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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dalam masyarakat telah meningkat sangat pesat dalam 

semua sektor kehidupan. Dalam setiap aktivitas ataupun kegiatan manusia 

manusia memerlukan adanya kepastian hukum dalam rangka memberikan 

perlindungan terhadap dirinya. Perlindungan ini diperoleh“dari Pemerintah 

sebagai pihak yang harus melindungi setiap komunitas. Cara pemerintah 

beragam dalam melindungi rakyatnya, mulai dari memberikan keamanan 

dengan kepastian hukum sehingga masyarakat juga memiliki rasa percaya dan 

merasa aman untuk melakukan tindakan atau peristiwa hukum.
1
 

Dimana hukum memiliki tujuan yakni untuk mencapai kepastian 

hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan. Dalam mewujudkannya, sering 

kali terjadi tumpang tindih antara kepastian dan keadilan dimana jika 

mencapai suatu kepastian, belum tentu mencapai keadilan. Hal ini sering 

terjadi pada praktiknya, karena kepastian itu nyata dan berwujud, sedangkan 

keadilan itu abstrak. Oleh karena itu, harus diukur secara matang mengenai 

suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan hukum. 

Salah satu kepastian hukum tersebut diupayakan dengan kewenangan 

kepada notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai kewenangan 

untuk membuat suatu akte otentik dan selama pembuatan akte otentik tersebut 

tidak dikhususkkan untuk pejabat umum yang lain. Pembuatan akta otentik 
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oleh notaris dilakukan untuk mewujudkan ketertiban, kepstian, serta 

prlindunganhukum. Pembuatan akte onttentik di depan notaris selain karena 

hukum dan peraturan telah mewajibkan, juga disebabkan karena para pihak 

yang termuat dalam akta tersebut berkeinginan agar hak dankewajiban msing-

masing pihak termuat didalam akte tersebut demi terciptanya: 

1. Ketertiban; 

2. Kepastian; dan 

3. Perlindungan hukum.
2
 

Masyarakat semakin menyadari arti penting kehadiran notaris dalam 

kehidupannya, terutama terkait dengan keperluan pembuatan bukti tertulis 

serta untuk memperkuat tindakan hukum yang dilakukan masyarakat. 

Kebutuhan atas jasa notaris dalam mendukung aktivitas dan kegiatan 

masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peningkatan tingkat ekonomi dan 

kesadaran hukum masyarakat. Akta otentik adalah sebuah bukti telah 

dilakukannya tindakan hukum yang dibuat oleh pejabat publik yang 

mempunyai kekuatan hukum. Beberapa peraturan_perundang-undangan 

mengharuskan tindakan hukum dilakukan dalam akte otentik, contohnya 

pembentukan Perusahan Terbatas (PT),_Koperasi,_dan Yayasan.. Selain itu 

perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait juga disertai dengan 

akte notaris. Keberadaaan notaris dan akta otentik yang dihasilkan merupakan 

upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan 

menciptakan kepastian hukum.
3
 Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2004 menyebutkan bahwa akte autentik dasarnya berisi kebenaran formal 
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sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh parapihak yang tertera dalam 

akta kepada Notaris. Meskipun demikian notaris berkewajiban memasukkan 

poin-poin yang dimengerti oleh paraa pihak yang menghadap notariis. Hal ini 

dapat dilakukn dengan caraa membacakan isi dari akte notaris sampai 

dipahami oleh para pihak dan para pihak menyatakan bahwa mereka 

memahami isi akte notaris dan menyetujui isi akte notaris yang ditanda 

tanganinya. 

Pembuatan akte oleh notaaris harus memperhatikan ktentuan 

praturan_perundangundangan yng berllaku sehingga akte notaris tersebut 

dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam 

pembuatan akte notaris. Dalam sebuah perjajian yang termuat dalam akte 

notaris, notaris harus mampu menempatkan kedua belah pihak dalam posisi 

yang seimbang sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
4
 

Pasal 1 ayat (6) UUJNP menjelaskan: 

“Akta notaris merupakan akta yang dibuat di hadapan atau 

oleh Notaris berdasarkan bentuk, tata cara, dan aturan yang 

ditetapkan dalam undang-undang tersebut.” 

    “Akte notaris harus memberikan kepastian hukum bahwa akte yang 

dibuatnya sesuai dengan prosedur dalam pembuatan akte dan berdasarkan 

keterangan para pihak yang menghadap saat itu.” 

“Keberadaan notaris di Indonesia berkembang sesuai dengan 

perkembangan bangsa Indonesia. Pada era reformasi yang ditandai dengan 

jatuhnya rezim orde baru terjadi perubahan yang signifikan dalam lembaga 
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notariat. Salah satu keberhasilan orde reformasi dalam mengembangkan 

dunia notariat adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-undang ini 

merupakan pengganti peraturan-peraturan lama yang mengatur tentang 

keberadaan notaris.
5
 

Di bidang hukum privat, negara menempatkan seorang notaris menjadi 

pejabat publik yang memiliki wewenang membuat akta otentik sebagai bentuk 

perlindungan hukum dan alat bukti. Disahkannya Undang-

undang_No.31_Tahun 2004 tentang_Jabatan_Notaris menjadikan notaris 

diatur dengan cukup rinci dalam hukum_positif_Indonesia. Pengertian notaris 

sendiri dimuat dalam Pasal 1 UUJN, yang berbunyi: 

“ Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnyasebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. ”
6
 

Selaku pejabat publik, Notaris dituntut memahami dan“mematuhi 

hukum dan peraturan yang berlaku. Kondisi ini adalah keharusan yang mutlak 

melihat posisi notaris adalah posisi kepercayaan dalam proses penegakan 

hukum, disamping itu notaris harus selalu bersikap dan bertindak sesuai 

dengan kode etik profesi notaris.”Posisi Notaris adalah posisi satu bentuk 

kepercayaan  hukum dan masyarakat sehingga untuk alasan inilah seorang 

notaris mempunyai tanggung jawab menjalankan kepercayaan yang 

diembannya dengan menjunjung tinggi martabat posisi notaris serta etika 

hukum. Apabila hal ini diabaikan oleh notaris kemudian dapat menyebabkan 
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terganggunya proses penegakan hukum dan terjadinya kerusakan pada 

masyarakat.
7
 

Sejalan_dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, 

terjadi juga perubahan pada dunia notaris di Indonesia. Tujuan menggunakan 

teknologi_informasi dan_komunikasi ini adalah untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi layanan publik. Pemanfaatannya telah menjadi bagian 

terpenting terutama untuk kapasitas profesi hukum, terutama bagi notaris 

dalam menjalankan fungsi dan posisinya sebagai pejabat publik, antara lain 

digunakan untuk menyebarluaskan dokumentasi hukum, informasi hukum, 

bahkan sampai kepada kebijakan hukum yang terkait dengan profesi notaris, 

demi tercapainya hukum dan kepastian hukum.
8
 

Salah satu contoh larangan yang di langgar ini adalah seorang notaris 

yang berinisial “AML” yang mempromosikan di Kaskus tentang jasa layanan 

notaris termurah dan melayani daerah Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Notaris 

tersebut juga memberikan rincian cara pembayaran, yang meliputi: 50% pada 

saat penyerahan berkas data; 25% pada saat penandatanganan akta; 

25% pada saat proses selesai.
9
 Perbuatan ini jelas menyalahi ketentuan kode 

etik notaris yang termuat dalam Pasal 4 Ayat (3). Ketentuan tersebut berbunyi: 

“Notaris dilarang mempublikasikan atau mempromosikan 

diri,_baik sendiri_atau bersama-sama, dengan memasukkan 

nama_dan posisi_mereka, menggunakan_media_cetak dan-atau 
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elektronik, dalam bentuk iklan,_ucapan selamat,_belasungkawa, 

terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam 

bidang sosial, agama, dan olahraga. ”  

Demi pengawasan dan implementasi kode etik INI, maka dibentuklah 

Dewan Kehormatan INI yang tugasnya memeriksa dan membuat keputusan 

atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik INI yang bersifat internal atau 

tidak memiliki hubungan langsung dengan kepentingan komunitas.
10

 

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan oleh Penulis di atas Penulis 

tertarik melakukan penelitian serta penulisan skripsi mengenai “LARANGAN 

PROMOSI ATAU PUBLIKASI DIRI MELALUI MEDIA 

ELEKTRONIK OLEH NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK 

MENURUT KODE ETIK NOTARIS.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Sesuai uraian yang dijelaskan dalam latar belakang, permasalahan 

pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan: 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga Notaris sebagai 

Pejabat Publik dilarang mempromosikan atau publikasi diri? 

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran promosi atau 

publikasi Notaris di media elektronik (internet) sebagaimana dilarang 

didalam Kode Etik Notaris? 
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, 

yakni : 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk menganalisa dasar pertimbangan mengapa Notaris 

dilarang untuk mempromosikan atau publikasi diri sebagai 

Pejabat Publik. 

b) Untuk menganalisa penerapan sanksi terhadap pelanggaran 

promosi atau publikasi Notaris di media elektronik (internet) 

sebagaimana dilarang didalam Kode Etik Notaris. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa, universitas, 

pemerintah maupun masyarakat umum mengenai dasar 

pertimbangan promosi atau publikasi Notaris sebagai Pejabat 

Publik itu dilarang.  

b) Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi 

gambaran kepada masyarakat mengenai bagaimana penerapan 

sanksi yang diberikan apabila terjadi promosi atau publikasi 

Notaris di media sosial (internet) sebagaimana dilarang dalam 

Kode Etik Notaris. 
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