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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga Kenotariatan telah lama berkembang di Indonesia, jauh sebelum 

Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belandan Notaris telah 

melaksanakan tugasnya. Keberadaan Notaris pada awalnya di Indonesia 

merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya 

dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya dibidang perdagangan. 

Sejarah Notariat di Indonesia sendiri dimulai pada permulaan abad ke 17 

yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai 

Notaris pertama di Indonesia. Kepadanya ditugaskan untuk menjalankan tugas 

pekerjaannya sesuai sumpah setia yang diucapkannya yaitu kewajiban untuk 

mendaftarakan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengankatan pertama itu 

selanjutnya jumlah Notaris bertambah.7 Diawali dari sejarah lembaga Notariat itu 

sendiri yaitu berasal dari Negara-negara Eropa, khususnya Negara Belanda. Sejak 

Notaris yang pertama kali diangkat sampai dengan tahun 1822, lembaga notariat 

ini diatur dengan 2 (dua) peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan mulai 

mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang tiba-tiba pada masa itu.  

Pada tahun 1860, pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang 

lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan Reglement op Het Notaris 

Ambt in Indonesia
1
, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan 
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diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakan dasar yang kuat 

bagi pelembagaan Notaris Indonesia
2
. 

Dewasa ini lembaga Notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan 

dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan 

suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Notaris tidak saja 

bertugas membuat akta otentik bidang tertentu saja, namun hampir disetiap bidang 

hukum keperdataan yang mana Notaris berwenang membuatnya. Semakin luasnya 

ruang lingkup profesi Notaris juga sebagai akibat berkembangnya perekonomian 

dan tingkat pendidikan masyarakat, sehingga apapun bentuk perbuatan hukum 

yang hendak dilakukan serta menyangkut harta kekayaan dan mengandung nilai 

ekonomis diperlukan suatu akta otentik sebagai alat bukti. Hal ini bertujuan agar 

adanya perlindungan hukum yang diberikan pada saat maupun setelah melakukan 

perbuatan hukum tersebut. 

Notaris dalam menjalankan profesi memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku ini penting, karena 

Notaris melakukan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan 

pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai 

kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu 

seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur adil dan transparan demi menjamin 

terselenggaranya tujuan dan kewajiban semua pihak yang terkait langsung dalam 

pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang 

Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu 

                                                             
2
 G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, Hlm 2) 



3 

harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak akan mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat. 

Setiap Notaris wajib lulus Ujian Kode Etik yang dilaksanakan oleh Ikatan 

Notaris Indonesia sebagai organisasi yang menaungi dan melakukan pengawasan 

terhadap pelanggaran kode etik Notaris. Hal ini dikarenakan seorang Notaris 

diharapkan beretika sebaik-baiknya dalam mengemban ataupun menjalankan 

jabatan. Kode etik umumnya dibutuhkan dalam organisasi profesi atau 

sekelompok masyarakat tertentu. Kode etik menjadi standart dan batas dilakukan 

atau tidak dilakukannya suatu perbuatan. Apakah perbuatan itu adalah salah atau 

tidak. 

Kode etik profesi merupakan self control, pengawasan dari organisasi hanya 

meliputi sebagian kecil akan terjadinya pelanggaran yang dilakukan individu 

bersangkutan. Organisasi juga tidak bias sepenuhnya mengawasi tiap tanduk laku 

dari anggota yang dinaungi. Tiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota 

organisasi biasanya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat ataupun rekan 

profesi. Para professional adalah para ahli dalam bidangnya masing-masing. 

Untuk mendapatkan profesi tersebut mereka harus menumpuh pendidikan yang 

lama, sulit, tinggi dan perlu diperjuangkan. Kualitasn dari pengemban profesi 

tersebut terkadang tidak saja dinilai dalam keprofesionalitasannya dalam bekerja 

tapi juga bagaimana orang tersebut bertingkah laku dan bergaul dalam 

masyarakat. 

Kode etik adalah menara mercususar agar pelayanan para professional 

tersebut tidak terbentur batu karang yang harus dihindari. Adanya harmonisasi 
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penegakan kode etik dari individu bersangkutan dengan rekan seprofesi, 

masyarakat dan organisasi profesi. Kode etik harus ditegakkan untuk tetap 

menjaga martabat dan integritas kehormatan profesi yang sekaligus juga 

melindungi masyarakat dari penyimpangan ataupun penyalahgunaan keahlian. 

 Agar kode etik profesi berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak 

ada dua syarat yang mesti dipenuhi
3
: 

1. Kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif, 

kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi 

lainnya, karena tidak akan dijiwai kalangan profesi itu sendiri 

2. Agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi 

terus menerus 

Notaris merupakan pejabat yang memegang jabatan tertentu yang 

menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada publik
4
.
 
Eksistensi profesi 

Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris (UUJN) makin diperluas lagi melalui pendapat Majelis Hakim 

Konstitusi yang menyatakan bahwa Notaris merupakan profesi dan pejabat umum 

yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah. Sebelum menjalankan 

jabatannya seorang Notaris wajib mengangkat sumpah. Sumpah ini dimaksudkan 

agar Notaris tersebut dengan sebaik-baiknya mengemban tugas. Sumpah itu 

adalah hubungannya dengan Tuhan, janji pribadi yang diucapkan akan dijalankan. 

Sehingga seharusnya tanpa adanya pengawasan ataupun masalah ketahuan atau 
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tidak ketahuannya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah 

tanggung jawab pribadi tersebut pada Tuhannya. 

Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh 

keluar dari rambu-rambu yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. 

Notaris juga harus bersifat jujur, netral dan tidak memihak. Hal ini bertujuan agar 

para pihak yang ingin melakukan perikatan dapat melaksanakan dan memenuhi 

segala aspek yang dimuat dalam akta tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat 

mencegah adanya pihak merasa diberatkan atau dirugikan dari perikatan tersebut. 

Disamping itu profesi Notaris juga tidak hanya melakukan pengabdian kepada 

masyarakat namun juga sebagai perpanjangan tangan kepada pemerintah yang 

telah memberikan sebagian kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Oleh karenanya sangat dituntut kedewasaan, integritas dan 

profesionalitas dari Notaris dalam melayani kepentingan masyarkat umum. 

Notaris dalam membuat akta otentik harus dapat mempertimbangkan dan 

menganalisa dengan cepat proses pembuatan akta tersebut, sejak para pihak 

datang menghadapnya dan mengemukakan keterangan-keterangan baik berupa 

syarat-syarat formil maupun administrasi yang menjadi dasar pembuatan akta 

sampai dengan slesainya pembuatan akta otentik tersebut.
5
 

Notaris disebut juga sebagai pejabat umum, disebabkan Notaris dalam 

menjalankan sebagian kewenangan Negara untuk membuat akta otentik dibidang 

hukum perdata kepada seluruh masyarakat umum yang membutuhkannya. Hal ini 

juga diperkuat bahwa pemberian kewenangan oleh Negara tersebut berdasarkan 
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peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian terhadap akta otentik 

sebagaimana diuraikan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut KUHPerdata), yaitu suatu akta otentik ialah suatu akta yang 

didalam bentuk yang ditentukan oleh suatu Undang-Undang, dibuat oleh atau 

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa, untuk itu ditempat dimana 

akta dibuatnya
6
.
 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta otentik itu harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu sehingga baru dapat dikatakan akta otentik. Akta Notaris 

sebagai bukti otentik memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh, 

karenanya memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan 

hukum masyarakat dalam menuangkan berbagai persetujuannya.
7 

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik tersebut dibatasi oleh 4 

hal (empat), antara lain
8
:
  

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu; 

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa 

akta itu dibuat; 

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; 

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 

Oleh karenanya, apabila Notaris dalam keadaan tidak berwenang untuk 

membuat akta, maka sekalipun merupakan pejabat umum dapat dikatakan bahwa 
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akta yang dibuat tersebut bukanlah akta otentik dan menjadi akta dibawah tangan. 

Sehingga Notaris harus memperhatikan batasan-batasan tersebut agar dalam 

menjalankan profesi tidak terjadi permasalahan yang dapat merugikan 

kepentingan masyarakat sebagai klien pengguna jasa, terlebih lagi dapat 

melibatkan Notaris sebagai pihak yang turut digugat dimuka persidangan. Yang 

pada akhirnya dapat menurunkan wibawa dan kepercayaan terhadap profesi 

Notaris di hadapan masyarakat. 

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai suatu profesi, maka berada 

dalam suatu naungan organisasi yang disebut organisasi Notaris. Organisasi 

tersebut mempunyai peranan yang sangat vital sebagai wadah untuk menampung 

segala aspirasi dan membantu menyelesaikan segala kesulitan maupun 

permaslahan yang dialami oleh Notaris.Disamping itu organisasi Notaris juga 

memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan etika 

Notaris dalam menjalankan tugas serta jabatanya. Hal ini bertujuan agar 

terciptanya keseragaman dan ketertiban bagi siapapun yang menjalankan profesi 

Notaris disetiap daerah kerjanya. Sebagai acuan dan pedoman dalam menjalankan 

pengawasan terhadap etika tersebut maka organisasi Notaris membuat suatu 

ketentuan yang berlaku umum yang disebut sebagai kode etik. Hal tersebut 

diperkuat bahwa selaku pejabat umum, Notaris memiliki tanggung jawab yang 

berhubungan dengan kebenaran materiil, yang antara lain dibagi menjadi 4 

(empat), yaitu
9
:
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a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap 

akta yang dibuatnya 

b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap 

akta yang dibuatnya 

c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap 

kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya  

d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatanya berdasarkan 

kode etik Notaris. 

Kode etik merupakan kumpulan dari beberapa etika. Berdasarkan etimologi 

etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos yang berarti adat kebiasaan. Etika 

berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan
10

. 

Oleh karenanya dapat dikatakan apabila profesi itu dimulai dengan etika yang 

baik maka seterusnya akan baik pula karena telah menjadi kebiasaan. Pada 

dasarnya suatu hal yang baik haruslah dibiasakan, dan sesuatu kebiasaan belum 

tentu baik. Oleh karenanya, etika tersebut haruslah tertulis agar dapat dipahami 

dan diimplementasikan oleh semua pihak dalam menjalankan profesi Notaris. 

Dengan adanya kode etik tersebut diharapkan para Notaris dapat menjaga 

perilaku dan sikapnya, agar tercapainya standard umum bagi Notaris dalam 

masyarakat. Sehinnga dapat mencegah terjadinya terjadinya persaingan yang tidak 

sehat antara sesame rekan Noatris. Namun demikian, yang paling penting dari 

eksistensi kode etik itu agar profesi Notaris tetap mendapat pengakuan yang baik 

dari masyarakat luas, terhormat serta bermartabat sebagai profesi yang mulia 
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(officium nobile). Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan 

jabatannya menurut kode etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan 

Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban dan larangan yang 

harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakan Kode Etik Notaris. 

Notaris sebagai suatu profesi memiliki persatuan perhimpunan organisasi 

profesi. Salah satu organisasi Notaris tertua adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). 

Ini saat ini hamper berusia 109 tahun. Tetapi sejalan dengan perkembangannya 

saat ini terdapat pula organisasi-organisasi lain dari profesi Notaris, yaitu 

Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), dan 

Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori). Berdasarkan Keputusan Mentri 

Kehakiman No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Pasal 1 butir 13 dinyatakan bahwa 

“Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya 

organisasi pejabat umum yang professional yang telah disahkan sebagai badan 

hukum”. Hanya INI yang diakui pemerintah sebagai satu-satunya wadah 

perkumpulan profesi Notaris dan menentukan kode etik yang berlaku bagi seluruh 

Notaris di Indonesia. 

Setiap calon Notaris yang akan diangkat wajib mendaftarkan dirinya sebagai 

anggota INI, dan lulus ujian kode etik yang diselenggarkan INI. Ujian ini penting 

karena setiap Notaris harus mengetahui akidah dasar dalam jabatan Notaris, 

berikut juga pengetahuan mengenai struktur, anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga INI. Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh 

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode etik ini berlaku bagi serta 
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wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota INI dan semua orang yang 

menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. 

Profesionalisme merupakan suatu hal yang fardhu dalam menjalankan suatu 

profesi, terlebih lagi dibidang hukum yang sangat erat kaitannya dengan keadilan, 

kepastian dan kebenaran hukum. Oleh karenanya, untuk mengupayakan 

tercapainya ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka melaksanakan kode 

etik tersebut, maka organisasi Notaris membentuk alat kelengkapan khusus untuk 

menangani adanya pelanggaran kode etik dan sekaligus memberikan sanksi yang 

disebut dengan Dewan Kehormatan. 

Selain Dewan Kehormatan, maka dalam melaksanakan tugas pengawasan 

terhadap kode etik tersebut juga dilakukan oleh Majelis Pengawas. Dalam hal ini 

Majelis Pengawas diberi kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa 

adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau Pelanggaran Pelaksanaan 

Jabatan Notaris, mengambil keputusan atas adanya laporan pelanggaran dari 

masyarakat, serta memberikan sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan 

Kode Etik Notaris. Dalam Kode Etik diatur mengenai kewajiban, larangan dan  

pengecualian yang harus ditaati oleh setiap Notaris. Penegakan hukum 

terhadap Kode Etik akan melestarikan dan menjaga nilai-nilai kearifan dan 

kebijaksanaan yang terkandung dalam Kode Etik tersebut. Apabila terdapat 

Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik maka Dewan 

Kehormatan dan Majelis Pengawas akan memberikan sanksi kepada pelanggarnya 

sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. 
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Namun demikian, efek yang diberikan dalam pelaksanaan sanksi tersebut 

tidak begitu memiliki dampak yang berarti demi tercapainya penegakan kode etik 

yang komprehensif. Sebab pemberian sanksi tersebut hanya memiliki kekuatan 

kedalam organisasi Notaris saja, sedangkan Notaris yang melakukan pelanggaran 

tersebut masih dapat menjalankan tugas dan jabatannya seperti biasa tanpa ada 

efek yang ditimbulkan terhadap pemberian sanksi tersebut. Oleh karena itu, perlu 

kiranya untuk diketahui bagaiman pelaksanaan penegakan kode etik dan 

mekanisme pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas 

terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Berdasarkan uraian 

Latar Belakang diatas penulis tertarik melakukan penulisan tesis dengan fokus 

kajian tentang “Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang 

Melakukan Pelanggaran Kode Etik”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasakan pada uraian yang disampaikan pada Latar Belakang Masalah 

diatas, maka merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan 

lebih lanjut dalam penelitian diatas adalah: 

1. Bagaimana Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan 

Pelanggaran Kode Etik Dan Undang-Undang Jabatan Notaris. 

2. Apa Kelemahan Dan Solusi Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang 

Melakukan Pelanggaran Kode Etik. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka secara keseluruhan tujuan 

penelitian ini adalah: 
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1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang 

Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dan Undang-Undang Jabatan Notaris. 

2. Kelemahan Dan Solusi Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan 

Pelanggaran Kode Etik. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan secara teoritis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dibidang ilmu hukum dalam bentuk sumbangan saran dan perkembangan 

Ilmu Hukum pada umumnya dan yang terkait dengan bidang Kenotariatan 

Indonesia khususnya tentang pemberian sanksi terhadap notaris yang 

melakukan pelanggaran. 

2. Kegunaan secara praktis, diharapkan dapat memberikan suatu pandangan 

yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dengan jabatan 

Notaris, khusunya Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya 

berpegang teguh pada UUJN dan Kode Etik Notaris. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini juga didukung dengan kerangka konseptual yang merumuskan 

definisi-definisi tertentu dengan judul yang diangkat yang dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi 

apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, 
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tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan 

apa yang telah diwajibkan kepadanya. 

2. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang 

diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, adalah keharusan. 

3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini atau Undang-Undang lainnya. 

4. Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat 

oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang. 

5. Lembaga yang memiliki wewenang mengawasi Notaris telah ditentukan 

dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Jabatan Notaris. Didalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengawasan atas 

Notaris dilakukan oleh Mentri. Mentri yang dimaksud dalam hal ini, yaitu 

Menteri Hukum dan HAM. Didalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum 

dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis 

Pengawas. 

6. Majelis Pengawas adalah suatu Badan yang mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 

 

F. Kerangka Teori 

Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahsan 

adalah relevan jika dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum 

dan asas-asas hukum. Teori hukum dapar digunakan untuk menganalisis dan 
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menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk 

menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.
11 

Teori berasal dari kata teoritik, dapat didefinisikan adala alur logika atau 

penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang 

disusun secara sistemasi. Secara umum teori mempunyai 3 fungsi yaitu untuk 

menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan pengendalian (control) 

suatu gejala. Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, teori adalah 

suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemehaman mengenai 

suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai 

fenomena menjadi sebuah penjelasan yang bersifat umum.
12 

Adapun asas hukum, konsep hukum yang digunakan sebagai pisau analisis 

dalam penelitian ini adalah konsep hukum, tujuan hukum dan perlindungan 

sementara itu teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan teori kepastian 

hukum: 

1. Teori Kewenangan 

Istilah kewenangan, kekuasaan dan wewenang sering ditemukan dalam 

literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan seseorang 

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan 

dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.  

                                                             
11

 Salim Hs, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta Hlm 

54 
12

 Magnis Suseno,Et.Al, Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta Aptik Gramedia, 

1991) Hl, 282-283 
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Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan 

biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu puhak yang memerintah 

dan pihak lain yang diperintah (the rule and the ruled).
13 

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, istilah 

wewenang sering digunakan dalam kata benda. Dalam konsep hukum kita istilah 

kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. 

Kita harus membedakan antara kewenangan (Authority, gezaq) dengan wewenang 

(competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan 

formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-

Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) 

tetrtentu saja dari kewenangan.didalam kewenangan terdapat wewenang-

wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan 

hukum publik. Lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang 

membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang serta 

distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.
14  

Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan 

oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. 

Pengertian wewenang menurut HD Stoud adalah bevoegheid wet kan worden 

omscrevenals het geheel van bestuurrechttelijke bevoegdheden door 

publiekrechttelijke rechtssubjecten in het bestuurrechttelijke recthsverkeer 

                                                             
13

 Miriam Budiarjo,1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Hl, 

35-36 
14

 Stoud Hd, 2004, De Betekenissen Van De Wet, Dlm Irfan Fachruddin, Pengawasan 

Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni Bandung, Hlm 4 
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(wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenan 

dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum 

publik dalam hukum public). 

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintah memperoleh 

kewenangan secara langsung dari pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-

undangan. Jadi dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang 

baru atau memperluas wewenangan yang sudah ada dengan tanggung jawab intern 

dan ekstern pelaksanaan wewenang (atributaris). Pada delegasi tidak ada 

penciptaan wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang 

satu kepada pejabat yang lain.tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada 

pemberi delegasi (delegans), tetapi bealih pada penerima delegasi (delegataris). 

Sementara pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk 

dan atas nama pemberi mandat (mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang 

diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya 

penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat. 

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat umum yang bertugas membuat akta 

otentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenagan Notaris diberikan 

oleh Undang-undang langsung yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 

15 ayat (1) yang menyatakan wewenang Notaris berwenang untuk membuat akta 

otentik. Dalam kaitannya kewenangan dengan permasalahan yang diangkat adalah 

apabila Notaris yang diberi kewenangan dalam membuat akta otentik 

menyalahgunakan wewenanganya tersebut yang menyebabkan para pihak 
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mengalami kerugian serta dapat mengakibatkan akta otentik yang dibuat oleh 

Notaris tersebut dapat dibatalkan. Sehingga Notaris dapat dikatakan telah 

bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang 

menekankan aspek “seharusnya atau “das sollen, dengan menyerahkan beberapa 

peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi 

manusia yang deliberatif. Undang-undang yang yang berisi aturan-aturan yang 

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, 

baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya 

dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan 

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 

Dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum. Dalam asas 

kepastian hukum sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari 

suatu hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum 

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan 

berwibawa sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin 

adanya kepastian hukum. 

Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN dan 

UU atas perubahan UUJN. Landasan filosofi dibentuknya UUJN dan UU 

perubahan atas UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, 

ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. 
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Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. 

Pentingnya peran Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum 

serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat prepentif yaitu bersifat 

pencegahan terjadinya masalah hukum. Dengan menerbitkan akta otentik yang 

dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang 

dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti.yang sempurna dipengadilan 

apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.
15 

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik 

dalam memberikan perlindungan hukum kepada para puhak manapun yang 

berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau 

kepastian hukum yang dilakukan. 

 

G. Metode Peneliatian 

1. Metode Pendekatan Masalah 

Penelitian mengenai mekanisme pemberian sanksi terhadap Notaris yang 

melakukan pelanggaran kode etik adalah penelitian yang bersifat empiris yaitu 

penelitian yang mengutamakan kepada penelitian lapangan untuk memperoleh 

data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian 

yuridis normatif dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk 

memperoleh data sekunder. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam suatu 

laporan yang bersifat deskriptis analis 

                                                             
15

 Sjaifurrachman Dan Habib Adjie,2011, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam 
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Kemudian dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara 

menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, 

doktrin dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pelanggaran 

sanksi kode etik profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Notaris atau Pengawas 

Notaris Bersifat analis karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analis 

terhadap berbagai aspek hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. 

2. Sumber Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di 

lapangan yang diperoleh langsung dari para Notaris dan Majelis Pengawas Notaris 

yang dilakukan dengan wawancara / interview, teknik wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan 

disiapkan sebelumnya tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu 

hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan 

pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait 

dalam masalah. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum 

primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang 

mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan 

permasalahan diatas. Adapun peraturan yang dipergunakan adalah Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004, Kode Etik Notaris. Sedangkan Bahan Hukum 
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Sekunder, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum 

Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukannya diantaranya, buku-buku 

yang berkaitan, makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya, teori-teori hukum 

dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai. Dan Bahan Hukum Tertier 

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, berasal dari Kamus 

Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data bagi penelitian hukum meliputi studi 

penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum sekunder guna 

mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli dan juga untuk 

memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data 

melalui naskah resmi atau bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

undangan yang berlaku, jurnal dan submer lainnya untuk dibahas dalam tesis ini. 

4. Teknik Analisa Data 

Dalam Pengolahan data dari bahan atau data-data yang diperoleh melalui 

data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, 

akan tetapi terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga 

diperoleh data-data yang terstruktur. Selanjutnya diolah dan dianalisa dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif, kemudian penarikan kesimpulan untuk 

menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan, pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis sehingga 

dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk menyusun tesis ini penulis membahas dan menguraikan masalah, 

yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud pembagian tesis ini ke dalam bab-

bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan 

dengan baik. 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan uraian-uraian tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan peneliatian, kegunaan penelitian, kerangka 

konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini membahas tentang, Tinjauan umum tentang Notaris, 

Tinjauan umum tentang kode etik Notaris, Pengawasan terhadap 

Notaris serta sanksi pelanggaran kode etik terhadap Notaris. 

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan dan pembahasannya. 

Bab IV Penutup 

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan 

juga saran sebagai sumbangan pemikiran guna melengkapi penulisan 

tesis ini.  


