
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan secara tegas bahawa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum” hal memiliki arti bahwa negara Indonesia berada 

diposisi yang strategis dalam konstelasi ketatanegaraan. Negara Indonesia dalam 

konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa 

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Yang artinya tujuan utama dari 

Negara hukum adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan 

hukum. Dalm negara hukum sendiri dalam memenuhi kebutuhan hukum yang ada 

pada masyarakat membutuhkan adanya alat bukti yang mabatasi kebebasan pada 

masyarakat dengan memberikan batasan secara jelas tentang hak dan kewajiban 

seseorang sebagai subjek hukum yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu agar 

bisa memberikan kepastian hukum yang ada maka diperlukanlah jasa seorang 

Notaris  untuk membuat alat bukti yang memiliki pembuktian sempurna. 

Dalam sejarah Notaris Indonesia banyak sekali mengalami perubahan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat Indonesia. Dalam kesejarahan 

kontenporer Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan dalam 

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris yang ada 

di Indonesia antara lain : 

1. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; 

2. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stb 1860:3) sebagaimana telah 

diubah terakhir dalam lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101; 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan 

Notaris; Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil 

Notaris Sementara; 

Berbagai ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut sudah tidak bisa 

dipakai lagi dalam masyarakat sekarang karena sudah tidak sesuai dengan 

kebutuhan yang ada pada masyarakat. Maka perlu dilakukannya pembaharuan 

dengan mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta perlu dilakukan 

pengaturan kembali dan di bentuk menjadi undang-undang khusus yang mengatur 

mengenai jabatan Notaris agar dapat menciptakan keseragaman hukum yang adil 

bagi seluruh masyarakat yang ada di indosnesia. 

Dalam orde reformasi ada berbagai macam perubahan dalam lembaga 

kenotariat yang lumayan signifikan. Perubahan-perubahan tersebut diawali dengan 

keberhasilan pemerintahan pada orde Reformasi yang membuat Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  yang sekarang sudah dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). 

Notaris merupakan profesi yang berlandaskan pada kepercayaan yang jelas 

berbeda dengan profesi pengacara, yang mana dalam melakaukan tugas dan 

kewajibannya sebagai Notaris, Notaris tidak boleh memihak. Karena Notaris hanya 

berpihak kepada hukum yang ada, maka Notaris dipercaya untuk membuat alat 

bukti dengan kekuatan otentik. Oleh karena Notaris mampu untuk membuat alat 
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bukti dengan pembuktian sempurna, maka peraturan atau perundang-undagann 

yang mengatur tentang jabatan notaris pastinya sudah dibuat seeketat-ketatnya agar 

bisa menjamin keaslian akta yang dibuat dihadapan Notaris. Asosiasi Profesi 

Notaris atau yang lebih dikenal sebagai Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya 

ditulis INI) membuat Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh para Notaris agar bisa 

menjaga mutu dan kualitas pelayanan pada masyarakat. 

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Notaris mempunyai kedudukan 

dan peran yang sangat penting, hal ini dikarenakan Notaris memiliki kewenangan 

khusus dalam perundang-undangan. Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa 

Belanda disebut dengan de notaris autoriteit, dan dalam bahasa Inggrisnya disebut 

dengan the notary of authority, adalah yang berkaitan dengan kekuasaan yang 

dimiliki oleh Notaris. Didalam kewenangan notaris ada dua suku kata yang 

terkandung, antara lain: (1) kewenangan; dan (2) notaris.1 

Dua unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan yang disajikan oleh 

H.D. Stout, adalah: 

1.  adanya aturan - aturan hukum; dan 

2. sifat hubungan hukum.  

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan pada institusi yang melaksanakannya, maka 

terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah 

                                                           
1 Salim H.S., Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan 

Minuta Akta), RajaGrafindo Persada, Jakarta,2015, hlm. 47. 
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dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih 

rendah tingkatannya.2 

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang diatur oleh INI yang 

ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai hal tersebut atau yang diambil berdasarkan hasil Keputusan Kongres 

Perkumpulan yang mengatur mengenai hal tersebut serta seluruh anggota 

perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris 

wajib mengikutinya. Kode Etik adalah norma atau peraturan yang praktis baik tidak 

tertulis maupun tertulis mengenai etika yang mencerminkan sikap serta tata cara 

pengambilan putusan hal-hal mendasar dari tata cara berperilaku orang yang dinilai 

baik ataupun buruk dalam menjalankan jabatannya yang secara tegas dirumuskan, 

ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi INI. 

Pada dasarnya Kode Etik Notaris adalah penjabaran lebih lanjut dari apa yang 

telah diatur didalam UUJN. bagi profesi Notaris Kode Etik sangat dibutuhkan agar 

bisa menjaga kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat, oleh karena itu, INI  

sebagai satu-satunya organisasi Notaris yang telah diakui kebenarannya dalam 

menetapkan Kode Etik bagi anggotanya. Sesuai dengan Pasal 82 (2) dan Pasal 83 

ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 

Tujuan dari adanya etika profesi adalah agar etika profesi dapat digunakan 

sebagai mekanisme yang digunakan organisasi untuk mengendalikan tindakan 

anggotanya dan untuk mengkoreksinya, apabila tindakan anggota yang bersangutan 

                                                           
2 Ibid, hlm. 48. 
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dianggap kurang etis. Serta etika profesi dapat menjadi dasar agar hubungan antara 

rekan se-profesi dapat tetap selaras. 

Notaris dalam menjalankan jabatannya, wajib mengikuti seluruh kaedah moral 

yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain bertanggung jawab dan 

mendasarkan tindakannya dari etika profesi, adanya konsistensi dan moral yang 

baik merupakan syaratan penting yang harus dimiliki oleh Notaris. Disebut 

demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat 

dengan konsistensi dan moral. 

Kode Etik Notaris didasari bahwa Notaris dalam menjalankankan jabatannya 

adalah sosok yang mempunyai keilmuan dan keahlian dalam bidang kenotariatan, 

sehingga sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan 

dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas kualiatas 

pelayanan jasa yang ia berikan. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dituntut 

untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Ia juga 

berkewajiban untuk menlaksanakan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah 

disepakati dalam bentuk kode etik Notaris. 

Kode etik Notaris membatasi tindakan Notaris agar tidak menggunakan 

kekuasaannya dengan sewenang-wenang selama menjalankan jabatannya. Kode 

Etik Notaris memiliki fungsi sebagai “kaidah moral” bagi profesi Notaris di 

Indonesia. Kode Etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-

sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melanggar.3 Sedangkan UUJN memiliki 

                                                           
3 Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, Ke Notaris, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 53. 
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fungsi sebagai “kaidah hukum” bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. UUJN 

berisi tentang wewenang, kewajiban, larangan serta ketentuan-ketentuan yang 

harus diikuti oleh setiap Notaris selama menjalankan tugas dan jabatannya. 

Dalam pasal 67 ayat (1) UUJN, menentukan bahwa yang memiliki wewenang 

untuk mengawasi Notaris adalah Menteri. Untuk melaksankan pengawasan 

tersebut, Menteri membentuk Majelis pengawas (pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 

ayat (3) UUJN menetukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) 

orang, terdiri atas unsur:4 

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang  

2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang 

3. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang 

Tujuan dari pengawasan dilakukan adalah agar Notaris dalam menjalankan 

tugas dan jabatannya selalu tunduk dengan persyaratan yang berkaitan selama 

menjalankan jabatannya sebagai Notaris, demi keamanan dan kepentingan 

masyarkat, karena Notaris yang diangkat oleh pemerintah, bukan diangakat agar 

Notaris dapat memiliki keuntungan pribadi, tetapi untuk kepentingan rakyat. 

Tujuan lain dari adanya pengawasan, adalah agar Notaris diangat oleh pemerintah 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta 

otentik sesuai dengan permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, maka tanpa 

adanya masayarakat, maka Notaris tidak dibutuhkan. 

                                                           
4 Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, (Bandung: PT. 

Reflika Aditama, 2015), hlm. 4 
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Karena peran Notaris dalam masyarakat sangatlah penting maka dibutuhkan 

pengawasan bagi Notaris selama ia bertugas. Agar dapat melaksanakan 

pengawasan tersebut, maka INI membentuk dewan kehormatan yang salah satu 

tugasnya adalah memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran 

jabatan Notaris dan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak ada kaitan 

dengan kepentingan masyarakat secara langsung.5 

Dengan adanya Dewan Kehormatan yang bertugas untuk mengawasi 

pelaksanaan kode etik Notaris yang maksud dan tujuannya tidak lain adalah untuk 

kepentingan Notaris itu sendiri. tetapi, harus diperhatikan bahwa Dewan 

Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidaklah lepas dari 

ketentuan-ketentuan yang ada, baik yang berkaitan dengan INI maupun UUJN. 

Dewan kehormatan atau pengurus INI bersama-sama dengan majelis 

pengawas telah bekerjasama dan berkoordinasi dalam melasanakan upaya yang 

dibutuhkan untuk menegakkan kaidah hukum dan kode etik Notaris yang ada di 

lapangan. Majelis Pengawas Notaris disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris 

karena pada dasarnya Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk 

menyelanggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta 

penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN 

dan kode etik Notaris. 

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan tugasnya yang 

menjadi salah satu contohnya adalah Notaris yang membuat akta melebihi batas 

                                                           
5 Ibid., hlm. 3. 
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kewajaran yang jumlahnya batas kewajaran pembuatan akta telah diatur oleh 

Dewan Kehormatan Pusat, melalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Dalam 

(selanjutnya ditulis PDKP INI 1/2017) yang menyebutkan bahwa batas kewajaran 

pembuatan akta perhari adalah 20 (dua puluh) akta. munculnya angka 20 (dua 

puluh) didalam peraturan Dewan Kehormatan Pusat telah menciptakan 

kekhawatiran dikalangan Notaris terutama Notaris yang biasa melayani pembuatan 

akta jaminan fidusia dan akta-akta terkait Kredit Pemilikan Rumah yang dalam 

pembuatan Aktanya jumlah pembuatan aktanya bisa melebihi 20 akta dalam 

prosesnya, sehingga jelas melanggar PDKP INI 1/2017. Pelanggaran jabatan dan 

kode etik oleh Notaris dapat menciptakan ketidakpercayaan bagi masyarakat dan 

dapat menimbulkan hubungan yang tidak baik antara para Notaris. Maka seorang 

Notaris dituntut untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan 

tugas dan jabatannya diharap tunduk pada aturan hukum yang berlaku. 

Dalam Jabatannya sebagai Notaris, Notaris bukanlah sekedar pekerjaan yang 

diamanatkan oleh undang-undang, namun Notaris menjalankan suatu fungsi sosial 

yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan 

kepercayaan yang diserahkan dari masyarakat yang ia layani, seorang Notaris 

dalam menjalankan jabatannya harus menjalankan tugasnya dengan mendasarkan 

pada ketentuan Kode Etik Notaris 

Satu dari sekian banyak yang telah disepakati di dalam Kongres INI adalah 

peraturan tentang batas kewajaran pembuatan akta. Hal ini tercantum dalam Pasal 

4 angka 16 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yang menyatakan “Notaris 
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maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) 

dilarang : “Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya 

ditentukan oleh Dewan Kehormatan;” Maka hadirnya peraturan tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa batasan kewajaran pembuatan akta merupakan salah satu 

norma yang masuk dalam Kode Etik Notaris, yang wajib dijalankan oleh seluruh 

Notaris. 

Banyak Notaris yang dalam menjalankan Jabatannya membuat akta lebih dari 

batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan. banyak ditemukan 

adanya Notaris yang membuat akta dengan jumlah di luar batas kewajaran, bahkan 

pada saat rapat koordinasi Majelis Pengawas yang dihadiri Mahkamah Agung, 

Kejaksaan Agung dan Polri megangap bahwa akta yang dibuat dalam jumlah yang 

tidak wajar dapat dianggap mempunyai suatu indikasi bahwa dapat terjadinya 

pelanggaran jabatan Notaris dan bahkan dicuragai menjadi indikasi adanya 

pelanggaran pidana. 

Dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi Jabatan Notaris dan 

mayarakat yang menggunakan jasa Notaris terkait kepastian hukum dari akta yang 

dibuat oleh Notaris, Dewan Kehormatan Pusat INI  yang telah mengeluarkan PDKP 

INI 1/2017 sebagai salah satu peraturan yang wajib diikuti oleh seluruh Notaris, 

Dengan adanya peraturan ini menciptakan berbagai macam tanggapan di berbagai 

kalangan khususnya di kalangan Notaris terkait mengenai kewenangan dari Dewan 

Kehormatan membatasi jumlah akta yang boleh dibuat oleh Notaris tersebut. 
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Namun apakah dengan dikeluarkannya peraturan PDKP INI 1/2017 ini apakah 

Peraturan tersebut melanggar UUJN yang mana didalam UUJN Sendiri belum 

mengatur secara spesifik mengenai berapa batas jumlah akta yang boleh dibuat oleh 

Notaris. 

Dari uraian di atas, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kewajiban 

Notaris, maka untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut dalam hal ini penulis  

akan menuangkan dalam bentuk Tulisan Ilmiah berupa tesis dengan judul tesis ini 

: Ketentuan Mengenai Batasan Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Notaris 

Berdasarkan Peraturan DKP.INI Nomor 1 Tahun 2017 Dan Undang-Undang 

Jabatan Notaris 

1.2. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan 

yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana Dewan Kehormatan Pusat INI berwenang membatasi jumlah 

pembuatan akta oleh Notaris? 

2. Bagaimana keterikatan PDKP INI 1/2017 dihubungkan dengan UUJN? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1. Tujuan 

Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengkaji, menganalisi dan mengetahui bagaimanakah Dewan 

Kehormatan Pusat INI berwenang membatasi jumlah pembuatan akta oleh 

Notaris 
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2. Untuk mengkaji, menganalisi dan mengetahui keterikatan PDKP INI 

1/2017 dihubungkan dengan UUJN 

1.3.2. Manfaat 

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara praktis maupun teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Manfaat teortis 

Secara teoritis, hasil ini penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah 

pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum 

kenotariatan yang berkaitan dengan kewenangan dan  tanggung jawab 

Dewan Kehormatan Pusat dalam membuat peraturan yang secara spesifik 

belum pernah diatur dalam Undang-Undangan Jabatan Notaris. 

B. Manfaat praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharap mampu memberikan manfaat 

baik kepada pembaca, Notaris ,dan juga penulis sendiri. Adapun manfaat 

yang dimakasud adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi pembaca  

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

khususnya mengenai Keterkaitan PDKP INI 1/2017 dengan UUJN 

dalam batasan pembuatan akta otentik. 

2. Manfaat bagi Notaris 

Diharapkan selama melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Notaris 
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dapat menjadi bahan pertimbanagan dalam pembuat akta otentik selaku 

pejabat umum agar Notaris mengetahui tanggung jawab ketika 

membuat akta yang melebihi jumlah yang telah ditentukan oleh 

peraturan. 

3. Manfaat bagi penulis sendiri 

Diharapkan selain  sebagai salah satu syarat penyelesaian study 

Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, penulis juga bisa 

menambah pengetahuan serta wawasan di bidang kenotariatan, yaitu 

didalam ruang lingkup peraturan-peraturan yang telah diatur seperti 

UUJN dan kode etik. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika dari suatu penelitian adalah suatu uraian mengenai susunan 

itu sendiri secara teratur dan terperinci dengan maksud untuk mempermudah 

dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian 

tersebut. Sistematika penulisan ini disajikan lebih dulu dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang akan penulis 

kemukakan dalam setiap bab yang ada dalam penulisan Tesis ini. Sistematika 

didalam penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab 

memiliki beberapa sub-bab tersendiri. Secara garis besar sistematika dalam 

penelitian ini dapat diartikan sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan latar belakang untuk memasuki bab 

selanjutnya yang menjabarkan mengenai hal-hal yang 
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berhubungan dengan masalah pokok dalam penulisan ini. 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisikan mengenai acuan peraturan, teori-teori dan konsep 

pengaturan mengenai tinjauan umum Notaris, tinjauan umum 

INI, tinjauan umum Dewan Kehormatan INI, dan pengertian 

akta yang ada dan mendasari penelitian ini yang membantu 

untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti oleh penulis 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam suatu metode penelitian, tentunya terdapat perbedaan 

satu sama lain sedemikian pula dalam meteode penelitian 

hukum. Metode penelitian yang digunakan sesuai dengan 

disiplin ilmu yang dianut juga. Penelitian hukum pada 

dasarnya adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu 

yang ada dengan cara menganalisisnya selain itu megadakan 

pemeriksaan komprehensif terhadap fakta hukum untuk 

mengusahakan suatu pemecahan yang timbul di dalam gejala 

yang bersangkutan 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Analisis hukum akan menjabarkan analisa mendalam 

mengenai permasalahan obyek yang menjadi fokus 

penelitian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terkait, 

yaitu ketentuan mengenai batasan kewajaran jumlah 

pembuatan akta notaris dalam pembuatan akta ditinjau 

berdasarkan PDKP INI 1/2017 dan UUJN 

BAB V  PENUTUP 

Adalah bab terakhir didalam penulisan ini, yang didalamnya 

penulis akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas, mulai 

dari bab pendahuluan hingga analisis penelitian. Bab ini juga 

berisi saran dari peneliti mengenai apa yang seharusnya 

dilakukan terkait dengan topik dan rumusan yang diangkat 

dalam tesis ini 

 


