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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan tentang Notaris  

a) Perkembangan Dunia Notaris di Indonesia 

Berbicara tentang perkembangan dunia“Kenotariatan di 

Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah lembaga 

Kenotariatan di Belanda, mulai dari awal abad ke-17 ditandai 

dengan kehadiran Vereenigde OostInd. Compagnie (VOC) pada 

tanggal 27 Agustus 1620 di Indonesia yaitu, beberapa bulan 

setelah Gubernur Jenderal Jan Pietereszoon Coen menjadikan 

Jakarta sebagai ibukota. Semenjak 27 Agustus 1620, sekretaris 

College van Schepenen atau urusan perkapalan kota di Jakarta, 

MelchiorKerchem, dilantik menjadi notaris pertama di 

Indonesia.
1
”Tanggal 16 Juni 1625 dibuatlah peraturan yang berisi 

instruksi untuk notaris yang memuat 10 pasal. Isi salah satu pasal 

tersebut berbunyi notaris mempuyai kewajiban menjaga rahasia 

permasalahan yang telah diserahkan kepada dan tidak 

diperbolehkan menyerahkan salinan akta notaris yang telah 

dibuat kepada orang lain yang tidak mempunyai kepentingan. 

Pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11), Pemerintah Hindia 

Belanda mengeluarkan peraturan tentang pembatasan dan 

                                                       
1 Habib Adjie, “Hukum Notaris Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.3. 
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kewenangan notaris.
2
 Pada tahun 1860, Pemerintah Hindia 

Belanda menganggap perlu untuk menyesuaikan aturan notaris 

sesuai dengan aturan Belanda saat ini dan, sebagai aturan 

alternatif dan aturan lama, mengumumkan peraturan kantor 

notaris (Notaris Publik Notaris Nederlands Indie). Juli 1860. 

Aturan ini digunakan sebagai dasar untuk notaris di Indonesia 

dan baru berlaku hingga sekarang.
3
 

Keberadaan notaris paska kemerdekaan Indonesia pada 

tahun 1945 tetap diakui. Hal ini didasarkan pada Pasal II aturan 

peralihan UUD 1945 yaitu“segala peraturan perundang-

undangan yang masih ada tetap berlaku selamabelum diadakan 

yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.
4
 Semenjak 

“tahun 1948, kewenangan untuk mengangkat notaris berada pada 

kuasa Menteri Kehakiman dengan dasar Peraturan Pemerintah 

Thn 1948 No.60 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, 

Pimpinan, dan Tugas Kementerian Kehakiman.
5
 

Pada 13 November 1954, UU No. 33 tahun 1954 

mengeluarkan wakil notaris dan wakil Notaris sementara. Pasal 2 

(1) menegaskan bahwa, sebelum keputusan notaris, dalam kasus 

notaris, Menteri Kehakiman tidak dapat menunjuk seseorang 

yang diharuskan bekerja sebagai notaris atau sub-notaris. Orang 

yang ditunjuk oleh kewajiban disebut Wakil Notaris Sementara, 

                                                       
2
 Ibid., h. 4 

3 Ibid. 
4
 Ibid. 

5 Ibid., h. 5. 
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dan orang yang dikenal sebagai Notaris adalah orang yang 

ditunjuk berdasarkan Pasal 2 (1). 

Diundangkannya UU No. 33 tahun 1954 juga 

mengonfirmasikan diundangkannya “Peraturan Legislasi Publik 

Notaris Indonesia”. Pada tahun 1954 _Notaris masih menjadi 

notaris dengan kewarganegaraan Belanda di Indonesia, ditunjuk 

oleh Gubernur sesuai dengan Pasal 3 Reglemen op HetNotaris 

Ambt in Nederlands Indie (Stbl.1860:3),
6
 UU No. 33 tahun 1954 

akhirnya mencabut ketentuan ini. Lima puluh tahun kemudian, 

pada tanggal 6 Oktober 2004, UU No. 30 Tahun 2004 

mengesahkan posisi notaris atau yang disebut dengan hukum 

kantor notaris (UUJN). Dengan persetujuan UUJN ini, aturan 

sebelumnya tidak lagi berlaku: 

i. “Reglemen_op_Het_Notaris_Ambt_in_Nederlands_In

die (Stbl.1860:3), 

ii. Ordonantie_16_September 1931 tentang Honorarium 

Notaris.  

iii. PP_Nomor_11_Tahun_1949_tentang Sumpah /janji 

jabatan Notaris. 

iv. Undang-Undang_Nomor_33_Tahun_1954 tentang 

Wakil Notaris danWakil Notaris Sementara. 

                                                       
6 Tim Penyusun, “Ensiklopedi Nasional Indonesia”, Delta Pamungkas, Jakarta, 2004, h. 247. 
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v. Undang-Undang_Nomor_8_Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1986 tentang Peradilan Umum. ”  

 

b) Pengertian Notaris 

Pasal_1 angka_1 Undang-Undang_Nomor_2 Tahun 2014 

tentang amandemen_Undang-undang_Nomor 30_Tahun_2004 

tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa: 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 

untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam UUJN. ” 

“Definisi yang diberikan oleh UUJN mengacu pada tugas 

dan wewenang yang dilakukan oleh notaris. Ini berarti bahwa 

notaris memiliki”tanggung jawab untuk bertindak sebagai 

Direktur Jenderal dan memiliki wewenang untuk membuat 

tindakan nyata dan otoritas lainnya sebagaimana didefinisikan 

oleh UUJN.
7
 

Pada tahun 2004, UU No. 30 tahun 2004 tentang posisi 

Notaris atau UUJN disetujui. Undang-undang tersebut telah 

diamandemen dengan memberlakukan UU No. 2 thun 2014. 

Pengertian notaris dalam definisi notaris sebagaimana 

telah diubah dengan UndangUndang No. 30 tahun 2004 tentang 

posisi notaris, yang menetapkan bahwaNotaris adalah wewenang 

                                                       
7
 Abdul Ghofur Anshori, “Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika”, UII 

Press, Yogyakarta, 2009, h. 14   
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untuk membuat kontrak yang benar dan otoritas lainnya yang 

disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Notaris Publik 

(UUJN). 

Deskripsi artikel di bawah UU Notaris dapat diartikan 

sebagai notaris: 

i. Pejabat_umum; 

ii. Berwenang_dalam pembuatan_akteOtentik; dan 

iii. Ditentukan_oleh_UU.  

Pasal 2 UUJN menjelaskan bahwa : 

“ Notaris diangkat dan diberhentikan oleh 

Menteri. ” 

Selain itu, dalam Pasal 3 UUJN, dijelaskan:  

"Sebagai notaris sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, syarat-syarat berikut harus dipenuhi: 

1) “Warga Negara Indoneis (WNI); 

2) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 

3) Berumur paling sedikit 27(dua puluh tujuh) 

tahun; 

4) Sehat jasmani dan rohani; 

5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang 

strata dua kenotariatan; 

6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah 

bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 12 (dua 

belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris 
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atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi 

Organisasi Notaris setelah lulus strata dua 

kenotariatan; dan 

7)  Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat 

Negara, advokat, atau tidak sedang memangku 

jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang 

untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.” 

Pembatasan poin-poin utama dari paragraf berikut 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Amandemen UUJN masih 

dapat ditambahkan dengan "kekuatan umum". Karena Gross atau 

salinan perilaku spesifik notaris berisi kata-kata berikut di atas: 

"Agar didasarkan pada Keadilan Tuhan Yang Maha Esa" 

memiliki kekuatan administratif“yang sama dengan keputusan 

hakim. Notaris secara langsung memperoleh kekuasaan dari 

kekuasaan administratif, sehingga notaris dapat melakukan 

tugasnya dan melakukan bagian dari kekuasaan administratif.” 

 

 

c) Notaris Sebagai Pejabat Umum 

Publik notaris adalah “pejabat yang ditunjuk oleh negara 

untuk mewakili kekuatan publik negara, memberikan layanan 

hukum kepada masyarakat di bidang hukum perdata, 

menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan”hukum. 

Formulir servicework yang diisi oleh Notaris adalah formulir 
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yang benar. Masyarakat membutuhkan perilaku kehidupan nyata 

untuk membuktikan bahwa minat adalah lembaga sertifikasi 

paling kuat dan lengkap. Anda harus menerima hal-hal yang 

diumumkan dalam fakta yang disahkan kecuali Anda dapat 

membuktikan sebaliknya. 

Tidak seperti aturan UUJN terbaru, aturan pekerjaan 

kantor tertua (PJN, Ordinance butblad 1860 Nomor 3) 

mendefinisikan notes sebagai satu-satunya otoritas general 

display untuk membuat semua kontrak, perjanjian, perilaku 

determinasi tentang aturan umum, atau Ditentukan dalam fakta 

nyata, tanggal yang dijamin, tanggal yang disimpan dan anotasi, 

salinan dan kutipan, yang semuanya dibuat oleh aturan umum 

dan tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang 

lain. 

Publik notaris tidak lagi digunakan dalam UUJN sebagai 

satu-satunya pejabat orang yang berwenang membuat fakta 

dalam formula JN.) Dimaksudkan untuk memberikan penegasan 

bahwa notaris adalah satu-satunya orang dengan hak istimewa 

umum ini, bukan pejabat lain. Semua pejabat lain hanya memiliki 

kekuatan tertentu, yang berarti bahwa kekuasaan mereka tidak 

termasuk kesepakatan nyata yang diberikan oleh hukum secara 

eksplisit kepada mereka. Dengan kata lain, authority notaris 

adalah general, dan izin contoh lain adalah pengecualian. Inilah 

sebabnya mengapa jika peraturan perundang-undangan dari 
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undang-undang kontrak mensyaratkan sertifikat nyata, itu hanya 

dapat dilakukan dengan sertifikat notaris, kecuali untuk peraturan 

perundang-undangan atau pemberi lisensi tunggal.
8
 Dalam hal 

ini, asas lex specialis derogi legi generali ie notaris sebagai 

pejabat yang berwenang untuk menonaktifkan pejabat lain yang 

mengesahkan pengecualian ini di bawah undang-undang 

(khusus) lainnya. 

UUJN tidak termasuk satu-satunya istilah (uitsluitend). 

Ini tidak membuat pemahaman notaris berubah sepenuhnya. Ini 

karena terminologi utilitas sudah termasuk dalam interpretasi 

UUJN, yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat publik 

yang memiliki kekuatan untuk membuat kontrak nyata. Selama 

pernyataan yang benar dibuat, nama tidak akan diberikan kepada 

pejabat publik lainnya. Selanjutnya, dalam penjelasan UUJN, 

pentingnya profesi Notaris dijelaskan, yang terkait dengan 

penciptaan  autic autical. Perlindungan hukum membutuhkan 

Pembuatan akta autentik yang ada dalam kerangka kepastian, 

ketertiban, dan perlindungan hukum. Kecuali untuk perilaku 

nyata yang dibuat oleh Notaris atau dibuat sebelum Notaris, 

bukan hanya karena diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi juga karena para pihak ingin memastikan 

kepastian, ketertiban dan hak-hak perlindungan hukum dari 

pihak-pihak yang tertarik pada keseluruhan orang. 

                                                       
8 Abdul Ghofur Anshori, Ibid., h. 34   
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Kontrak harus didasarkan pada aturan hukum yang 

berkaitan dengan prosedur yang dianotasi sehingga posisi notaris 

sebagai pejabat tidak memerlukan penugasan lain yang terkait 

dengan otorisasi, seperti notaris sebagai pendiri koperasi Nomor 

98/KEP/M.KUKN/IX//2004, Pada tanggal 24 Sptember 2004, 

notaris dari co-aktor, kemudian Nararis sebagai karyawan 

sumpah Wakaf (PPAIW), berdasarkan Pasal 37 (3) dan (4) 

tentang implementasi UU No. 41 tahun 2004 tentang sumbangan 

Peraturan Pemerintah No. 42 tentang Dana tersebut. Nama lain 

yang diberikan kepada notaris seperti dijelaskan di atas 

merugikan Direktur Jenderal. Jika seorang notaris disebutkan 

dalam ketentuan hukum lembaga pemerintah, ia tampaknya 

memiliki kekuatan tertentu.
9
 

Melalui pemahaman notaris, dapat dilihat bahwa tugas 

notaris adalah menjadi direktur jenderal, dan wewenangnya 

adalah membuat perilaku nyata. Meskipun kontrak yang 

sebenarnya adalah kontrak, bentuknya ditentukan oleh Undang-

Undang, yang dibuat atau dibuat oleh karyawan umum di tempat 

kontrak dilaksanakan. Sertifikat notaris adalah kontrak yang 

benar dan didasarkan pada formulir dan prosedur yang ditentukan 

oleh UUJN. 

Pernyataan“UUJN dan PJN bahwa notaris adalah 

dokumen resmi (openbaar ambtenaar). Seseorang menjadi 

                                                       
9
 Habib Adjie, “Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum”, Renvoi, Nomor 

04.Th,II,3 September 2004,h. 32   
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pejabat publik jika ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah 

dan memiliki hak untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. 

Karena pejabat umum ikut melaksanakan kewibawaan dari 

Pemerintah. Notaris disebut sebagai”Pejabat Umum karena 

memiliki hak untuk membuat perilaku nyata. 

Meskipun disebut Pejabat Umum, notaris bukanlah 

kehendak PNS sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Notaris 

adalah perusahaan swasta yang terikat oleh aturan pos dan diikuti 

oleh notaris gratis yang ada dalam profesinya. Notaris diangkat 

dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi notaris tidak menerima 

gaji dan pensiun pemerintah. Pendapatan yang diaktakan berasal 

dari remunerasi pelanggannya. 

 

d) Tugas dan Wewenang Notaris  

Amandemen l angka 1 tentang UUJN tidak memberikan 

deskripsi lengkap tentang transfer notaris. Menurut Tobing, tugas 

seorang notaris meliputi: 

i. “ Membuat akta-akta otentik; 

ii. Melakukan pendaftaran surat-surat; 

iii. Melakukan pendaftaran akta-akta yang dibuat 

dibawah tangan; 

iv. Mensahkan surat atau akta yang dibuat dibawah 

tangan; 
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v. Memberikan nasehat hukum kepada pihak yang 

bersangkutan; 

vi. Memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang 

kepada pihak yang bersangkutan; ” 

Tugas utama seorang notaris adalah membuat perilaku 

nyata. Menurut kontrak sebenarnya dari Pasal 1870 KUH 

Perdata, pihak yang menjadikannya bukti sempurna diberikan,  

dimana yang berbunyi sebagai berikut: 

“ Bagi para pihak yang berkepentingan beserta 

para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang 

mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik 

memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang 

termuat didalamnya.  ” 

Inilah pentingnya Narotaris, yaitu notaris, karena hukum 

memberi kewenangan untuk menciptakan alat bukti yang 

sempurna, tidak ada bukti lain ketika memahami isi fakta nyata 

pada prinsipnya sama dengan kebenaran. 

Notaris memainkan peran yang sangat penting dalam 

pengembangan perilaku nyata, bukan hanya karena disebut 

kantor umum yang dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, 

dan isinya adalah sebagai berikut: 

 “ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau 
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dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk 

itu, ditempat dimana akta itu dibuat. ” 

Dimana juga karena penunjukan Notaris yang merupakan 

“pedoman” dari Direktur Jendral, tujuannya adalah untuk 

melayani kepentingan umum dan mendapatkan penghasilan 

untuk layanan. Otoritas Notaris untuk dokumen tertuang dalam 

Pasal 1, amandemen 1 UUJN, yaitu telah membentuk akte 

otentik. Notaris tidak dapat membuat kontrak secara langsung 

untuk dirinya sendiri, istri,“Rumah sedarah atau semenda dan 

garis lurus_tanpa perbedaan tingkatan_dalam garis samping 

dengan_tingkat ketiga, bertindak_sebagai pihak baik_secara 

pribadi maupun_diwakili oleh”kuasanya.  

Peraturan tentang wewenang dapat dilihat pada Pasal 15 

ayat 1 UUJN. Dalam istilah yang disebutkan bahwa: 

“Notaris berwenang membuat akta autentik 

mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang 

diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya 

itu sepanjang  pembuatan akta-akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 

orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.” 
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Selain itu, dapat dilihat bahwa otoritas penulis adalah 

pelengkap untuk sertifikasi, yaitu, sesuai dengan Pasal 15, ayat 2 

(UUJN), notaris juga memiliki hak untuk: 

i.  “ Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 

tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar kedalam 

buku khusus; 

ii. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan 

mendaftarnya kedalam buku khusus; 

iii. Membuat kopian dari asli surat-surat dibawah tangan 

berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis 

dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 

iv. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya; 

v. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta; 

vi. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

vii. Membuat akta risalah lelang. ” 

Sedangkan dalam Pasal_15 ayat(3) menyebut bahwa: 

“ Selain kewenangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai 

kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. ” 

Signifikansi penting dari profesi hipnosis adalah bahwa 

notaris hukum memiliki hak untuk membuat alat bukti mutlak, 
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karena apa yang disebutkan dalam tindakan nyata pada dasarnya 

dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi mereka yang 

membutuhkan solusi untuk membuktikan kebutuhan mereka, 

baik untuk keuntungan pribadi atau untuk kepentingan bisnis. 

Misalnya, untuk keuntungan pribadi, itu adalah membuat tabel 

yang mengakui anak-anak yang lahir di luar pernikahan, 

menerima dan menerima berkah, dan memegang hak waris. 

Namun, untuk manfaat contoh, bisnisnya adalah: 

i. Akta-akta dalam mendirikan: 

a. PT (Perseroan Terbatas); 

“Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(selanjutnya disingkat KUHD) dan perundang-

undangan di luar KUHD. Namun, dalam KUHD 

sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah 

perusahaan itu. Molengraff merumuskan pengertian 

perusahaan dari sudut ekonomi, perusahaan adalah 

keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-

menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh 

penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau 

menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian 

perdagangan. Polak memandang perusahaan dari 

sudut komersial, baru dapat dikatakan perusahaan 

apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang 
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dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. 

Arti lain perusahaan dikemukakan pula oleh Sri 

Redjeki Hartono, bahwa perusahaan pada dasarnya 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus dengan terang-terangan untuk 

memperoleh keuntungan (maksudnya keuntungan 

ekonomi).” 

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 

ditentukan bahwa:  

“Perusahaan adalah setiap bentuk 

usaha yang melakukan kegiatan secara tetap 

dan terus-menerus dengan memperoleh 

keuntungan dan atau laba, baik yang 

diselenggarakan oleh orang perorangan 

maupun badan usaha yang berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum, yang 

didirikan dan berkedudukan dalam wilayah 

negara Republik Indonesia.” 

Berdasarkan uraian di atas,“maka pengertian 

perusahaan dari segi hukum adalah setiap badan 

usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang 

perekonomian dilakukan secara terus-menerus, 

bersifat tetap dan terang-terangan, dengan tujuan 
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memperoleh keuntungan dan atau laba yang 

dicatatkan dalam pembukuan sebagai bukti, baik 

berbentuk badan hukum atau tidak berbadan 

hukum dan didirikan”atau berkedudukan di 

wilayah Indonesia. 

“Istilah perseroan merujuk pada cara menentukan 

modal, yaitu terbagi dengan saham, sedangkan 

istilah terbatas merunjuk pada batas tanggung 

jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah 

nominal saham yang dimiliki. PT adalah 

perusahaan persekutuan badan hukum.” 

Menurut Pasal 1 Angka 1 UUPT ditentukan: 

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut 

Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan  

persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian dasar seluruhnya terbagi dalam saham 

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini serta peraturan pelaksananya”  

Status badan hukum PT dalam UUPT menganut 

sistem campuran, yakni status badan hukum 

diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang 

dan setelah pengesahan dari instansi yang 

berwenang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 1 Angka 1 UUPT bahwa PT adalah badan 
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hukum dan memperoleh status badan hukum pada 

tanggal diterbitkannya keputusan menteri 

mengenai pengesahan badan hukum perseoran 

(Pasal 7 Ayat 4 UUPT). “Sebagai badan hukum, 

perseoran harus memenuhi unsur-unsur badan 

hukum, yaitu organisasi yang teratur, memiliki 

kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum 

sendiri, dan mempunyai tujuan nominal saham 

yang dimiliki. PT adalah perusahaan persekutuan 

badan hukum sendiri. Perseroan sebagai organisasi 

yang teratur mempunyai organ yang terdiri atas 

RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, Perseoran 

memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar 

yang terdiri atas seluruh nominal saham. Sebagai 

badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, 

perseroan melakukan hubungan hukum dengan 

pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi. Perseroan 

melakukan kegiatan bisnis maka tujuan utama 

perseroan mengadakan hubungan dengan pihak 

lain adalah mencari keuntungan atau laba (profit 

oriented).” 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa 

“PT adalah suatu badan hukum yang terdapat 

pemisahan kekayaan antara milik perusahaan 
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dengan milik pribadi pengusaha, didirikan 

berdasarkan perjanjian sehingga bukanlah 

perusahaan perorangan tetapi suatu persekutuan 

yang memungkinkan adanya akumulasi modal dan 

dibagi ke dalam saham-saham. PT sebagai badan 

hukum harus memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan UUPT serta peraturan pelaksananya, 

dan status badan hukum diperoleh karena undang-

undang dan pengesahan dari instansi berwenang.”  

b. Firma; 

Firma atau yang lebih lengkap disebut sebagai 

persekutuan Firma (Vennotschap onder firma) 

diatur dalam Bab III Bagian 2 Pasal 16-35 KUH 

Dagang yang berjudul Perseroan Firma dan 

Perseroan dengan cara meminjamkan uang atau 

disebut Perseroan Komanditer. Pengertian Firma 

menurut Pasal 16 KUH Dagang adalah suatu 

perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu 

usaha dibawah satu nama bersama. 

Apabila kita perhatikan dengan seksama, 

pengaturan mengenai Firma didalam KUH Dagang 

sangat minim, hanya diatur dalam 20 Pasal dan 

masih harus berbagi dengan ketentuan-ketentuan 

mengenai CV. Minimnya pengaturan mengenai 
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Firma telah diakomodir dalam Pasal 15 KUH 

Dagang yang menentukan bahwa: 

“Perseroan-perseroan yang disebut 

dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian 

pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab 

Undang-Undang ini dan oleh Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata.” 

Sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

KUH Perdata juga berlaku terhadap Firma 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 

yang diatur dalam KUH Dagang. Menurut Rudhi 

Prasetya, Firma merupakan bentuk khusus dari 

maatschap. Sehingga karakteristik yang terdapat 

pada maatschap juga dapat kita temukan pada 

Firma, sepanjang tidak menyimpang dari apa yang 

ditentukan dalam KUHD. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Pasal 15 KUHD tersebut 

merujuk pada ketentuan mengenai Maatschap yang 

diatur dalam Pasal 1618-1652 KUHPerdata. 

c. CV (Comanditer Vennotschap); 

CV (Comanditer Vennotschap) diterjemahkan 

kedalam Bahasa Indonesia dengan istilah 

persekutuan komanditer atau perseroan dengan 

cara meminjamkan uang CV diatur dalam Pasal 16 
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hingga Pasal 35 KUHPD bersama-sama dengan 

Firma. Hal ini disebabkan karena CV merupakan 

bentuk khusus (species) dari Firma. Pada Firma 

hanya dikenal 1 jenis sekutu, yaitu semua sekutu 

bertanggung jawab secara tanggung-meanggung 

secara pribadi terhadap seluruh perikatan Firma. 

Sendangkan pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu: 

1. Sekutu komplementer atau sekutu 

kerja atau sekutu aktif, ialah sekutu 

yang bertanggungjawab penuh 

sampai harta kekayaan pribadinya; 

2. Sekutu komanditer atau sekutu diam 

atau sekutu pasif, adalah sekutu yang 

bertanggungjawab tidak lebih dari 

bagiannya dalam persekutuan. 

Hal ini sejalan dengan pengertian CV menurut      

Pasal 19 KUHD, yakni: 

“Perseoran yang terbentuk dengan 

cara meminjamkan uang atau disebut juga 

perseroan komanditer, didirkan antara 

seseorang atau antara beberapa orang 

persero yang bertanggung jawba secara 

tanggung-rentang untuk keseluruhannya, 
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dan satu orang atau lebih sebagai pemberi 

pinjaman uang.” 

Menurut ketentuan Pasal 20 KUHD, status dan 

tanggungjawab sekutu komanditer adalah sebagai 

berikut: 

1. Nama sekutu komanditer tidak boleh 

digunakan; 

2. Sekutu komanditer tidak boleh 

melakukan tindakan pengurusan atau 

bekerja dalam CV, meskipun 

berdasarkan pemberian kuasa; 

3. Sekutu komanditer tidak turut 

menanggung kerugian lebih dari jumlah 

uang yang telah ia masukkan atau yang 

harus ia masukkan kedalam CV, tanpa 

diwajibkan untuk mengembalikan 

keuntungan yang telah ia peroleh. 

Karena hal-hal tersebut, maka sekutu komanditer 

juga disebut  sleeping partner  atau silent partner. 

Selain itu, Pasal 21 KUHD menentukan sanksi bagi 

sekutu komanditer yang namanya digunakan atau 

turut dalam kegiatan pengurusan untuk 

bertanggung jawab secara tanggung renteng atas 

seluruh utang dan perikatan yang terjadi. 
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d. Dan lain-lain. 

ii. Dan kontrak untuk transaksi komersial dan perdagangan, 

sewa pekerjaan, perjanjian kredit, dan lain-lain.
10

 

Berkenaan dengan kekuatan notaris untuk melakukan 

tugas dan posisinya, notaris hanya diperbolehkan untuk 

melakukan tugasnya di bidang atau kedudukannya. Oleh karena 

itu, seorang notaris harus hanya memiliki satu kantor, yang 

berarti bahwa notaris tidak boleh memiliki cabang, kantor 

perwakilan dan / atau bentuk lainnya. Selain itu, notaris tidak 

sering berwenang untuk melakukan tugas di luar tempat tinggal 

mereka. 

Ini berarti bahwa kontrak notaris bekerja sejauh 

mungkin di kantor notaris kecuali kontrak tertentu dibuat. Jika 

aturan ini dilanggar, kontrak yang dibuat oleh notaris tidak nyata 

dan hanya dapat mengambil alih kekuasaan. Selain sumber 

keaslian, sertifikat notaris juga merupakan dasar untuk legalitas 

sertifikat notaris yang relevan, dan memiliki ketentuan sebagai 

berikut: 

i. Akte harus dibuat oleh(door) maupun 

dihadapan(tenoverstaan) seorang Pejabat Umum. Jika 

akte Notaris hanya berisi apa yang dialami serta 

disaksikan oleh Notaris, maka akte itu disebut akte verbal 

atau akte pejaba(ambtelijkeakten).  

                                                       
10

 Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, “Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris”, Cipayung-

Jakarta, 2013, h. 17.   
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Contoh dari akte pejabat adalah akte berita acara yang 

disahkan oleh Notaris pada rapat umum PT. Kontrak 

disebut sebagai “kontrak partij” jika kontrak  selain dari 

catatan yang berisi saksi atau pengalaman saksi juga 

mengandung konten yang disepakati atau ditentukan oleh 

pihak  yang dihadapi oleh Notaris. 

ii. Kontrak harus diserahkan dalam bentuk yang ditentukan 

oleh Undang-Undang. Mengenai formulir yang 

ditentukan oleh UUJN, kontrak meliputi: 

a. Kepala akte; 

b. Badan akte; 

c. Akhir akte. 

Kontrak parsial yang terdiri dari pemilik kontrak dan 

akhir data akan menentukan apakah kontrak tersebut 

dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

iii. Direktur Jenderal yang dibuat oleh atau oleh kontrak 

harus memiliki hak untuk membuat kontrak. Salah satu 

syarat yang harus dipenuhi adalah keaslian kontrak adalah 

wewenang notaris. 

Oleh karena itu, kekuatan akta notaris berasal dari Pasal 1 

(1) (1) Pasal 1 (1) UUJN. Sebagai fakta yang sebenarnya, akta 

notaris adalah dokumen notaris yang dibuat di depan notaris 

sesuai dengan bentuk dan prosedur yang diatur dalam Undang-
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Undang ini, sehingga kontrak yang dibuat oleh notaris memiliki 

properti nyata. 

Mengenai jenis notaris berdasarkan produsen, dapat 

dibagi menjadi 2 jenis. Tujuan dari dua fakta yang diaktakan ini 

adalah: 

1) Akte_para pihak(partij akte)  

Kontrak pihak (kontrak partiji) adalah kontrak yang berisi 

informasi (inklusif) yang diinginkan pihak-pihak terkait. 

Sebagai contoh, setelah pihak-pihak yang berkepentingan 

menunjukkan bahwa penjualan / pembelian, notaris 

membuat kehendak para pihak ke dalam kontrak. 

Sertifikat sertifikat memiliki bukti otoritas yang lengkap, 

termasuk pihak-pihak terkait, termasuk penerusnya dan 

mereka yang telah memperoleh hak-hak mereka. 

Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap sah untuk 

sertifikat. Kekuatan sertifikasi pihak ketiga tidak diatur, 

oleh karena itu, kontrak partij adalah: 

1.1 Inisiatif ini melibatkan semua pihak yang terkait; 

1.2 Berisi informasi dari semua pihak. 

2) Akta Pejabat (Ambtelijke akte atau Relaas Akte) 

Kontrak yang berisi informasi resmi dari pejabat yang 

berwenang, sehingga kontrak hanya berisi informasi dari 

satu pihak, pejabat yang membuat informasi. Kontrak 

dianggap memiliki hak pengesahan untuk semua orang, 
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seperti akta kelahiran. Jadi Ambtelijke Deed atau Relaas 

Akte adalah: 

1.1 Inisiatif para_pejabat; 

1.2 Berisi informasi yang _tertulis dari pejabat_ 

(ambtenaar) pembuat akte..  

Oleh karena itu, keaslian sertifikat notaris terutama 

disebabkan oleh fakta bahwa kontrak dibuat oleh pejabat 

publik atau sebelum pejabat publik, seperti yang 

diharapkan dalam KUH Perdata tahun 1868. Sebaliknya, 

menurut Habib Adjie, kekuatan artis umumnya dapat 

dianggap sebagai standar yang valid, yang lain:
11

 

1) Tidak adanya pengecualian kepada pejabat lain 

sebagaimana telah diatur dalam UU;  

2) Menyangkut akte yang harus dibuat atau 

mengenai isi dari akte autentik tersebut, baik 

perbuatan, perjanjian maupun ketetapan yang 

mengharuskan oleh aturan hukum atu dikehendaki 

oleh pihak yang bersangkutan;  

3) Tentang subjek hukum baik itu badan hukum atau 

orang dan tertuju kepada siapa akte itu dibuat, 

berdasarkan kepentingan masing-masing; 

4) Memiliki kewenangan dalam hal tempat, dan 

dimana akte itu dibuat. Dalam hal ini disesuaikan 

                                                       
11

 Habib Adjie, “Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik”, 

Refika Aditama, Bandung, 2008,h. 56   
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lagi ke kedudukan dan wilayah jabatan Notaris 

tersebut; 

5) Tentang waktu pembuatan akte, disini Notaris 

harus memberikan kepastian waktu untuk bertemu 

dengan para pihak yang bersangkutan.  

 Jika fakta itu dibuat atau diberikan oleh karyawan, 

maka kebenaran atau setidaknya satu hal tidak cukup, dan 

metode pembuatannya harus mematuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Kontrak yang dibuat oleh 

pejabat yang tidak sah dan tidak dapat memenuhi atau 

gagal kondisi tertentu tidak dianggap sebagai kontrak 

yang sebenarnya, tetapi memiliki kekuatan untuk 

bertindak sebagai kontrak. 

Menurut bentuk dan prosedur yang ditetapkan 

oleh UUJN, kontrak yang dibuat oleh notaris sebelum 

notaris atau notaris, ini sejalan dengan pendapat Philipus 

M. Hadjon bahwa syarat kontrak auntetik adalah: 

Dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang :
12

 

1) Dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang; 

2) Secara resmi dibuat oleh Pejabat Umum. 

                                                       
12

 Philipus M. Hadjon, “Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik”, Surabaya Post, 31 

Januari 2001, h. 3.   
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Irawan Soerodjo juga menunjukkan bahwa ada 3 

(tiga) unsur esenselia untuk mencapai bentuk resmi dari 

fakta formal, yaitu:
13

 

1) Didalam bentuk yang tercantum dalam Undang-

Undang; 

2) Dibuat oleh dan disaksikan oleh Pejabat Umum; 

3) Yang berwenang atau sebelum pejabat yang 

berwenang atau ditempat kontrak. 

Artikel 1868 BW adalah sumber kekuatan akta 

Notaris dan merupakan dasar bagi legalitas notaris. 

 

2. Kode Etik Notaris 

Menurut pedoman etika dari Masyarakat Filsafat Indonesia 

(INI), mereka adalah prinsip-prinsip etika yang didirikan oleh asosiasi 

yang efektif dari semua anggota asosiasi, serta orang lain yang 

memegang posisi dan melakukan tugas mereka dalam posisi dan 

kehidupan sehari-hari. Kode etik_notaris berisi materi tentang 

kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi, dan materi-materi ini 

akan terbukti dicabut oleh notaris etis, kecuali bahwa kode etik itu juga 

diatur proses penerapan pedoman etika.
14

 

Etika itu sendiri berasal dari kata "ethos" dalam bahasa Yunani, 

yang berarti moralitas atau peradaban. Kode Etik adalah prosedur untuk 

                                                       
13 Irawan Soerodjo, “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia”, Arkola, Surabaya, 2003, h. 

148.   
14

 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, “Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di 

masa datang”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h.194. 
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aturan perilaku manusia yang terkait dengan norma atau perilaku 

manusia, baik dan buruk. Menurut Soekanto arti dari etika, itu adalah: 

i. Mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk, 

tentang hak dan kewajiban moral(akhlak); 

ii. Kumpulan_asas ataupun nilai yang terkandung dalam 

moral/akhlak; 

iii. Nilai tentang sesuatu apakah benar atau salah dimana dianut 

dalam suatu golongan tertentu dalam masyarakat umum.
15

 

Sudarmanto memberikan_pengertian tentang etika, yakni:
16

 

i. Nilai-Nilai serta nilai moral_yang dianut  oleh_seseorang 

maupun sekelompok_orang di dalam masyarakat_untuk 

mengatur perilaku mereka. 

ii. Etika juga termasuk dalam kumpulan asas maupun nilai moral. 

iii. Etika juga bisa diartikan sebagai ilmu mengenai pemilahan 

terhadap apa yang baik dan apa yang buruk.  

Moralitas adalah kumpulan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang 

relevan dengan norma-norma kehidupan sosial, dan sering dianggap 

sebagai pendekatan moral sebagai kode perilaku dan oleh karena itu 

akan selalu berbeda di komunitas atau organisasi tertentu, yang akan 

beradaptasi dengan kondisi dan budaya masyarakat. Komunitas atau 

organisasiitu. Dalam etimologi, moralitas diartikan sebagai moralitas 

                                                       
15

 Ibid, h. 12 
16 Ibid 
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nilai dan norma, dan mereka menjadi panduan manusia atau kelompok 

yang mengatur perilaku mereka.
17

 

Moralitas yang terkait dengan moralitas, integritas, dan perilaku 

tercermin dalam hati nurani seseorang, yaitu kesadaran yang 

diekspresikan ketika seseorang menjawab sesuatu yang dilakukan oleh 

seseorang, baik atau buruk, moral atau tidak bermoral, dan nilai adalah 

sebuah fenomena. Dinyatakan dalam hubungan antara baik dan buruk, 

benar dan salah.
18

 Maka nilai yang Anda campur akan menghasilkan apa 

yang disebut budaya, sehingga budaya masing-masing masyarakat akan 

bervariasi sesuai dengan nilai hidup di komunitas ini. Budaya inilah 

yang akan menciptakan moralitas dan mentalitas dalam setiap orang. 

Jika korupsi, manipulasi, dan budaya tidak bermoral diadopsi dan 

dipelihara oleh masyarakat, maka individu-individu dengan kesadaran 

moral dan moral akan dimanipulasi dan ingin berpartisipasi dalam 

perkembangan yang konstan ini.  

Makna perbuatan baik dan perbuatan baik, baik benar atau salah, 

moralitas perilaku manusia layak mendapat kepastian. Pengaruh faktor 

keluarga, lingkungan, pendidikan dan masyarakat, berdasarkan pada 

budaya "campuran" atau nilai-nilai dan moralitas (doktrin) pada baik 

yang diterima secara umum baik buruknya perilaku, sikap, kewajiban, 

dll.
19

 

                                                       
17 Frans Hendra Winata, “Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia”, Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta 2003, h.15 
18 Herlien Budiono, “Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia”, Citra Aditya Bakti, 

Bandung 2006, h.29 
19

 Depdiknas, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen 

Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2005 
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Secara umum, banyak etika profesional muncul karena dua 

alasan.
20

 Pertama, profesi etika bertindak sebagai mekanisme organisasi 

mengendalikan kinerja para anggotanya, dan kemudian memperbaiki 

perilaku anggota jika dianggap tidak etis. Kedua, peran etika profesional 

adalah mengoordinasikan hubungan antara kolega profesional. Etika 

pertama disebut hukuman, dan etika kedua disebut konsolidasi. Etika 

punitif adalah etika yang ingin menggabungkan metode dan konsekuensi 

yang cenderung membela kepentingan eksternal, yang cenderung 

menghabiskan sumber dayanya untuk mengawasi anggota. Mereka 

percaya bahwa profesional harus dicurigai karena mereka dapat 

menyalahgunakan keahlian mereka untuk mencari kepentingan mereka 

sendiri, yang akan merusak citra profesional.
21

 

Kode Etik_dalam pengertian materiil_adalah norma_atau 

peraturan praktis_baik tertulis maupun_tidak tertulis mengenai_etika 

yang berkaitan dengan_sikap dan pengambilan_keputusan tentang_hal-

hal mendasar_dari nilai-nilai dan_standar perilaku orang_yang dianggap 

baik_atau buruk dalam menjalankan_profesinya. dirumuskan secara 

independen, ditetapkan dan_ditegakkan oleh_organisasi 

profesional_Notaris. Kode Etik_Notaris adalah semua_aturan moral 

yang_ditentukan oleh asosiasi_Notaris berdasarkan keputusan_kongres 

asosiasi yang_mengatur hal itu_dan yang berlaku untuk_dan harus 

                                                       
20 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia,”Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di 

masadatang”,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008,h. 197 
21 Ibid. 
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dipatuhi_oleh masing-masing dan_semua anggota asosiasi 

yang_melaksanakan tugas Notaris.
22

 

Ikatan Notaris_Indonesia (INI) merupakan_satu satunya 

organisasi profesi_notaris berbadan hukum_yang diakui 

oleh_pemerintah yang ada di Indonesia. Kode_etik dalam pembahasan 

ini adalah Kode_Etik Notaris yang_dikeluarkan oleh INI yang_berlaku 

universal baik_bagi anggota perkumpulan maupun orang lain yang 

memangku jabatan notaris.
23

 Dalam menjalankan jabatannya, Notaris 

memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan 

sebagaimana pada Pasal 3 (tiga). Kode etik Notaris Ikatan Notaris 

Indonesia antara lain: 

i. “Memiliki moral,_akhlak serta_kepribadian yang_baik. 

ii. Menghormati dan_menjunjung tinggi_harkat dan jabatan_notaris. 

iii.  Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. 

iv. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung 

jawab  berdasarkan peraturan perundang-undangan dan_isi 

sumpah jabatan notaris. 

v. Meningkatkan ilmu_pengetahuan yang_telah  dimiliki tidak 

terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. 

vi. Mengutamakan pegabdian kepada kepentingan masyarakat dan 

Negara. 

                                                       
22

 Ibid, h. 198 
23 Ibid, h. 199 
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vii. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya 

untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut 

honorarium. 

viii. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan Notaris yang 

bersangkutan. 

ix. Memasang satu buah papan nama sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

x. Hadir, mengikuti_dan berpartisipasi aktif_dalam setiap kegiatan 

yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, 

mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh perkumpulan. 

xi. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. 

xii. Membayar  uang duka untuk membantu ahli waris  teman 

sejawat yang meninggal dunia. 

xiii. Melaksanakan dan mematuhi  semua ketentuan tentang 

honorarium yang tetapkan perkumpulan. 

xiv. Menjalankan jabatan_notaris terutama dalam_pembuatan, 

pembacaan, dan penandatanganan_akta dilakukan di kantornya, 

kecuali_karena alasan-alasan_yang sah. 

xv. Menciptakan suasana_kekeluargaan dan kebersamaan_dalam 

melaksanakan tugas_jabatan dan kegiatan_sehari-hari serta 

salaing memperlakukan_rekan sejawat_secara baik, 

saling_menghormati, menghargai, membantu_serta selalu 

berusaha menjalin_komunikasi dan_tali silaturahmi. 
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xvi. Memperlakukan setiap_klien yang datang_dengan baik, tidak 

membedakan, status_ekonomi dan_atau status sosialnya. 

xvii. Melakukan_perbuatan-perbuatan yang secara_umum disebut 

sebagai kewajiban untuk_ditaati dan dilaksanakan, namun 

tidak_terbatas pada ketentuan_yang tercantum dalam UUJNdan 

AD / ART Ikatan Notaris Indonesia.”
24

 

Selain kewajiban moral notaris selain tugasnya, ada juga ban 

etis dan pengecualian.
25

 Untuk memenuhi tugas niat baik menjadi 

pegawai negeri sipil, profesional harus menyesuaikan pengetahuan 

profesional mereka dengan mematuhi pedoman industri etis. Keberadaan 

kode_etik dimaksudkan untuk memungkinkan profesi beroperasi ke arah 

etika / martabat, motivasi dan pengetahuan dan keterampilan, dan secara 

wajar dan kritis menalar dan mempertahankan nilai-nilai moral. Untuk 

melindungi kepentingan publik dan memastikan komisioning hukum dan 

sosial dari kantor notaris, secara umum, keberadaan ketentuan hukum 

mengenai pengawasan kantor adalah tepat, karena secara hukum 

ditentukan ketika peraturan tersebut diberlakukan, tetapi juga sangat 

Hukum pelayan di berbagai bidang. 

Menurut pedoman etika, kepercayaan publik terhadap profesi 

bisa diperkuat karena setiapklien dapat memastikan bahwa 

kepentingannya dilindungi. Etika profesional jugapenting sebagai alat 

kontrol sosial. Agar etika berfungsi dengan baik, setidaknya dua syarat 

harus dipenuhi. Pertama-tama, kode_etik harus diproduksi oleh profesi 

                                                       
24

 Ibid, h.203-205. 
25 Ibid, h. 205-207. 
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itu sendiri. Jika Kode Etik diperoleh dari lembaga pemerintah atau 

lembaga lain dari atas, Kode Etik tidak akan efektif karena tidak akan 

terinspirasi oleh cita-cita dan nilai-nilai kehidupan di dunia profesional. 

Kedua, etika agar bekerja dengan baik dan terus dipantau dan 

diimplementasikan.
26

 

Status pejabat publik notaris sebagai salah satu organ negara 

Sejumlah tugas dan wewenang Negara disahkan dalam bentuk tugas, 

kewajiban, dan wewenang untuk melayani publik di bidang yang 

beradab. Posisi yang dipegang oleh notaris adalah status kepercayaan 

yang disyaratkan oleh hukum dan masyarakat, dan di mana annotary 

bertanggung jawab untuk menjalankan kepercayaan yang diberikan 

kepadanya sambil menganut moralitas, martabat, dan martabat tertinggi, 

jika hal ini diabaikan, komunitas layanan publik. 

Catatan antar harus memenuhi semua persyaratan yang 

ditentukan ketika melakukan posisinya. Selain etika profesional, 

integritas dan etika adalah syarat yang harus dimiliki oleh seorang 

notaris. Oleh karena itu, notaris harus selalu melakukan tugasnya sesuai 

dengan norma-norma etika yang ditetapkan oleh Konferensi Notaris 

Indonesia yang diadakan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005. 

Konvensi ini mengatur penerapan hukum notaris moral dan kepatuhan 

terhadap kewajiban dan notaris tahun 2004. UU No. 30 tentang posisi 

notaris harus diperhatikan. Catatan antar harus memenuhi semua 

persyaratan yang ditentukan ketika melakukan posisinya. Selain 

                                                       
26 Ibid. 
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tanggung jawab etika profesi, ada integritas dan moral adalah kondisi 

yang diperlukan bahwa good is harus dimiliki oleh notaris. Oleh karena 

itu, notaris harus selalu melakukan tugasnya sesuai dengan norma etika 

yang ditetapkan oleh Konferensi Notaris Indonesia yang didirikan di 

Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, yang menetapkan kewajiban dan 

Notaris dalam penerapan Undang-Undang Notaris Moral dan kepatuhan 

dengan 2004. UU No. 30 tentang posisi notaris harus diperhatikan. 

Hubungan antara Kode Etik itu sendiri dan Undang-Undang 

No. 30 tentang kedudukan notaris adalah bahwa kode etik adalah 

kumpulan prinsip-prinsip etika yang berlaku dan harus diperhatikan oleh 

setiap anggota dan semua orang di Asosiasi. Mereka yang memegang 

posisi sebagai notaris, termasuk pejabat dan notaris, terutama 

menggantikan notaris dan notaris. 

Sanksi terhadap pelanggaran internal anggota Komite 

Kehormatan yang melanggar sanksi notaris ditegakkan secara eksternal 

oleh anggota Dewan Pengawas, sementara organisasi publik notaris, 

Asosiasi Notaris Indonesia (INI), bertindak sebagai anggota Forum 

Notaris di mana ia berperan dan mempengaruhi dalam membimbing 

perilaku. Dalam hal mengamati nilai-nilai etika.
27

 

 

 

 

 

                                                       
27 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Op cit, h. 209. 
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3. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia 

Dalam posisi hukum seorang notaris, paragraf 82 (1) 

menyatakan bahwa "publik notaris dibentuk dalam sebuah notaris". 

Satu-satunya organisasi dan badan hukum yang diakui adalah Asosiasi 

Notaris Indonesia (INI), yang didirikan pada 1 Juli 1908 dan diakui 

sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 9 tanggal 

5 September 1908, dan didasarkan pada Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia. Disetujui oleh Keputusan C2 No 22 tanggal 23 Januari 1995. 

01:06 Pada tahun 1995, Nomor 28 Addisi No. 1 / P-1995 diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1995.
28

 

Sebagai organisasi profesional, obligasi Notaris Indonesia 

harus selalu meningkatkan kualitas, kualitas dan kualitas etika, dan 

selalu mematuhi kode etik publik notaris untuk melayani masyarakat dan 

selalu mengikuti etika profesional, dan hukum legislatif umum UU No. 

30 tahun 2004 adalah Yayasan. Diharapkan bahwa organisasi yang tidak 

terorganisir akan memungkinkan para profesional untuk tetap 

profesional dalam memenuhi posisi mereka. Sebagai organisasi 

profesional yang selalu memperhatikan dan menjadi identitas utamanya, 

ia selalu meningkatkan kemampuannya melalui peningkatan kualitas, 

kualitas yang baik dan integritas moral, dan selalu menjaga keluhuran 

warganya berdasarkan etika profesional.
29

” 

Perhimpunan Notaris adalah badan notaris yang disebutkan 

dalam UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang memberi 

                                                       
28

 Ibid 
29 Ibid 
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wewenang kepada suatu organisasi untuk diwakili. Publik notaris 

bertemu dengan publik notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 82 

(1), dan notaris mengumpulkannya dalam wadah organisasi. 

“Sudah seharusnya_dan sudah waktunya_Ikatan Notaris 

Indonesia (INI) sebagai_organisasi profesi_mampu secara lebih_nyata 

memberikan kontribusinya_dalam upaya penegakkan_hukum. Ikatan 

Notaris_Indonesia sebagai wadah_bagi notaris diharapkan_dapat 

berperan_aktif dalam memberikan_arah dan tuntunan_bagi 

anggotanya_dalam menjalankan jabatannya_sehingga para notaris 

dapat_memberikan jaminan_kepastian hukum dan_perlindungan hukum 

bagi_penerima jasa_notaris dan masyarakat luas. Untuk_menjaga 

kehormatan dan_keluhuran martabat jabatan_notaris, 

perkumpulan_mempunyai kode etik_notaris yang ditetapkan 

oleh_kongres dan merupakan_kaidah moral yang_wajib ditaati oleh 

setiap_anggota perkumpulan.” 

Komite Kehormatan adalah seperangkat peralatan yang terdiri 

dari beberapa anggota yang dipilih dari anggota biasa dan notaris, 

mereka sangat bersertifikat dan loyal kepada asosiasi, memiliki 

kepribadian yang baik, bijaksana danbijaksana, dan dapat menjadi 

cikong dan administrator yang ditunjuk pada saat yang sama Teladan 

para anggota. Komite Kehormatan memiliki hak untuk memeriksa 
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pelanggaran dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan 

kewenangannya dan bertanggung jawab untuk:
30

 

a. “Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan 

anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; 

b. memeriksa dan mengambil keputasan atas dugaan pelanggaran 

ketentuan kode etik yang bersifat interal atau yang tidak 

mempunyai masyarakat secara langsung; 

c. Memberikan saran_dan pendapat kepada_majelis pengawas 

atas dugaan_pelanggaran kode_etik dan jabatan_Notaris.”
31

 

Pengawasanan atas_pelaksaanaan kode etik_dilakukan 

dengan_cara sebagai_berikut: 

a. “Pada tingkat_pertama oleh Pengurus_Daerah Ikatan Notaris 

Indonesia dan_Dewan Kehormatan_Daerah. 

b. Pada tingkat_banding oleh Pengurus_Wilayah Ikatan_Notaris 

Indonesia_dan Dewan_Kehormatan Wilayah. 

c. Pada tingkat_terakhir oleh Pengurus_Pusat Ikatan Notaris 

Indonesia dan Dewan_Kehormatan Pusat.”
32

 

 

 

 

 

 

                                                       
30 Hadi Setia Tunggal, “Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Jabatan Notaris dilengkapi 

Putusan mahkamah Kontitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris”, Jakarta, Harvarindo, 2006. 
31 Anonim, “Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia”, Pustaka Yustisia, 

Yogyakarta, 2006, h. 123. 
32 “Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.I) tentang Kode Etik” 
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4. Promosi 

Promosi ini merupakan upaya untuk merangsang permintaan 

akan produk dengan menghasilkan informasi komersial tentang produk 

di media cetak, serta hasil wawancara yang disiarkan di media. Promosi 

adalah kegiatan yang membeli perusahaan atau produk yang 

menyertakan berita yang disponsori tanpa sponsor. 

Tantangan terbesar dalam strategi promosi kreatif adalah 

mengembangkan rencana promosi secara komprehensif dalam bentuk 

komunikasi, dengan tujuan menentukan strategi dan rencana promosi 

mana yang memiliki dampak paling signifikan terhadap penjualan. Di 

era persaingan global, kurangi skala, tingkatkan pasar, dan tingkatkan: 

a. compatibility; 

b. technology; 

c. convergence_technology_comunication; 

d. serta_berbagai_tantangan persaingan yang mengharuskan 

perusahaan _untuk berinovasi_dan kreatif dalam_menyusun 

strategi dan program-program promosi agar menang 

bersaing. 

Mengumpulkan strategi dan rencana yang tepat akan 

menghasilkan identitas yang lebih baik. Memiliki identitas merek yang 

lebih baik harus menargetkan pelanggan yang tidak berorientasi produk. 

Jika perusahaan terlalu fokus pada produk, setelah ditiru, tindakan ini 

mudah karena pesaing harus memperpendek kualitas relatif dari produk 

yang dihasilkan, terutama ketika setiap kategori produk memerlukan 
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tingkat kualitas terendah, sehingga setelah kami memiliki yang terendah 

Standar kualitas, produk kami mudah diterima oleh pasar. Pada titik ini, 

paradigma pemasaran telah bergeser dari orientasi produk ke orientasi 

merek. Persaingan tidak ada lagi perang antar produk tetapi telah beralih 

ke merek warbrand. Produk dengan merek yang kuat akan lebih 

mungkin memenangkan persaingan. 

Dengan munculnya berbagai produk teknologi, dapat dilihat 

bahwa strategi mempromosikan perubahan dalam paradigma karena 

perubahan teknologi. Strategi promotion more_banyak kepemimpinan  

strategi komunikasi, saat ini, ada lebih banyak orang yang ramah, produk 

teknis dan komunikasi lebih ramah, lebih sederhana, dan membuat 

kehidupan manusia lebih mudah dan lebih produktif. Promosi dapat 

didefinisikan sebagai  one variable dalam marketing transfer yang sangat 

penting dari perusahaan di pasar produk layanan. Promosi juga dapat 

didefinisikan sebagai serangkaian teknik untuk mencapai tujuan 

penjualan atau pemasaran melalui penggunaan biaya yang efektif dan 

memberikan nilai tambah dari suatu produk atau layanan langsung ke 

perantara atau pengguna, biasanya tidak terbatas pada kerangka waktu 

tertentu. Oleh karena itu, definisi promosi adalah  kegiatan promosi 

bukan hanya fungsi sebagaikomunikasi antara perusahaan dan konsumen 

tetapi juga alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan 
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pembelian cocok dan kebutuhan, hal ini digunakan sebagai alat 

promosi.
33

 

5. Publikasi 

Berbeda dengan promosi, tujuan pokok dari publikasi ialah 

memancing reaksi pasar, menggerakkan calon konsumen agar mencari 

produk yang ditawarkan. Didalam publikasi, dapat dilihat adanya tiga 

tahapan pokok, yakni: 

1. Penyebaran informasi; 

2. Penanaman kepercayaan dan keyakinan; 

3. Penjualan. 

Publikasi akhirnya bertujuan untuk menjualkan suatu objek 

baik itu barang maupun jasa supaya dapat diketahui oleh khalayak 

banyak, mendapat perhatian dari banyak orang sehingga pasar nya akan 

menjadi semakin luas. Dan otomatis akan membawa daya tarik kepada 

orang-orang tertentu sehingga tercapaiklah tujuan dari publikasi itu 

sendiri.
34

 

Dalam hal ini, publikasi yang dilakukan yakni adalah publikasi 

melalui penyebaran informasi baik itu melalui pemberian papan bunga, 

surat ucapan, dll yang mengaitkan jabatan seorang Notaris. Dimana hal 

ini juga menjadikan sebagai suatu publikasi yang ranah nya lebih ke 

perluasan informasi. Supaya dapat dikenal oleh banyak orang dan 

                                                       
33 Freddy Rangkuti, “Strategi Promosi Yang kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing 

Communication”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009. h.4-177 
34 Ibid. h.27 
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mendapatkan daya tarik. Potensial yang terdapat dalam suatu publikasi 

juga dianggap penting dalam hal untuk tercapainya tujuan publikasi. 

 

6. Media Elektronik 

Media elektronik adalah media paling efektif dan serbaguna 

yang digunakan oleh perusahaan karena mencakup semua aspek 

masyarakat. Media elektronik termasuk media audio dan video. 

1) “Media Audio 

Media audio merupakan media yang hanya dapat 

didengar, dalam_hal ini adalah_radio dan_telepon. 

Media_audio yang lebih_banyak digunakan_adalah radio 

karena_pengiklanan pada_media ini_relatif murah. 

Disamping itu, karena sifatnya audio maka tidak 

diperlukan keterampilan khusus untuk menyampaikan pesan 

yang disampaikan seperti halnya yang disampaikan dalam 

media cetak yang memerlukan kecakapan untuk memahami 

pesan  yang disampaikan. 

2) Media Audio_Visual 

Media Audio Visual merupakan media yang dapat 

dilihat dan_didengar. Dalam hal_ini yang termasuk_dalam 

media audio_visual adalah_televisi, internet_dan bioskop. 

Media_ini harganya_relatif mahal_sehingga_benar-benar  

diperlukan keterampilan khusus dan kecakapan dalam proses 

penyampaiannya. Media ini cukup _efektif karena 
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dapat_menimbulkan imajinasi_tentang produk pada 

konsumen dan juga tidak harus memiliki keterampilan khusus 

dalam memahami pesan yang disampaikan. ”
35

 

 

B. Landasan Yuridis 

Publik notaris harus mematuhi semua kewajibannya dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kewajiban notaris harus 

dilakukan oleh notaris. Jika gagal melaksanakan atau melanggar 

kewajibannya, notaris akan dihukum karena pelanggaran. Kewajiban 

Notaris dalam Pasal 16 ayat(1) UU JN diamandemen sebagai berikut: 

a. “ Bertindak_amanah, jujur, _saksama, mandiri, tidak berpihak, 

dan_menjaga kepentingan_pihak yang terkait_dalam 

perbuatan_hukum;  

b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan meinyampannya 

sebagai suatu bagian dari Protokol Notaris;  

c. Melekatkan_surat dan dokumen_serta sidik jari_penghadap 

pada_minuta akta;  

d. Mengeluarkan_Grosse Akta, Salinan_Akta, atau Kutipan_Akta 

berdasarkan_Minuta Akta;  

e. Memberikan_pelayanan sesuai dengan_ketentuan 

dalam_Undang-Undang ini, kecuali_ada alasan 

untuk_menolaknya;  

                                                       
35 Ibid.h. 25 
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f. Merahasiakan segala_sesuatu mengenai_akta yang 

dibuatnya_dan segala keterangan yang_diperoleh guna 

pembuatan_akta sesuai dengan_sumpah atau janji_jabatan, 

kecuali Undang-Undang_menentukan lain; 

g. Menjilid akta_yang dibuatnya_dalam 1 (satu) bulan_menjadi 

buku yang memuat_tidak lebih_dari 50 (lima puluh) akta, dan 

jika_jumlah akta_tidak dapat_dimuat dalam_satu buku, akta 

tersebut_dapat dijilid menjadi_lebih dari satu_buku, dan 

mencatat_jumlah Minuta_Akta, _bulan, dan_tahun 

pembuatannya_pada sampul_setiap buku;  

h. Membuat daftar_dari akta protes_terhadap tidak_dibayar 

atau_tidak diterimanya_surat berharga;  

i. Membuat daftar_akta yang berkenaan_dengan wasiat 

menurut_urutan waktu_pembuatan akta_setiap bulan;  

j. Mengirimkan_daftar akta sebagaimana_dimaksud dalam_huruf 

I atau daftar nihil yang berkenaan dengan_wasiat ke Pusat 

Daftar_Wasiat pada Kementrian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) 

hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;  

k. Mencatat dalam_repertorium tanggal_pengiriman daftar_wasiat 

pada setiap_akhir_bulan;  

l. Mempunyai_cap atau stempel_yang memuat lambang_negara 

Republik Indonesia_dan pada ruang_yang melingkarinya 
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dituliskan_nama, jabatan, dan_tempat kedudukan_yang 

bersangkutan;  

m. Membacakan akta_di hadapan penghadap_dengan 

dihadiri_oleh paling sedikit_2 (dua) orang_saksi, atau 4 

(empat) orang saksi_khusus untuk pembuatan_akta wasiat 

di_bawah tangan, dan ditandatangani_pada saat itu juga_oleh 

penghadap, saksi, dan_Notaris; serta  

n. Menerima magang_calon Notaris. ” 

Kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 16 UU 

Amandemen UUJN Jika pelanggaran tunduk pada kata sandi yang 

disebutkan dalam Pasal 85 UUJN. Publik notaris yang melanggar Pasal 16 

(1) dan untuk UU Amendemen UUJN dapat dikenai sanksi dalam Pasal 85 

UUJN, atau dapat dikenai sanksi dalam bentuk kontrak di hadapan Notaris 

hanya bukti tindakan tercela Kekuasaan atau kontrak tidak valid. Masalah 

ini juga dapat berbahaya bagi pihak-pihak terkait, sehingga pihak yang 

kurang beruntung dapat meminta bayaran, mengganti kerugian, dan 

tertarik pada notaris. Ini sesuai dengan Pasal 84 UUJN. Pasal 16 (1) dan 

16 (1) UU Amandemen UUJN, meskipun termasuk dalam kewajiban 

notaris, tidak dikenakan sanksi apa pun jika notaris tidak melakukannya. 

Pasal 16 (1) Surat amandemen UUJN, UU menetapkan kewajiban untuk 

membaca fakta di depan pengirim, tetapi selama pengirim berharap bahwa 

dokumen tidak dibaca, karena alamat itu membaca sendiri, mengetahui 

dan memahami isinya. Dan itu ditetapkan pada setiap halaman kontrak 

akhir dan dokumen awal, yang tidak mungkin. 
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Ketentuan di atas tidak termasuk dalam tujuan utama dari prinsip 

membaca, perbandingan, interpretasi kontrak dan kesimpulan kontrak, 

dapat dibaca secara singkat dan jelas. Jika salah satu kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (1) dan Pasal 16 (7) dari Perubahan 

UUJN tidak terpenuhi, kontrak yang relevan hanya memiliki hak verifikasi 

(ini tidak berlaku untuk wasiat). Dalam memenuhi tugasnya sebagai 

pejabat umum, bukan notaris yang menangani proses hukum, apakah itu 

investigasi, investigasi atau persidangan. Dalam proses hukum ini, notaris 

harus memberikan informasi dan kesaksian tentang isi kontrak yang dia 

tandatangani. Pada pandangan pertama, ini melanggar notaris notaris 

bahwa Nararis berkewajiban menjaga kerahasiaan kontrak. 

Publik notaris yang melanggar ketentuan ayat (1) Pasal 16 dapat, 

dalam surat UU Amandemen UU JN, bertindak sebagai peringatan tertulis, 

berhenti sementara, dan menghormati sanksi yang dihentikan atau tidak 

dihargai. Penolakan untuk mengizinkan hak-hak dari tugas dan otoritas 

terkait notaris sebagai notaris. Dalam hal alasan yang cukup untuk 

penolakan terjadi, notaris dapat menolak untuk memberikan dokumen 

aktual atau kontrak yang diperlukan oleh para pihak. Penolakan tersebut 

dapat dibenarkan karena alasan hukum, yaitu, berdasarkan aturan hukum 

yang valid, menjadikannya argumen hukum yang dapat diterima oleh 

semua pihak terkait. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 (1) UU 

Amandemen UU JN, yang menetapkan bahwa Notaris dapat menolak 

untuk memberikan alasan layanan tertentu dalam kondisi tertentu. Dalam 

penjelasan di atas, ditunjukkan bahwa alasan penolakan itu adalah alasan 

Lilis Yuliani Indah Putri. Larangan Promosi atau Publikasi Diri Melalui Media Elektronik oleh Notaris Sebagai 
Pejabat Publik Menurut Kode Etik Notaris, 2019. 
UIB Repository©2019



54 

 

Universitas Internasional Batam 

 

mengapa notaris bias terhadap satu pihak, seperti hubungan darah dengan 

istri atau denda dengan dirinya sendiri atau dengan suami, tindakan yang 

tidak dapat ditindaklanjuti oleh satu pihak, atau hal-hal lain yang tidak 

diizinkan oleh hukum. 

Alasan lain yang dikemukakan dalam praktek juga menyebabkan 

penolakan notaris terhadap pelayanan. Alasan-alasan ini disebutkan oleh 

R. Soegondo Notodisoerjo dalam bukunya oleh Adjie babib sebagai 

berikut: 

a. “Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan 

jasanya, jadi berhalangan karena fisik; 

b. Apabila Notaris_tidak ada_karena dalam_cuti, jadi 

karena_sebab_yang sah; 

c. Apabila Notaris_karena kesibukan_pekerjaannya tidak_dapat 

melayani orang_lain;  

d. Apabila_surat-surat yang_diperlukan untuk membuat_sesuatu 

akta, tidak diserahkan_kepada Notaris;  

e. Apabila penghadap_atau saksi_instrumentair yang_diajukan 

oleh penghadap_tidak dikenal oleh Notaris_atau tidak 

dapat_diperkenalkan kepadanya;  

f. Apabila yang_berkepentingan tidak_mau membayar_bea 

meterai_yang diwajibkan; 

g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar 

sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 
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h. Apabila pihak-pihak mengehendaki bahwa_Notaris 

membuat_akta dalam bahasa_yang tidak dikuasai_olehnya, 

atau apabila_orang-orang yang pihak_yang_bersangkutan. ” 

Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16, ayat 1 (1), huruf e UU 

Amandemen UUJN, di mana notaris dapat menolak untuk menyediakan 

layanan karena alasan tertentu. Dalam penjelasan di atas, alasan penolakan 

itu adalah untuk menyebabkan sejarah non-partai, seperti keberadaan 

darah atau masuknya sendiri atau kehadiran istri / istri. 

“ Hal ini sesuai_dengan ketentuan_Pasal 16_ayat (1) huruf e UU 

Perubahan_atas UUJN menyebutkan_bahwa Notaris dalam_keadaan 

tertentu dapat_menolak untuk_memberikan pelayanan dengan_alasan-

alasan tertentu. Dalam penjelasan_pasal tersebut_ditegaskan 

yang_dimaksud dengan_alasan menolaknya_adalah alasan_yang 

mengakibatkan_notaris tidak_berpihak, seperti adanya_hubungan darah 

atau_semenda dengan_notaris sendiri_atau dengan_suami/istrinya, 

salah_satu pihak tidak_mempunyai kemampuan bertindak_untuk 

melakukan_perbuatan, atau hal_lain yang tidak_dibolehkan oleh_undang-

undang.  

Standar etik_Notaris telah dijabarkan_dalam Kode Etik_Notaris 

yang wajib_dipatuhi oleh segenap_Notaris. Kode Etik_Notaris 

memuat_kewajiban serta_larangan bagi_Notaris yang_sifatnya praktis. 

Terhadap_pelanggaran kode etik_terdapat sanksi-sanksi_organisasi 

dan_tanggung jawab_secara moril_terhadap citra_Notaris, baik_sekarang 
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maupun_keberadaan_lembaga notariat_pada masa_yang akan_datang. 

Pasal 1_Kode Etik_Notaris menjelaskan_bahwa kode etik_adalah 

seluruh_kaidah moral yang_ditentukan oleh Perkumpulan_Ikatan Notaris 

Indonesia (INI) _berdasarkan_keputusan kongres_dan/atau 

yang_ditentukan oleh_dan diatur dalam_peraturan perundang-undangan 

yang_mengatur tentang_hal itu. Kode Etik_Notaris ini berlaku_bagi 

serta_wajib ditaati oleh_setiap dan semua_anggota perkumpulan 

dan_semua orang_yang menjalankan_tugas jabatan_sebagai_Notaris, 

termasuk_di dalamnya ada para Pejabat_Sementara_Notaris, 

Notaris_Pengganti dan Notaris_Pengganti_Khusus.” 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah satu-satunya unit terpadu 

untuk semua orang yang memiliki dan memegang posisi kantor yang 

disetujui pemerintah di Indonesia. Ini adalah asosiasi peserta warisan dan, 

menurut Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995, 

memiliki badan hukum bernomor CK-1022.HT.01.06, 1995. Oleh karena 

itu, ini adalah organisasi notaris yang dijelaskan dalam Pasal 1, ayat 5 dari 

Perubahan UUJN. Berdasarkan semangat moral dan kewajiban untuk 

mengembangkan karakteristik profesi notaris, kewajiban ini dapat dibagi 

menjadi: 

1. Kewajiban_umum  

a. Notaris wajib senantiasa melakukan tugas serta 

jabatannya menurut ukurang tertinggi dengan amanah, 

jujur, seksama, dan mandiri serta tidak berpihak; 
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b. Notaris yang melakukan tugasnya tidak boleh 

dipengaruhi oleh kepentingan pribadi;  

c. Notaris tidak memuji diri mereka sendiri, atau tidak 

menghargai pekerjaan yang mereka terima; 

d. Notaris hanya memberikan informasi atau pendapat 

yang dapat diverifikasi; 

e. Notaris ingin menjadi pendidik komunitas di 

bidangnya; dan 

f. Notaris harus menjaga hubungan yang optimal dengan 

pejabat pemerintah dan menjaga hubungan profesional 

dengan pejabat pemerintah atau dengan profesional 

hukum lainnya. 

2. Kewajiban_Notaris terhadap_klien  

a. Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan 

mempergunakan segala  keilmuan yang dimilikinya. 

Dalam hal notaris tidak cukup menguasai bidang 

hukum tertentu dalam suatu pembuatan akta, ia wajib 

berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai 

keahlian dalam masalah yang bersangkutan; dan 

b. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang 

diketahuinya tentang masalah klien. Hal ini terkait 

dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, 

bahkan setelah klien meninggal dunia.  
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3. Kewajiban_notaris terhadap_rekan notaris 

a. Notaris harus memperlakukan rekan sejawat notaris 

yang ingin dia perlakukan; serta 

b. Notaris tidak dapat menahan atau merebut klien atau 

karyawan dari Notaris lain.  

4. Kewajiban notaris_terhadap dirinya_sendiri  

a. Notaris harus sehat secara mental dan fisik; dan 

b. Notaris_hendaknya senantiasa mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan_tetap setia_pada 

cita-cita yang_luhur.” 

 

C. Landasan Teori   

1. Efektifitas Hukum 

Kata-kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yang valid, yang 

berarti bahwa hasil atau hal-hal yang dikerjakan berjalan dengan baik. 

Kamus ilmiah populer mendefinisikan validitas sebagai keakuratan 

tujuan penggunaan, penggunaan atau dukungan. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hal-hal yang efektif memiliki dampak 

(dan karenanya dampak dan kesan) sejak berlakunya Undang-Undang 

atau Undang-Undang. 

Meski efisiensi itu sendiri yang dia pantau. Jika dinilai dari 

sudut pandang hukum, kata "dia" berarti pihak yang memiliki 

kekuasaan dalam kasus ini, yaitu, polisi. Tujuan dari efektivitas hukum 
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adalah untuk mencapai efek dan konsekuensi yang dituntut oleh proses 

hukum. 

Efektivitas mengukur apakah tujuan telah tercapai. Dalam 

sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai fungsi atau alat 

sosial, yaitu untuk mencapai keadaan keseimbangan sosial, sehingga 

ada kondisi atau kondisi tertentu antara stabilitas sosial dan perubahan. 

Dari awal tradisi ke pemikiran rasional atau lebih modern, hukum juga 

mengubah cara orang berpikir. Dalam hal ini, hukum juga dapat 

digunakan sebagai alat untuk memperbarui pola pikir masyarakat. 

Efektivitas hukum adalah proses tujuan hukum yang efektif. 

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas hukum, yang harus 

dilakukan adalah berapa banyak orang yang mematuhi hukum dan 

mengukur hukum untuk mengukur penerapan hukum dalam 

masyarakat. Namun, bahkan jika aturan hukum efektif, tingkat 

efektivitas harus diukur lebih lanjut karena ia harus mematuhi 

kepentingannya. 

“Sebagaimana telah diungkap sebelumnya, bahwa 

kepentingan itu ada beberapa macam, diantaranya yaitu : 

i. Compliance; 

ii. Identification; 

iii. Internalization.” 

“Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum 

secara umum antara lain: 
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i. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan 

hukum dari oang-orang yang menjadi target aturan hukum 

secara umum itu. 

ii. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga 

mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. 

iii. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum 

itu. 

iv. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus 

dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar 

tersebut. 

v. Efektif atau tidaknya suatu hukum secara umum, juga 

mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang 

minimal didalam masyarakat. 

vi. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum 

harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 

vii. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, 

maka aturannya bersifat melarang, bukan mengharuskan, 

karena hukum yang sifatnya melarang (prohibitur) lebih 

mudah diwujudkan ketimbang hukum yang sifatnya 

mengahruskan (mandatur). 

viii. Sanski yang diancam oleh aturan hukum itu harus 

disamakan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar, harus 

setimpal. 
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ix. Aturan hukum yang mengandung norma moral berbentuk 

larangan, akan jauh lebih efektif kebanding aturan hukum 

yang bertentangan dengan nilai moral. 

x. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum 

mencakup pada optimal dan professional para aparat 

penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum tersebut.” 

Meskipun Soerjono Soekanto menggunakan tolok ukur 

untuk penegakan yang efektif di lima bidang: 

i. Faktor Hukum 

Sebagai penegak hukum, hukum memberikan 

kepastian dan manfaat hukum. Dalam praktiknya, aparat 

penegak hukum di bidang ini terkadang menyebabkan 

konflik antara kepastian hukum dan keadilan hukum. 

Kepastian hukum adalah bentuk konkret, dan keadilan 

bersifat abstrak, sehingga hakim hanya memutuskan kasus 

yang berlaku, sehingga terkadang nilai keadilan tidak akan 

terwujud. Karena itu, jika ada masalah hukum, setidaknya 

prioritas utamanya adalah keadilan. Karena hukum bukan 

hanya dari perspektif undang-undang. Hukum memiliki 

tujuan dalam hal menegakkan hukum, dan memberikan 

suatu kepastian serta kemanfaat hukum. Dan pada 

kenyataanya, penyelenggara hukum yang ada dilapangan 

justru menimbulkan perselisihan antara kepastian hukum 

dengan keadilan hukum. Kepastian hukum sifantya konkret 
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dalam wujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, 

jadi seseorang hakim memutskan suatu perkara secara 

penerapan Undang-Undang saja, maka kadang kala nilai 

keadilan itu justru tidak terwujud. Maka dari itu, jika terjadi 

suatu permasalahan hukum setidaknya yang menjadi 

prioritas utama adalah keadilan. Karena hukum bukan 

sebatas atau semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis 

saja. 

ii. Faktor Penegakan Hukum 

Dalam operasi hukum, mentalitas dan kepribadian 

personel penegak hukum memainkan peran penting, karena 

jika aturan sudah ditetapkan dengan baik dan kualitas 

personel tidak baik, masalah akan muncul. Para pejabat ini 

biasanya menilai sikap atau perlakuan mereka di luar batas 

dan wewenang mereka ketika menggunakan kekuatan 

mereka, yang diyakini akan melemahkan citra dan 

wewenang para penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh 

rendahnya kualitas aparat penegak hukum. Dan penegakan 

hukum merupakan faktor terpenting diantara kelima faktor 

ini, karena hukum dibuat, dijalankan, dan ditegakkan oleh 

penegak hukum. Jika aparat hukum dalam ini tidak dapat 

menjadi panutan yang baik, maka masyarakat umum juga 

tidak akan menjalankannya dengan baik. Pada 

kenyataannya, penegakkan hukum yang terjadi dalam 
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masyarakat masih jauh dari tujuan yang sebenarnya, hal ini 

dikarena aparat hukum dalam menegakkan hukum masih 

kurang tegas, dan adapula aparat hukum yang justru 

melanggar hukum. Dalam menegakkan hukum, harus 

dibentuk secara matang terlebih dahulu sebuah hukum yang 

hendak dicapai dalam masyarakat, dan kemudian 

dituangkan kedalam kehidupan sehari-hari agar hal ini 

dapat teralisasikan sesuai tujuan hukum tersebut. Jika 

penegakkan hukum dapat ditegakkan dengan benar dan 

sesuai prosedur, maka faktor-faktor lainnya akan otomatis 

mengikuti ketegasan dan terbentuk. 

iii. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana maupun fasilitas-fasilitas pendukung 

meliputi: 

1.1 Perangkat lunak 

1.2 Perangkat keras 

Menurut Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum 

tidak dapat bekerja secara optimal tanpa kendaraan atau 

peralatan komunikasi proporsional. Oleh karena itu, 

fasilitas dan fasilitas memainkan peran penting dalam 

penegakan hukum. Tanpa fasilitas ini, aparat penegak 

hukum tidak dapat mengoordinasikan peran mereka yang 

sebenarnya. 
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Dalam hal merealisasikan suatu efektiftas hukum, 

perlu adanya fasilitas pendukung yang dapat 

mempermudahkan para aparat hukum dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya, dimana hal ini dapat 

menghubungkan antara satu dengan lain petugas Negara. 

Sehingga dapat menciptakan suatu koordinasi yang baik, 

serta dapat dijalankan dengan baik suatu hukum tersebut. 

Karena apabila tanpa sarana-sarana tersebut, akan 

mengalami banyak kesulitan dalam menjalankannya, 

seperti tidak ada nya perangkat keras berupa kendaaraan, 

hal ini menghambat para aparat hukum dalam menjalankan 

tugas dalam kesehariannya. Sehingga dengan adanya 

perangkat baik perangkat lunak maupun perangkat keras, 

maka akan jauh lebih mempermudah aparat hukum dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya. 

iv. Faktor Masyarakat 

Personil penegak hukum berasal dari masyarakat 

dan tujuannya adalah menciptakan perdamaian dalam 

kehidupan masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok 

kecil biasanya sadar secara hukum. Maka masalahnya 

adalah tingkat kepatuhan hukum, yaitu, sejauh mana 

masyarakat mematuhi hukum yang menjadi perhatian, 

apakah itu maju, menengah atau kurang dalam hukum. Ada 
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tingkat kepatuhan hukum masyarakat, yang menjadi 

indikator kualitas efektivitas hukum di tempat tertentu. 

Masyarakat dikatakan penting dalam hal 

mewujudkan suatu efektifitas hukum, ini dikarenakan 

peranan masyarakat sangatlah penting. Karena hukum 

dibuat untuk masyarakat, dan apabila masyarakat dapat 

menjalankan sesuai prosedurnya, maka akan sangat tertib 

dan mudah direalisasikan.  

 Dalam hal ini, tingkat kepedulian masyarakat harus 

ditingkatkan lagi demi untuk mewujudkan efektifias hukum 

karena apabila masyarakat peduli maka akan adanya suatu 

perbaikan yang sangat baik sehingga suatu hukum dapat 

mencapai efektifas hukum. 

v. Faktor Kebudayaan 

Budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

menjadi dasar hukum yang berlaku, yaitu konsep abstrak 

yang dianggap baik (sangat patuh) dan dianggap buruk (dan 

karenanya dihindari). Oleh karena itu, budaya Indonesia 

dapat dikatakan sebagai dasar untuk penerapan hukum adat. 

Selain itu, hukum tertulis (legislasi) juga dikembangkan 

oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang 

memiliki hak untuk melakukannya. Undang-undang 

undang-undang harus mencerminkan nilai-nilai yang 
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membentuk dasar hukum adat untuk memungkinkan 

undang-undang undang-undang tersebut berlaku. 

Kelima faktor diatas memiliki ikatan yang erat antara satu 

dengan lainnya, karena kelima faktor tersebut dinilai sebagai hal yang 

pokok dalm melakukan penegakan Hukum, serta sebagai tolak ukur 

dari efektifitas penegakan Hukum. Dan dari kelima faktor tersebut, 

memiliki hubungan yang erat antara satu dan lain, dimana tidak bisa 

kurang dari salah satu faktor tersebut dalam melakukan penegakan 

hukum. Masing-masing dari faktor tersebut memiliki peranan penting 

tersendiri dan membawa pengaruh yang besar dalam menjalankan 

penegakan hukum. Dari lima faktor tersebut, faktor penegakan hukum 

menjadi titik sentral, karena Undang-Undang disusun oleh penegak 

Hukum, dan penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak Hukum dan 

penegak hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat 

luas. Dan faktor penegakan hukum ini disebut sebagai sentral karena 

yang membuat dan menjalani nya adalah pihak penegak hukum. Oleh 

karena itu, faktor penegak hukum merupakan faktor terpenting dalam 

menjalankan kelima faktor tersebut. Namun, kelima faktor tersebut 

tetap harus ada dan tidak bisa kurang salah satu dari mereka, karena 

apabila adanya kekurangan salah satu dari mereka, maka sulit untuk 

mencapai suatu efektifiatas hukum. Seperti contohnya, faktor 

masyarakat juga berperan penting, dimana apabila aparat hukum sudah 

menjalankan sesuai prosedur, namun kemudian masyarakat masih 

kurang tingkat kepeduliannya otomatis hal ini tidak akan terwujud. 
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Begitu pula jika dengan faktor pendukung, tanpa adanya faktor 

pendukung seperti perangkat lunak maupun keras, aparat hukum juga 

akan mengalami kesulitan dalam merealisasikan tugasnya. Sehingga, 

menurut  Soerjono Soekanto, kelima faktor itu berperan penting dan 

saling berkaitan satu antar lain dalam hal mewujudkan efektiftas 

hukum. 
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