
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 pasal 

28D ayat (1) dengan tegas dinyatakan bahwa “setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”1. Berdasarkan 

pasal ini adalah menjadi tugas dari pemerintah untuk memberikan 

dan menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan 

hukum bagi para masyarakat Indonesia. 

Dalam menjamin perlindungan hukum, maka pemerintah 

mengangkat pejabat umum yaitu Notaris. Notaris tersebut dapat 

membantu dan melayani masyarakat untuk membuat alat bukti 

tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau 

perbuatan hukum yang berguna bagi kegiatan masyarakat maupun 

penyelenggaraan negara. Mengingat dalam wilayah hukum perdata, 

negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang 

berwenang dalam hal pembuatan akta otentik untuk kepentingan 

pembuktian atau alat bukti. 

Perkembangan kehidupan masyarakat dan pembangunan 

nasional yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

memicu pentingnya perlindungan hukum kepada warga negara, 

                                                           
1 Pasal 28 D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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dengan demikian sangat diperlukan fungsi dan peran jasa notaris 

sebagai bagian dalam proses pembangunan untuk memenuhi salah 

satu kebutuhan masyarakat. 

Jabatan Notaris merupakan jabatan tertentu yang dalam 

menjalankan profesinya memberikan pelayanan hukum kepada 

masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi 

mencapai kepastian hukum. 

Hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai 

jabatan notaris dalam suatu undang-undang yakni Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4432, yang kemudian 

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris serta Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3 

tahun 2014 tentang Hukum, Notaris, Jabatan, Jasa Hukum, 

Perubahan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5491) (selanjutnya disebut “UUJN”). 

Dalam UUJN tersebut mengatur secara komplit terkait notaris 

termasuk namun tidak terbatas pada pengangkatan dan 

pemberhentian notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan 

notaris, tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan notaris, cuti 

notaris dan notaris pengganti, honorarium, akta notaris, 

pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, pengawasan, 

organisasi notaris dan ketentuan sanksi. 
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Dilihat dari undang-undang yang mengatur tentang jabatan 

notaris, maka penulis menyimpulkan bahwa jabatan notaris adalah 

merupakan jabatan kepercayaan, seseorang yang diangkat dan 

bertindak sebagai notaris merupakan orang-orang pilihan yang telah 

memenuhi kualifikasi sebagai notaris sebagaimana telah diatur 

dalam UUJN. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak 

memihak, sehingga dalam jabatannya yang bersangkutan dipercaya 

untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik. Oleh 

karena itu ketentuan dalam UUJN begitu ketat dan bilamana notaris 

tersebut melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi, baik sanksi 

administrasi maupun sanksi pidana tanpa mengurangi kemungkinan 

dapat diterapkan sanksi pemberhentian sementara sampai ke 

pemecatan. 

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak 

cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi 

tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan 

etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu 

lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat 

menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta 

selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan 

kode etik Notaris yang merupakan bagian dari kode etik profesi. 

Kode etik profesi adalah seperangkat kaidah, baik tertulis 

maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi 

yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk 



 

4 

 

melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari 

penyalahgunaan keahlian profesi. Dengan berpedoman pada kode 

etik profesi inilah para profesional melaksanakan tugas profesinya 

untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat dan 

kehormatan manusia yang bertujuan menciptakan keadilan di 

masyarakat. Kode etik profesi tentunya membutuhkan organisasi 

profesi yang kuat dan berwibawa yang sekaligus mampu 

menegakkan etika profesi. Penegakkan kode etik profesi sendiri 

dimaksudkan sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan nilai-nilai yang tertuang dalam kode etik yang 

merupakan kesepakatan para pelaku profesi itu sendiri dan sekaligus 

juga menerapkan sanksi terhadap setiap perilaku yang bertentangan 

dengan nilai-nilai tersebut2. 

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma 

yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang 

mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya 

bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral 

profesi itu dimata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok 

profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok 

profesi itu akan tercemar dimata masyarakat. Oleh karena itu 

kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan 

kekuasaannya sendiri.3 

                                                           
2 Bambang Widjojanto, Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok, Makalah 

disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I, (Depok, April-Juni 2005), 

hal 1. 
3 K. Bertens, Etika, Cetakan Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal 113.  
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Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun 

secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, 

sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. 

Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. 

Menurut Sumaryono, kode etik profesi perlu dirumuskan 

secara tertulis dengan alasan 4yaitu: 

1) Sebagai sarana kontrol sosial 

2) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain 

3) Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. 

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip professional 

yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti 

kewajiban professional anggota lama, baru, ataupun calon anggota 

kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan 

terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok 

profesi, atau antara anggota masyarakat dapat melakukan kontrol 

melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok 

profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan 

kode etik profesi.5 

Kode etik profesi notaris disusun oleh organisasi profesi 

notaris, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Berdasarkan Pasal 1 

angka (2) Kode Etik Notaris INI menyatakan bahwa Kode Etik 

Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah 

                                                           
4 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum, Cetakan Ketujuh (Yogyakarta: 

Kanisius, 2012), hal 14. 
5 Ibid. 
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kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris 

Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan” berdasarkan 

keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh 

dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap 

dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang 

menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya 

para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris 

Pengganti Khusus6. 

Kode Etik Notaris meliputi etika kepribadian notaris, etika 

melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika 

hubungan sesama rekan notaris dan etika pengawasan terhadap 

notaris. Selanjutnya dianalisis hubungannya dengan ketentuan 

undang-undang. Dengan demikian, akan diketahui Kode Etik 

Notaris memiliki upaya paksaan yang berasal dari undang-undang. 

Selain notaris perlu memahami, menghayati dan 

menegakkan etika notaris, notaris juga dalam melaksanakan 

jabatannya diawasi oleh pengawas. Menurut UUJN Pasal 67 ayat 

(1) dan (2) bahwa pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri, 

dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Selanjutnya, 

menurut UUJN Pasal 68 bahwa Majelis Pengawas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas: 

                                                           
6 Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015, 

Fokusmedia, Bandung), hal 120. 
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1) Majelis Pengawas Daerah 

2) Majelis Pengawas Wilayah 

3) Majelis Pengawas Pusat7 

Yang dimaksud pengawasan disini adalah kegiatan yang 

bersifat prefentif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang 

dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris. Pengawasan ini 

bertujuan agar supaya notaris sebanyak mungkin memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan-

persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-

undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang 

diberikan oleh klien terhadap notaris tersebut. Tujuan dari 

pengawasan itupun tidak hanya ditujukan bagi penataan kode etik 

notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar 

para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang 

demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani8. 

Kewenangan yang berupa keputusan oleh Majelis 

Pengawas 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 

                                                           
7 Pasal 68, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang 

Hukum, Notaris, Jabatan, Jasa Hukum, Perubahan. 
8 Ruslan, Peranan dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap, Pelaksanaan Tugas Jabatan 

Notaris, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2527-9505, 2013, (Palu: Universitas Tadulako, 2013), hal 

4. 
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pemberhentian tidak hormat. Sebelum pengambilan putusan ini 

Majelis Pengawas 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. Tata cara ini dikenal dengan Hukum 

Acara dimana pihak-pihak yang menelusuri kebenaran atas 

tuduhan tersebut serta dasar untuk pengenaan sanksi-sanksi 

terhadap Notaris tersebut. 

Studi kasus yang diangkat oleh Penulis mengenai Majelis 

Pengawas Pusat Notaris yang digugat oleh Notaris Surya Hasan, 

S.H. Notaris dengan wilayah kerja dahulu di Kota Tangerang 

Selatan dan sekarang Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara 

Wilayah Jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan 

obyek gugatannya adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris 

Nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tertanggal 20 November 2010.  

Dalam kasus ini, Majelis Pengawas Pusat Notaris 

menyelenggarakan sidang atas upaya banding yang diajukan oleh 

PT Sweet Indolampung yang tidak puas dengan putusan yang telah 

dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Banten 

dalam Putusan MPW Provinsi Banten I Nomor: 

W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Provinsi Banten Tanggal 2 

Juli 2010 yang isinya menyatakan dan membuktikan bahwa 

Notaris Surya Hasan, S.H. tidak terbukti melakukan pelanggaran 
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ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. Atas putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris 

Nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tertanggal 20 November 2010 

tersebut yang mengenakan sanksi kepada Notaris Surya Hasan, 

S.H., maka Notaris Surya Hasan, S.H. mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) Nomor: 

43/G/2011/PTUN-JKT. 

Dalam gugatannya Notaris Surya Hasan, S.H. memohon 

agar Majelis Hakim PTUN memerintahkan kepada Majelis 

Pengawas Pusat Notaris untuk melakukan 

penangguhan/penundaan pelaksanaan eksekusi obyek gugatan 

(Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 

11/B/Mj.PPN/XI/2010 tertanggal 20 November 2010)  dan 

menyatakan batal atau tidak sahnya Putusan Majelis Pengawas 

Pusat Notaris Nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010 tertanggal 20 

November 2010, karena tindakan Majelis Pengawas Pusat Notaris 

tersebut dinilai telah melakukan tindakan diluar kewenangannya 

sebagaimana diatur dalam UUJN. 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka 

penulis bermaksud untuk membahas dan menganalisa wewenang 

majelis pengawas pusat notaris melalui penulisan tugas ini dengan 

judul: 

 “Analisa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Di luar 

Batas Kewenangannya (Studi Kasus)”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka 

yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini, yang akan 

dibahas pada bab-bab selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaturan wewenang dan pengawasan yang 

dilakukan Majelis Pengawas Pusat Notaris menurut hukum di 

Indonesia? 

2) Bagaimana penerapan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris 

No. 11/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 29 November 2010 yang 

diajukan sebagai Objek Gugatan dalam Perkara No. 

43/G/2011/PTUN-JKT? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang telah penulis 

uraikan pada sub bab sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan: 

1) Untuk mengetahui pengaturan wewenang dan pengawasan 

Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam hukum positif di 

Indonesia. 

2) Untuk mengetahui dasar, pertimbangan dan tindakan Majelis 

Pengawas Pusat Notaris dalam memutus perkara atas 

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sesuai dengan UUJN. 
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1.4. Manfaat Akademis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang 

hukum perdata dan alternatif penyelesaian sengketa terutama yang 

berkaitan dengan peranan Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai 

pengawas kinerja notaris agar sesuai dengan UUJN dan Kode Etik 

Notaris.  

 

1.5. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Notaris sehingga para 

pihak tersebut dapat melaksanakan kewajiban dan wewenangnya 

sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan judul tesis sebagaimana diuraikan di atas, 

sistematika penulisan tesis ini secara keseluruhan terdiri atas lima 

(5) Bab, dimana masing-masing Bab memiliki keterkaitan satu sama 

lain secara sistematis, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pengantar yang 

memberikan gambaran umum terhadap 

keseluruhan isi tesis dengan memuat latar 



 

12 

 

belakang pemilihan judul, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat akademis, manfaat 

praktis, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis mencoba menyajikan 

kajian pustaka, meliputi: notaris, kode etik 

notaris, majelis pengawas, wewenang 

notaris dan majelis pengawas sebagaimana 

diatur dalam Undang Undang Jabatan 

Notaris.  

BAB III : METODE PENELITIAN HUKUM 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian 

tesis yang disusun oleh Penulis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan 

jawaban pokok-pokok permasalahan yang 

diuraikan dalam rumusan masalah. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup yang memuat 

beberapa kesimpulan dan saran untuk 

perbaikan ke masa depan. 

 




