
 

 

92                    Universitas Internasional Batam 

 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan terhadap skripsi 

yang di angkat Peneliti dalam penelitan ini, yang berjudul “ LARANGAN 

PROMOSI ATAU PUBLIKASI DIRI MELALUI MEDIA 

ELEKTRONIK OLEH NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PUBLIK 

MENURUT KODE ETIK NOTARIS ” adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa pada dasarnya dengan adanya suatu bentuk 

pengawasan terhadap Notaris yang ada sebenarnya telah 

banyak juga membantu nilai kesucian didalam profesi 

tersebut, namun pengawasan serta fungsi yang telah 

diberikan kepada pengawas belumlah sempurna masih butuh 

banyak nya perbaikan atau bisa kita sebut pengawasan yang 

belum kuat, lemahnya pengawasan tersebut juga dikarenakan 

kendala-kendala yang terjadi didalam lingkup pengawasan 

dan juga Notaris itu sendiri. 

2. Kendala-kendala yang muncul dalam hal pengawasan itu 

dikarenakan minim nya rasa peduli masyarakat, ataupun 

ketidaktahuan masyarakat atas pelanggaran yang diperbuat 

oleh Notaris sehingga tidak adanya laporan yang masuk ke 

pihak Dewan Pengawasan, jadi susah terkontrol untuk 

memastikan semua Notaris apakah menaati Kode Etik atau 
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tidak. Dan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 

Pengawasan maupun Majelis Pengawas dibatasi dengan 

jumlah anggota yang terbatas, sedangkan jumlah kuota 

Notaris yang ada di Indonesia terlalu banyak dan anggota 

kewalahan dalam melakukan pengawasan maksimal, dan 

adanya batasan waktu dalam melakukan pengawasan seperti 

contohnya Majelis Pengawas akan melakukan pembinaan, 

pengawasan setahun sekali dimana hal ini sangat minim 

dalam melakukan pengawasan. Sehingga Notaris akan lupa 

dan bahkan menyimpang terhadap peraturan-peraturan yang 

ada, dan menjadikannya tidak penting untuk ditaati maupun 

di jalani. Dan dalam hal ini juga adanya keterbatasan-

keterbatasan oleh Dewan Kehormatan dalam menegakkan 

Kode Etik karena sifatnya yang pasif dan aktif, dimana 

dikatakan pasif karena Dewan Kehormatan hanya akan 

menampung keluhan ataupun aduan dari masyarakat yang 

kemudian akan ditindaklanjuti setelah itu, jadi Dewan 

Kehormatan tidak akan turun kelapangan untuk mensurvey 

sendiri apakah adanya penyimpang-penyimpangan yang 

terjadi dalam masyarakat, melainkan hanya akan berperan 

aktif ketika telah mendapat keluhan atau aduan dari 

masyarakat. Dan juga dalam hal ini, kurang nya sarana dan 

mekanisme yang diberikan, karena masyarakat yang ingin 

menampung keluhan terhadap kinjera Notaris tidak tau harus 
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disampaikan kemana, dan tidak ada mekanisme nya sehingga 

membuat masyarakat bingung akan hal tersebut. 

3. Kemudian juga kurang ataupun minimnya wawasan 

masyarakat terhadap substansi yang terkandung dalam Kode 

Etik sehingga mereka tidak tau akan hak nya untuk 

melakukan pengaduan apabila adanya pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Serta kurangnya 

rasa peduli masyarakat dalam hal membantu monitor 

terhadap kinerja masyarkat, karena yang menggunakan jasa 

Notaris adalah masyarakat yang dimana adalah klien Notaris. 

Kurangnya rasa peduli mereka sehingga kualitas Notaris juga 

tidak dapat terjaga dengan baik, alhasil klien tidak mendapat 

layanan yang puas dan kurangnya rasa percaya terhadap 

Notaris juga. Oleh karena itu, tidak bisa terealisasi dengan 

sempurna terhadap pengawasan seluruh anggota Notaris di 

Indonesia, serta banyak Notaris yang kurang memerhatikan 

Kode Etik dan melanggarnya. Jadi tidak serta merta 

tanggung jawab ada di pihak Dewan Pengawas dan Majelis 

Pengawas namun ada pada Notaris serta ikut serta 

masyarakat dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran. 
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B. Keterbatasan 

Keterbatasan yang dialami Peneliti pada saat melakukan Penelitian 

dan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

1. Adanya hambatan dalam mencari pengurus Dewan 

Kehormatan dan Majelis Kehormatan, dalam hal ini Peneliti 

mencari Dewan Kehormatan Daerah Kota Batam dan Majelis 

Kehormata Daerah Kota Batam, sehingga membutuhkan 

referensi untuk mengetahuinya dan memakan waktu untuk 

mendapat respon dari pihak yang ingin Peneliti wawancarai. 

2. Adanya keterbatasan waktu dalam menyusun penelitian ini, 

dan  kekurangan dalam mencari bahan-bahan yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

3. Minimnya kasus yang terjadi dan dipublikasi, sehingga data 

yang dibutuhkan juga sedikit. Oleh karena itu, dalam menulis 

penelitian ini, Peneliti tidak mampu melengkapi seluruh data 

yang seharusnya dapat terkumpul lebih banyak demi untuk 

kesempurnaan penelitian ini. Sehingga Peneliti dalam 

melakukan Penelitian ini, hanya bisa menggunakan data yang 

diperoleh di perpustakaan dan lapangan untuk dianalisa. 
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C. Rekomendasi 

Dari kesimpulan yang telah ditulis, maka dalam kesempatan kali ini, 

Penulis ingin memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan ini sebagai 

berikut: 

1. Ada baiknya sebuah profesi yang telah memiliki tanggung jawab 

yang berat lebih baik agar penyeleksian atau penyaringan untuk 

dapat menjabat sebagai profesi tersebut harus lebih diperketat 

atau lebih di disignkifikasi syarat dan ketentuan dalam 

mengembangkan profesi tersebut. 

2. Ada baiknya pula sistem didalam pengawasan untuk 

pengembangan profesi ini lebih diperbaiki dan juga lebih 

diperdalam sistem pengawasannya tersebut dikarenakan pula 

begitu banyak kendala yang dihadapi maka system pengawasan 

harus lebih ditingkatkan lagi dengan guna agar fungsi dari 

adanya badan pengawasan profesi tersebut menjadi berguna 

secara optimal dan juga maksimal. 

3. Ada baiknya dilakukan seminar kepada kalangan masyarakat 

untuk meningkatkan tingkat kepedulian terhadap pengembangan 

profesi ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya 

dalam menambah ilmu sekaligus dapat meningkatkan kualitas 

serta ketertiban profesi ini sesuai yang diharapkan. 
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