibuat di hadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau 

diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris. Contohnya : 

Perjanjian Kredit.  

Tugas yang diemban oleh seseorang notaris adalah tugas yang seharusnya 

diemban oleh pemerintah sehingga hasil pekerjaan seorang notaris mempunyai 

akibat hukum yakni notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan 

sifat autentik dan kekuatan eksekutorial terhadap akta yang dibuatnya. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya, Notaris sebelum menjalankan tugasnya harus 

diangkat oleh Negara melalui Undang-Undang dan diambil sumpahnya terlebih 

                                                             
4
 Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2013), 

hal. 7. 
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dahulu.  Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Kehakiman, maka 

seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi 

badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan ini adalah supaya profesi 

Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat 

bertindak netral dan independen.
5
 Mengenai pengangkatan dan pemberhentian 

Notaris, diatur di dalam pasal 2 UUJN, yaitu :  

“Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.” 

Menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Notaris yang merupakan pejabat umum yang berdasarkan 

Undang-Undang diangkat oleh Menteri yang merupakan lingkup dari 

pemerintah. Pemerintah sebagai organ Negara mengangkat Notaris bukan hanya 

demi kepentingan notaris tersebut, melainkan untuk kepentingan masyarakat 

luas. Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima 

gaji dari pemerintah dan Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak 

menerima dana pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris 

yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna 

jasa Notaris.
6
 Jasa yang diberikan oleh Notaris kepada masyarakat sangat terkait 

dengan persoalan kepercayaan yang besar terhadap notaris tersebut. Dapat 

dikatakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap notaris secara 

                                                             
5 Doddy Radjasa Waluyo, Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notaris, hal.41. 
6
 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 34. 
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tidak langsung dikatakan memikul tanggung jawab, dan tanggung jawab tersebut 

berupa tanggung jawab hukum maupun moral. Tanggung jawab Notaris sebagai 

profesi terlahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan 

kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai 

berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah 

yang telah diucapkan tersebutlah yang mengontrol segala tindakan Notaris dalam 

menjalankan jabatannya.  

Sebagai manusia, seorang Notaris tentu tidak dapat lepas dari 

keterbatasan, kelemahan, perbuatan khilaf, keliru dan tidak sempurna, mustahil 

jika tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap kaidah sosial yang 

menimbulkan keadaan tidak tertib dan tidak stabil di kehidupan bermasyarakat. 

Untuk menegakkan ketertiban dan menstabilkan keadaan tersebut diperlukan 

sarana pendukung yaitu organisasi masyarakat dan organisasi negara. Dalam 

bidang hukum, organisasi masyarakat dapat berupa organisasi profesi hukum 

yang berpedoman pada kode etik. Melalui organisasi tersebut diharapkan dapat 

dipulihkan kembali ketertiban dan kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat.
7
  

Hal tersebut juga berlaku bagi profesi Notaris. Sejak kehadiran institusi Notaris 

di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga 

peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan ini agar para Notaris 

ketika menjalankan tugas dan jabatan Notaris adalah demi untuk pengamanan 

                                                             
7
 Roesnastiti Prayitno, Kode Etik, Diktat bahan ajar kuliah Universitas Indonesia, 2017, hal. 8.
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kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh Pemerintah bukan untuk 

kepentingan diri Notaris itu sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat 

yang dilayaninya.
8
 

Untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, seorang notaris wajib 

membekali dirinya dengan intelektualitas dan spiritualitas yang memadai. Bekal 

intelektualitas diperoleh dari pendidikan formal, magang, dan pengalaman di 

dalam praktik. Bekal spiritualitas seharusnya ada pada diri Notaris yang timbul 

dari dalam diri sendiri, dalam hati nurani dan terjabarkan di dalam perilaku, 

mengingat tantangan yang dihadapi dalam kehidupan keduniawian yang semakin 

kompleks dan masyarakat yang terus-menerus berubah.
9
  

Notaris selaku pejabat negara, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagai pejabat pembuat akta autentik, kinerja Notaris berpegangan dengan 

peraturan perundang-undangan yaitu UUJN maupun Kode Etik Notaris, serta 

diawasi khusus oleh badan yang bernama Majelis Pengawas Notaris. Majelis 

Pengawas Notaris berperan penting dimulai dari seorang Notaris mengucap 

sumpah atau janji jabatannya hingga pengawasan terhadap Notaris tersebut agar 

tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam melaksanakan kewenangan dan 

kewajibannya, Majelis Pengawas Notaris terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, hal 

                                                             
8
 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 5, (Jakarta : Airlangga, 1999), hal. 301. 

9
 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, (Bandung: PT.Citra 

Aditya Bakti, 2015), hal. 149. 
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tersebut dapat dilihat di Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris, Menteri 

membentuk Majelis Pengawas Notaris berdasarkan tugas dan wewenangnya 

masing-masing yang terdiri dari: 

1. Majelis Pengawas Daerah, 

2. Majelis Pengawas Wilayah, dan 

3. Majelis Pengawas Pusat.  

Selama menjalankan jabatannya, menurut yang ditentukan dalam pasal 25 

ayat 2 UUJN, Notaris berhak mengambil cuti, dimana hak cuti tersebut dapat 

diambil setelah menjalankan tugas jabatannya selama 2 (dua) tahun, dan selama 

cuti Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti. Jumlah keseluruhan cuti 

yang diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Sesuai dengan 

karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih 

dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk 

Notaris pengganti.
10

 Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan 

bahwa Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris 

kepada Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti akan menyerahkan kembali 

Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir, maka dapat disimpulkan 

bahwa Notaris yang sedang mengambil masa cutinya dilarang membuat produk 

hukum yang mana hal tersebut merupakan tugas dan fungsi utama sebagai 

                                                             
10

 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris (PT Refika Aditama Bandung : 2008), hal.99. 
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pejabat pembuat akta. Tetapi dengan adanya ketentuan tersebut tidak menutup 

kemungkinan bagi beberapa Notaris nakal untuk melanggar aturan yang telah 

diatur sedemikian rupa demi mendapatkan keuntungan yang lebih. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kasus yang penulis temukan 

dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 

2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2017 bahwa seorang Notaris yang bernama 

Netty Maria Machdar (Terlapor) yang selanjutnya disebut NMM di Kota 

Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah 

melakukan pelanggaran kode etik dan melanggar UUJN dengan posisi kasus, 

pada awal tahun 2016 Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut MPD, 

melakukan pemeriksaan ke kantor Notaris NMM yang pada saat itu Notaris 

NMM sedang dalam keadaan cuti selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Jonni 

Tambunan yang selanjutnya disebut JT merupakan Notaris pengganti dari 

Notaris NMM tersebut didapati keterangan bahwa telah memasang papan nama 

Notaris NMM di alamat lain di daerah Jakarta Barat. Bahwa MPD di dalam 

pemeriksaannya terhadap buku harian didapati Notaris NMM telah membuat 

akta Notaris atas namanya sendiri sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) 

Nomor. Setelah ditemukannya bukti bahwa Notaris tersebut melakukan 

pelanggaran, MPD dengan segera mengirimkan surat pemberitahuan dan 

pemanggilan terhadap Notaris NMM dan JT.  
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Dari kasus yang ditemukan penulis diatas, dapat dilihat bahwa Notaris 

NMM telah melakukan pelanggaran yaitu dengan tidak melaksanakan kewajiban 

sebagai pejabat umum dengan baik dengan tetap menjalankan fungsinya sebagai 

Notaris pada saat ia dalam keadaan cuti dan membiarkan Notaris pengganti 

membuka kantor lebih dari satu atas nama Notaris NMM tersebut.  

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur mengenai sanksi atas 

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri, sanksi-sanksi tersebut 

diuraikan dalam Pasal 65A UUJN yaitu :  

“Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai 

sanksi berupa :  

a. peringatan tertulis;  

b. pemberhentian sementara  

c. pemberhentian dengan hormat; atau  

d. pemberhentian dengan tidak hormat.” 

Kewenangan yang berupa keputusan oleh Majelis Pengawas Wilayah 

diperoleh dari UUJN bersifat final adalah keputusan yang bersifat peringatan 

lisan maupun peringatan tertulis, dan memberikan berita acara persidangan pada 

setiap keputusannya atas peringatan, teguran maupun pemberhentian sementara 

dan pemberhentian tidak hormat.
11

 Sebelum pengambilan putusan ini Majelis 

                                                             
11

 Muhammad Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, (Bandung : 1997) 
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Pengawas Wilayah berkewajiban untuk melakukan sidang untuk memberikan 

kesempatan kepada Notaris yang tersandung masalah hukum yang berkaitan 

dengan pekerjaannya untuk membela diri atas tuduhan atas laporan masyarakat 

ataupun penemuan dari pengurus di wilayah Notaris.  

Notaris merupakan suatu profesi mulia (nobile officium) karena profesi 

Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh 

Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban 

seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan 

tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, 

oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi 

berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
12

 

Dilihat dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas, Penulis ingin 

melakukan penelitian tesis dengan judul “KEWENANGAN MAJELIS 

PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT 

AKTA PADA MASA CUTI (Studi Kasus Putusan Nomor: 

2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2017).” Jika penelitian ini tidak 

dilakukan, maka akan semakin banyak Notaris yang tidak melaksanakan 

tugasnya dengan baik dengan tidak menaati aturan yang berlaku dengan 

melanggar kode etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris hanya demi 

                                                             
12

 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, 

(Yogyakarta: UII Press, 2009)lm, hal. 46. 
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mencari sebuah keuntungan, karena tidak adanya efek jera bagi Notaris tersebut. 

Dilakukannya penelitian ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengembangan aturan hukum di bidang profesi Notaris.  

1.2  Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris terhadap 

Notaris yang membuat akta saat cuti ?  

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris pada saat 

cuti?  

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di bawah ini dikemukakan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap 

Notaris yang membuat akta saat cuti. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat oleh 

Notaris saat cuti.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

hukum serta menambah studi kepustakaan khususnya dalam bidang hukum 

kenotariatan bagi para Notaris dan calon Notaris. Manfaat teoritis ini, terutama 

berkenaan dengan norma dan sanksi bagi Notaris yang telah melanggar aturan 

dengan membuat akta saat cuti dan hal tersebut telah melanggar ketentuan 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para 

akademisi, praktisi hukum, dan para anggota masyarakat yang memerlukan 

informasi hukum dan/atau pihak-pihak terkait dalam mengawasi Notaris yang 

melanggar aturan. 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta uraian mengenai 

sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

 Dalam bab ini menguraikan mengenai pengertian – pengertian umum 

dan hasil kajian pustaka mengenai Kewenangan Majelis Pengawas 

Notaris terhadap Notaris yang Membuat Akta Pada Masa Cuti dalam 

studi kasus Putusan Nomor : 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI 

Jakarta/XI/2017.  

BAB III  METODE PENELITIAN  

 Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan 

data, teknik pengambilan data, pendekatan hukum dan analisis data. 

BAB IV  PENELITIAN DAN ANALISIS   

 Dalam bab ini menguraikan pembahasan hasil penelitian mengenai 

bagaimanakah kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris 

terhadap Notaris yang membuat akta saat cuti dan bagaimanakah 

akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris pada saat cuti. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

 Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari pada hasil 

penelitian dan analisa terhadap pokok permasalahan yang telah 

dibahas dalam penelitian tesis ini.  




