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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas empirik mulainya

bermunculan kasus-kasus korupsi yang turut menyeret nama baik Notaris.

Busjro Muqoddas menjelaskan, Notaris yang terseret namanya dalam kasus

korupsi disebabkan oleh dua faktor, yaitu: faktor kesengajaan (by design), dan

faktor ketidaktahuan diri Notaris terhadap adanya indikasi korupsi tersebut

dalam pembuatan akta miliknya.1

Baru-baru ini kalangan Notaris juga sedang mengalami keresahan

dikarenakan beberapa orang rekan Notaris yang terseret kasus korupsi, di

antaranya yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Putusan Sela Pengadilan

Negeri Bandung Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. Dalam kasus itu

Notaris dan PPAT Erna Priyono, S.H. telah melakukan, menyuruh melakukan,

dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang

secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau

perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa

1 Berdasarkan keterangan langsung yang disampaikan dosen pascasarjana fakultas hukum
Universitas Islam Indonesia, dan sekaligus mantan ketua KPK yaitu Busjro Muqoddas. Pada
tanggal 10 November 2017.
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perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

terkait kasus yang menyangkut PT. Mitrasetia Ekaperwira2”.

Pada kasus yang lainnya bahkan Notaris bukan hanya sebagai saksi

kasus korupsi, melainkan ada Notaris yang sampai ditetapkan sebagai

tersangka. Hal tersebut tentunya membuat harkat dan martabat Notaris

tersebut menjadi hancur. Dampak lainnya yang akan timbul dikarenakan

banyaknya mulai bermunculan nama-nama Notaris yang terseret kasus

korupsi adalah mulai menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Notaris.

Selama ini Notaris dikenal masyarakat sebagai profesi yang disegani karena

kewibawaan dan kenetralannya. Notaris dianggap sebagai orang yang paling

dipercaya untuk menyimpan seluruh rahasia yang dimiliki kliennya.

Notaris sebagai manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial,

dalam kehidupannya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.

Seiring dengan kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi membuat tatanan

sosial kehidupan manusia menjadi bergeser. Perubahan tatanan sosial tersebut

juga masuk dalam kalangan Notaris. Notaris sebagai makhluk sosial, juga

sering dihadapkan dalam suatu hal yang berhubungan dengan budaya yang

dianut oleh masyarakat pada suatu tempat tertentu dalam berinteraksi.

Pada dasarnya perubahan sosial terjadi karena warga masyarakat pada

waktu tertentu sudah merasakan adanya rasa tidak puas terhadap

kehidupannya yang lama, norma-norma dan lembaga-lembaga sosial, atau

sarana dan prasarana penghidupan lamanya yang telah dianggap tidak

2 Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara korupsi PT Mitrasetia
Ekaperwira, Rusli Wahyudi, Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. Hlm. 3.
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memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru. Salah satu faktor

yang akan menentukan jenis pelayanan jasa Notaris kepada masyarakat

adalah perilaku Notaris itu sendiri. Terbentuknya perilaku tersebut

dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor

kepribadian yang muncul dari diri Notaris dan faktor sosial yang ada dari luar

diri Notaris.

Potensi untuk melakukan suatu tindak pidana itu pada dasarnya ada

pada setiap orang, namun bagi profesi Notaris, potensi itu tergantung pada

profesionalismenya dalam bekerja dan kualitas manusianya atau diri pribadi

itu sendiri. Perlu diingat bahwa Notaris juga merupakan profesi hukum yang

sangat vital kedudukan dan perannya dalam pembangunan hukum di

Indonesia. Hal ini dilakukan karena Notaris bukan hanya profesi yang

menggeluti masalah-masalah teknis hukum semata, tapi juga turut

berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum pada umumnya, dan hukum

nasional pada khususnya. Notaris harus selalu mengikuti perkembangan

hukum nasional, yang pada akhirnya Notaris mampu melaksanakan

profesinya secara proporsional.3

Pada kehidupan bermasyarakat yang sederhana tentunya hubungan pada

antar warga negara lebih banyak didasarkan pada kebiasaan dan norma

berasaskan nilai dan moral yang ada dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

Pada kehidupan yang lebih kompleks, kepastian hukum sering kali menjadi

tolak ukur dari mekanisme berputarnya roda kehidupan masyarakat. Kehidupan

3 Suhrawardi K. Lubis. Etika Profesi Hukum. Cetakan Keenam. (Jakarta : Sinar Grafika.
2006). Hlm. 35.
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memiliki banyak unsur ketidakpastian, dimana segala halnya hadir atau

musnah dengan sendirinya ataupun dengan kesengajaan. Oleh karena itu, naluri

manusia cenderung menginginkan untuk mendapatkan jaminan yang

mendekati kepastian. Jaminan tersebut, baik berupa benda, jasa maupun orang

yang diminta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan manakala

debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagai contoh, orang membuat

suatu perjanjian asuransi demi memperoleh jaminan akan suatu kejadian yang

belum tentu terjadi.

Hubungan baik yang berhasil diciptakan oleh Notaris juga akan

menghasilkan kepercayaan dalam pembuatan akta. Notaris yang dapat

membuat hubungan sosial yang baik dengan lingkungan kerja maupun tempat

tinggalnya pasti akan lebih mudah dalam mendatangkan klien atau penghadap.

Hubungan sosial tersebut akan terbentuk dengan sendirinya berkat dukungan

kecerdasan intelektual dan kehidupan sosial yang dibentuk oleh Notaris

tersebut. Dalam hal seperti ini, faktor sosial dipercaya akan membentuk suatu

pengaruh atau dampak yang positif bagi Notaris.

Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki

kewenangan lainnya. Notaris meskipun dinyatakan sebagai pejabat umum,

dalam praktek kerjanya tidak sepeserpun menerima upah atau gaji dari negara.

Segala upah yang diterima Notaris dihasilkan atau diperoleh langsung dari
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klien atau penghadapnya sesuai ketentuan terkait Honorarium Notaris yang

terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Notaris sebagai seseorang yang memangku jabatan tertentu dalam

menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat, juga perlu

mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Jasa Notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat sebagai salah satu

kebutuhan hukum masyarakat. Kebutuhan akan perlindungan tersebut terobati

melalui hadirnya lembaga Notaris.

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia berdasarkan atas kebutuhan akan

suatu alat bukti, pada saat ini perubahan tersebut telah ditandai dengan adannya

Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860-3), dan Reglement op Het Notaris Ambt in

Indonesie (Stb.1860: 3) yang dahulu merupakan peraturan Pemerintah Kolonial

Belanda. Kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris, yang merupakan pengganti Peraturan Jabatan

Notaris, dan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk sealanjutnya disebut UUJN).

Lembaga notariat mempunyai peranan yang penting karena menyangkut akan

kebutuhan dalam pergaulan antara manusia menghendaki adanya alat bukti

tertulis dalam bidang hukum perdata, sehingga mempunyai kekuatan autentik.

Sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, Notaris

sebagai pejabat umum sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam

menjalankan jabatannya. Oknum Notaris yang diduga melakukan pelanggaran
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kode etik harus didengar keterangannya terlebih dahulu dan diberi kesempatan

untuk membela diri sebelum Dewan Kehormatan Pusat menyampaikan usul

pemberhentian sementara kepada Pengurus Pusat.

Sebagai pelindung kepentingan masyarakat umum dan menjamin

pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan

masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai

pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris sangat tepat, karena dalam

menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh undang-undang tetapi juga

berfungsi sebagai pengabdi hukum yang meliputi bidang yang sangat luas.

Dengan adanya kode etik kepentingan masyarakat yang akan terjamin sehingga

memperkuat kepercayaan masyarakat.

Hukum, dalam hal kepastian hukum, diwakili oleh akta Notaris yang

muncul dan dianggap dapat memberikan garansi atau jaminan kepada para

pihak terhadap sebuah kejadian yang akan terjadi atau diramalkan akan terjadi,

atau dalam hal ini agar adanya kepastian hukum jika terjadi penyimpangan

perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak di luar kesepakatan kedua

belah pihak yang tertuang di dalam akta. Karena keinginan akan kepastian

hukum inilah yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan

jalan kepastian yuridis, dan seakan-akan terkadang jalan yuridis yang dilalui

tersebut nampak seperti “keterpaksaan” untuk meminta bantuan seorang

Notaris dalam pengurusan akta dan surat-surat berharga lainnya.

Berdasarkan kacamata masyarakat pada umumnya, Notaris sering

dihubungkan dengan sumber mata pencaharian yang relatif dianggap paling
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mudah untuk “mencetak uang”. Kesan tersebut muncul ketika masyarakat

mulai dapat melihat pada bertambahnya “produksi” pembuatan akta oleh para

Notaris dan semakin banyaknya kantor-kantor Notaris yang dibuka di seluruh

penjuru tanah air ini. Janji atau persetujuan dari hasil suatu pembicaraan

dianggap perlu oleh para pihak untuk “dinotariskan”, yang sebenarnya menurut

undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tidak diharuskan

membuat suatu perjanjian ataupun tindakan hukum lainnya yang berkaitan

dengan surat berharga atau harta kekayaan melalui pembuatan akta otentik di

Notaris, melainkan juga dapat melalui perjanjian atau akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa

perantara seorang pejabat umum.4 Mengenai kekuatan mengikat para pihak

akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian

dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang,

maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai

undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak

dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau

berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.5

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan adalah setiap akta yang

dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat

memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik

(argumentum per analogian/analogi) apabila pihak yang menandatangani surat

perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak

4 Salim HS (I). Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU). (Jakarta:
Sinar Grafika. 2011). Hlm. 33.

5 Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. (Jakarta: Intermasa. 1984). Hlm. 139.
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menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun,

apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang

menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian

tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi

akta tersebut.6

Banyak sekali dijumpai permasalahan-permasalahan dalam

penandatanganan akta ini, sehingga tidak heran permasalahan ini banyak juga

menyeret beberapa oknum Notaris ke pengadilan untuk turut bertanggung

jawab atas akta autentik yang dibuatnya. Di antara kasus yang pernah ada

terkait permasalahan pemalsuan surat berupa Akta Otentik yang disengketan di

pengadilan, yaitu kasus oknum Notaris asal Kabupaten Sleman yang dijatuhkan

pidana penjara 1 (satu) tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

(PN) Sleman, sebagaimana yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri

Sleman Nomor 398/Pid.B/2015/PN Smn. Putusan tersebut menyatakan

Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Turut serta melakukan Penipuan”; Menjatuhkan pidana kepada

Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1

(satu) Tahun7.

Tugas utama seorang Notaris adalah membuat akta autentik. Bagi Notaris

yang terpenting adalah dapat memahami ketentuan yang diatur oleh

undang-undang supaya masyarakat umum dapat memahami dengan benar serta

tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kepastian,

6 Ibid. Hlm. 179.
7 Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada tingkat pertama dalam perkara Antonius Yoseph

Pramprihartono dan Endang Muniarti, S.H, Nomor 398/Pid.B/2015/PN Smn. Hlm. 34.
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ketertiban, dan pelindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas

hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum

dalam masyarakat. Akan tetapi, ada hal lainnya yang harus diperhatikan oleh

seorang Notaris, yaitu Notaris hendaknya senantiasa memberikan penyuluhan

hukum dan memberikan nasehat kepada klien atau penghadapnya.

Pada dasarnya Notaris yang senantiasa menjalankan profesinya dengan

sungguh-sungguh dan prefesional karena Jabatan Notaris adalah suatu bentuk

perwakilan atas cerminan hukum yang baik di Negara Indonesia. Notaris dalam

menjaga profesionalitasnya harus senantiasa menambah integritas diri,

menambah integritas ilmu, serta mengedepankan transparasi dan public

acuntabilty. Hal yang sering menghambat profesionalitas seorang Notaris

terkadang bukan hanya muncul dari diri Notaris semata, melainkan juga

muncul dikarenakan adanya faktor-faktor eksternal lainnya yang

mempengaruhi Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk

meneliti lebih lanjut terkait faktor-faktor eksternal Notaris dalam memberikan

jasa kepada masyarakat, melalui penulisan yang berjudul “Pengaruh Faktor

Sosial dalam Pemberian Jasa Notaris Kepada Masyarakat” berdasarkan

terminologi hukum yang dikolaborasikan dengan telaah kajian ilmu sosiologi

hukum.
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B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh faktor-faktor sosial terhadap kinerja Notaris

dalam pemberian pelayanan jasa kepada masyarakat?

2. Bagaimanakah seharusnya Notaris menyikapi munculnya faktor sosial yang

dapat mempengaruhi pemberian pelayanan jasa Notaris kepada masyarakat

terkait dengan kode etik Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis pengaruh faktor-faktor sosial terhadap kinerja

Notaris dalam pemberian pelayanan jasa kepada masyarakat.

2. Mengkaji dan menganalisis sikap Notaris terhadap faktor sosial yang dapat

mempengaruhi pemberian pelayanan jasa Notaris kepada masyarakat

terkait dengan kode etik Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai

berikut:

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan

referensi dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata dibidang

kenotariatan, khususnya terkait dengan faktor-faktor sosial Notaris dalam
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pemberian pelayanan jasa kepada masyarakat. Hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, dimana penelitian ini

dapat dijadikan media pembelajaran ilmiah dalam penulisan hukum dan

hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti dibidang

kenotarian.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu pedoman

bagi Notaris dalam pemberian pelayanan jasa kepada masyarakat

sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

(UUJN) dan Kode Etik Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi tentang review terhadap masalah-masalah

dan hasil penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya terkait dengan masalah yang akan diteliti. Pada bagian orisinalitas

penelitian ini, penulis akan menguraikan perbedaan anatara penelitian yang

akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan

sebelumnya.

Topik penelitian dengan permasalahan sebagaimana telah diuraikan di

atas, sepengetahuan penulis yaitu sesuatu hal yang belum pernah dikaji secara

mendalam oleh para penstudi hukum lainnya, baik kajian yang bermuara pada

tataran teoretis maupun pada tataran empiris atau praktis. Kajian-kajian

sebelumnya yang membahas tentang peningkatan kualitas jasa Notaris
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tampaknya belum mendasar, dan sampai kepada pengetahuan mengenai faktor

sosial yang mempengaruhi kualitas pemberian jasa Notaris kepada masyarakat.

Oleh karena itu, penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk

menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus

kajian yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti

sebelumnya, akan dipaparkan inti dari penelitian yang telah dilakukan dalam

bentuk daftar Tabel 1.1 dari tabel tersebut akhirnya akan diketahui bersama

bahwa peneitian ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan

penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian yang Dilakukan dengan
Penelitian Sebelumnya

No. Nama Tahun Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
1 Suen Harif 2010 Dalam menyusun tesis di Program Magister

Kenotariatan Universitas Gajah Mada menulis
tentang “Tanggungjawab Sosial Notaris dalam
Menumbuhkan Kesadaran Hukum Masyarakat”
yang berisi bahwa tanggungjawab sosial
Notaris dalam menumbuhkan kesadaran hukum
masyarakat sesungguhnya telah termasuk dalam
kewenangan yang diberikan oleh
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya
pada Pasal 15 ayat (2) huruf e yang
memberikan kewenangan Notaris untuk
memberikan penyuluhan hukum sehubungan
dengan pembuatan akta, akan tetapi
perkembangan kebutuhan masyarakat untuk
mendapat pengetahuan hukum semakin tinggi,
dan Notaris sebagai “pelayan” hukum harus
dapat berbuat lebih aktif.8 Dalam penelitian ini

8 Suen Herief. “Tanggungjawab Sosial Notaris dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum
Masyarakat”. TesisMagister Kenotariatan. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2010). Hlm. 1.
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menggunakan metode yuridis empiris.
Penelitian ini menyebutkan subjek, dan dari
segi fokus dan pendekatan penelitiannya
sangat berbeda dengan penelitian penulis.

2 David Santosa 2013 Dalam menyusun tesis di Program Magister
Kenotariatan di Universitas Indonesia menulis
tentang “Peran dan Wewenang Notaris dalam
Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris” yang
berisi bahwa dalam menjalankan jabatannya,
Notaris mempunyai kewenangan untuk
memberikan penyuluhan hukum sehubungan
dengan pembuatan akta, namun dalam
kenyataannya banyak Notaris yang tidak
melakukan kewenangan tersebut, sehingga
banyak terjadi masalah dikemudian hari. Pada
praktek yang ditemukan, masih adanya
kelalaian-kelalaian yang dilakukan beberapa
Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum
tersebut. Kelalaian ini mengakibatkan sengketa
dan kerugian baik bagi klien dan Notaris yang
bersangkutan9. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sama-sama menggunakan
metode pendekatan yang bersifat yuridis
normatif. Penelitian ini menyebutkan subjek,
dan dari segi fokus dan pendekatan
penelitiannya sangat berbeda dengan penelitian
penulis. Di samping itu juga berbeda dari segi
subjek, dan teori yang dipergunakan.

3 Debi Eka Putri 2014 Menulis Jurnal Ilmiah SULTANIST Vol. 2 N0.
2 Desember 2014 tentang “Pengaruh Kualitas
Pelayanan Jasa terhadap Kepuasan Pelanggan
pada Kantor Notaris dan PPAT Rachmansyah
Purba, S.H.,M.Kn. di Kota Pematangsiantar”.
Studi ini meneliti tentang kepuasaan pelanggan
yang ada pada Kantor Notaris Rachmansyah

9 David Santosa. “Peran dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik
Notaris”. TesisMagister Kenotariatan. (Jakarta: Universitas Indonesia. 2013). Hlm. 69.
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Purba, S.H., M.Kn dinilai dapat memberikan
kepuasan bagi pelanggan. Akan tetapi masih
memiliki kelemahan pada prosedur pelayanan,
persyaratan pelayanan, kedisiplinan petugas
pelayanan, tanggung jawab petuga pelayanan,
dan kepastian biaya pelayanan10. Desain
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian ini menyebutkan teknik
pengumpulan data yang sangat berbeda dengan
penelitian penulis. Di samping itu juga berbeda
dari segi subjek, dan teori yang dipergunakan.

4 Slamet Riyadi,
Aji Hermawan,
dan Ujang
Sumarwan

2015 Menulis Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu
Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi
Manusia, Institut Pertanian Bogor, Vol. 8 No. 1
tentang “Kepuasan Masyarakat Terhadap
Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan
Kabupaten Indramayu”. Studi ini meneliti
tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Indramayu secara keseluruhan sudah
cukup puas. Dimensi yang paling berpengaruh
terhadap kepuasan masyarakat, yaitu emphaty
dan tangible. Dari hasil tersebut dapat diperoleh
beberapa alternatif kebijakan yang dapat
ditempuh oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Indramayu, yaitu membuat sistem
komunikasi yang terintegrasi, penambahan
jumlah pegawai dan pembinaan terhadap
pegawai melalui pelatihan. Model kepuasan
masyarakat dalam penelitian ini relatif masih
sederhana sehingga perlu adanya
pengembangan model kepuasan yang lebih baik
lagi dengan memperhatikan ketepatan indikator
pembentuk. Selain itu kompleksitas hubungan
antar variabel indikator sesuai dengan realitas
dilapangan (kondisi nyata)11. Penelitian ini

10 Debi Eka Putri. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa terhadap Kepuasan Pelanggan pada
Kantor Notaris dan PPAT Rachmansyah Purba, S.H.,M.Kn. di Kota Pematangsiantar”. Jurnal
Ilmiah SULTANIST Vol. 2 N0. 2 Desember 2014. (Pematangsiantar: STIE Sultan Agung. 2014).
Hlm. 20.

11 Slamet Riyadi, dkk. “Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kantor
Pertanahan Kabupaten Indramayu”. Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konsumen Vol. 8 No.1. Januari
2015. (Bogor: Institut Petanian Bogor. 2015). Hlm. 57.
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menyebutkan subjek, dan dari segi fokus dan
locus, serta pendekatan penelitiannya sangat
berbeda dengan penelitian penulis, lebih
menekankan pelayanan pada kantor pertanahan.
Di samping itu juga berbeda dari segi subjek,
teori, dan metodologi yang dipergunakan.

5 Intan Puspitasari 2018 Dalam menyusun tesis di Program Pascasarjana
Hukum Program Magister Kenotariatan di
Universitas Islam Indonesia menulis tentang:
“Budaya Hukum Notaris Dalam Implementasi
Undang-Undang Jabatan Notaris Di Daerah
Istimewa Yogyakarta” yang berisi bahwa
budaya hukum Notaris di DIY dalam
memberikan jasa kenotariatan dari segi
pelayanan (Service Quality) memiliki budaya
hukum yang berbeda-beda di setiap tempat
kedudukan Notaris. Hal ini dapat dipengaruhi
oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal meliputi Pertama, nilai moral yang ada
pada diri Notaris, hal ini sangat bergantung
terhadap budaya yang akan ditonjolkan oleh
seorang Notaris. Kedua, nilai religius dari
seorang Notaris merupakan nilai yang menjadi
perangkat yang akan memberikan peringatan ke
diri Notaris, ketika melaksanakan tugas
jabatannya, karena menurut Notaris
pertanggung jawaban seorang Notaris tidak
dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak hanya
pertanggung jawaban secara horizontal,
melainkan secara vertikal. Ketiga, nilai
idealisme yang harus dimiliki setiap Notaris
sering dibenturkan dengan orientasi nilai yang
bersifat materialism. Faktor eksternal yang
dapat mempengaruhi Notaris adalah perilaku
dari masyarakat dan lingkungan sosial dari
Notaris.12 Fokus penulisan tesis berbeda
dengan penelitian penulis, dimana fokus
penelitian pada tesis ini adalah mengkaji
Budaya Hukum Notaris dalam Implementasi
UUJN di DIY. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sama-sama menggunakan
metode pendekatan sosiologis. Di samping itu
juga berbeda dari segi subjek, dan teori yang

12 Intan Puspitasari. “Budaya Hukum Notaris Dalam Implementasi Undang-Undang
Jabatan Notaris Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tesis Magister Kenotariatan. (Yogyakarta:
Pascasarjana Hukum UII. 2018). Hlm. 431.
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dipergunakan.

Terkait peningkatan kualitas jasa Notaris kepada masyarakat juga

mengenai cara menanggulangi faktor sosial yang dapat mempengaruhi kualitas

jasa Notaris, penulis berkesimpulan bahwa tulisan-tulisan tersebut mengakui

faktor sosial di lingkungan Notaris dapat mempengaruhi kualitas pemberian

jasa Notaris kepada masyarakat, dan kurangnya pembinaan serta pengawasan

dalam penanggulangan masuknya faktor sosial yang mengganggu tersebut.

Tulisan ini juga nantinya akan berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya,

dimana Penulis akan menekankan penelitian ke arah pengaruh faktor sosial

Notaris dalam peningkatan kualitas pembuatan akta dan pemberian jasa kepada

masyarakat terkait dengan Kode Etik Notaris.

F. Kerangka Teori

Sebagai salah satu sarana pendukung pembuatan tesis ini, maka perlu

dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan

ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan tesis ini.

Kerangka teoretis adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah

disusun secara rapi, dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah

penelitian. Oleh karena itu, pembuatan kerangka teoretis secara baik dan benar

dalam sebuah penelitian menjadi salah satu hal yang sangat penting, karena

kerangka teoretis akan menjadi sebuah pondasi dan landasan dalam penelitian

itu sendiri.
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Kerangka teoretis adalah hal yang sangat penting, karena dalam

kerangka teoretis tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam

menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teoretis ini

digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang

dilakukan.13 Ilmu hukum selalu berkaitan dengan teori hukum dalam

perkembangannya. Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Sosial

Perilaku seorang Notaris yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial

seperti perilaku kelompok acuan (kelompok referensi), keluarga, serta peran

dan status sosial dari Notaris.

a. Kelompok Acuan

Banyak kelompok mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok acuan

seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh

langsung (tatap muka) atau pengaruh tidak langsung terhadap sikap atau

perilaku seseorang. Kelompok-kelompok yang mempunyai pengaruh

langsung terhadap seseorang disebut kelompok keanggotaan

(membership groups). Ini merupakan kelompok di mana orang tersebut

ikut serta dan berinteraksi. Sebagian merupakan kelompok primer,

seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja, yang mana orang

tersebut secara terus menerus berinteraksi dengan mereka. Kelompok

primer cenderung bersifat informal. Seseorang juga termasuk dalam

13 H. Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press. 1995). Hlm. 39-40.



18

kelompok sekunder, seperti kelompok religius, kelompok profesi.

Kelompok seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang cenderung

bersifat lebih formal dan mempunyai interaksi yang cukup rutin.

b. Keluarga

Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang saling

berpengaruh. Kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan

pembeli. Keluarga orientasi (family of orientation) terdiri dari orang tua

seseorang. Dari orang tua, seseorang memperoleh orientasi terhadap

agama, politik, dan ekonomi serta pemahaman atas ambisi pribadi,

penghargaan pribadi, dan cinta. Bahkan jika pembeli sudah tidak lagi

terlalu sering berinteraksi dengan orang tuanya, pengaruh orang tua

terhadap perilaku pembeli tersebut dapat saja tetap signifikan.

c. Peran dan Status

Posisi seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dari segi peran

dan status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan

umum oleh masyarakat. Contoh: Direktur akan memakai pakaian yang

mahal, dan juga mengendarai mobil yang mahal.

2. Teori Sikap

Thurstone mendefinisikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek

negatif terhadap suatu objek psikologis14. Sikap atau attitude senantiasa

14 S. Azwar. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Edisi 2. (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. 2007). Hlm. 45.



19

diarahkan pada suatu hal, suatu objek. Tidak ada sikap tanpa adanya objek15.

sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang

terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable)

maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada

objek tersebut. Azwar16menyatakan bahwa sikap memiliki 3 komponen

yaitu:

a. Komponen kognitif

Komponen kognitif merupakan komponen yang berisi kepercayaan

seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek

sikap.

b. Komponen afektif

Komponen afektif merupakan komponen yang menyangkut masalah

emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum,

komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap

sesuatu.

c. Komponen perilaku

Komponen perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap

menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang

ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.

3. Teori Pelayanan

15 W.A. Gerungan. Psikologi Sosial. (Bandung: PT. Refika Aditama, IKAPI. 2004). Hlm.
126.

16 S.Azwar. Op.Cit. Hlm. 130.
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Pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan

secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan

dengan kehidupan manusia.17

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang

bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara

konsumen dengan karyawan atau hal-hak lain yang disediakan oleh

perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan

permasalahan konsumen atau pelanggan.18

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu

proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi

seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan

dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima

dan pemberi pelayanan.

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service”. Pelayanan

sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat

dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada

kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna. Bapak

pelayanan konsumen bernama Perasuraman, Leonard Barry dan Zeithaml

17 Sinambela, L.P. Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi.
(Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010). Hlm. 3.

18 Atik dan ratminto. Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model
konseptual, penerapan citizen’s charter dan standar pelayanan minimal. (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. 2005). Hlm. 2.
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dalam budaya hukum Service Quality mengatakan ada lima parameter yang

dapat dijadikan alat ukur kualitas pelayanan, yakni19:

a. tingkat kendala (realibily)

b. kepastian (assurance)

c. penampilan (tangible)

d. empati (emphaty), dan

e. daya tanggap (responsiveness).

4. Asas Profesionalitas

Menurut Kusnandar20 profesionalitas adalah sebutan yang mengacu

pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi

untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya.

Profesionalitas sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk

meningkatkan kemampuan profesionalitas dan mengembangkan

strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai

dengan profesinya tersebut.

Profesionalitas kerja tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal,

karena prosedur selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik

yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk

menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas,

responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

19 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri
Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang. (Jakarta: PT Gramedia. 2009). Hlm.
213-214.

20 Kusnandar. Langkah Mudah Penelitian Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru.
Jakarta: PT Rajawali Pres. 2007). Hlm. 214.
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5. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan yaitu asas dimana seseorang yang mengadakan

perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua

belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata

lain akan mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Dengan kepercayaan ini,

maka kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya

perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Seseorang yang mesngadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan

kepercayaan di antara para pihak antara satu dengan yang lain akan

memegang janjinya untuk memenuhi prestasi dikemudian hari. Tanpa

adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh para

pihak.

Kepercayaan merupakan kesediaan seseorang untuk bertumpu dan

memiliki perasaan yakin yang kemudian diberikan orang lain dalam suatu

situasi tertentu. Bagaimana kepercayaan ini didasari oleh ketidak paksaan

atas perasaan menerima apa adanya. Kepercayaan juga merupakan kondisi

mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks

sosialnya. Secara umum, kepercayaan menjadi dasar dari hubungan jangka

panjang antara karyawan terhadap organisasi perusahaan. Kepercayaan

menjadi kompleksitas hubungan antar relasi manusia. Kepercayaan (trust)

adalah suatu keadaan psikologis berupa keinginan untuk menerima
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kerentanan berdasarkan pengharapan yang positif terhadap keinginan

ataupun tujuan dari perilaku orang lain.21

Kerangka pikir dalam penelitian tesis ini dapat digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan jasa Notaris, maka

Notaris perlu untuk melakukan introspeksi diri. Introspeksi dilakukan dengan

melihat faktor internal maupun faktor eksternal yang dimiliki oleh Notaris

tersebut. Faktor internal bersumber dari dalam diri Notaris tersebut, sedangkan

21 Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S., and Camerer, C. Not So Different After All: A
Cross-Discipline View of Trust. (Academy of Management Review. Vol. 23. No. 3. 1998). Hlm.
393-404.
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faktor eksternal muncul dan terbentuk dari berbagai aspek sosial kehidupan

Notaris tersebut. Faktor sosial yang dimiliki Notaris diantaranya yaitu: faktor

hubungan kekeluargaan, faktor pendidikan, faktor hubungan kemasyarakatan,

faktor pandangan karyawan, dan faktor-faktor sosial lainnya. Faktor sosial

tersebut dapat mempengaruhi Notaris dalam meningkatkan mutu pembuatan

akta dan kualitas pelayanan jasa kepada masyarakat. Kualitas tersebut dapat

terlihat dari sikap dan kepercayaan yang ditunjukan oleh Pengahadap kepada

Notaris tersebut. Cara yang dapat membantu Notaris dalam meningkatkan

mutu pelayanan jasa kepada masyarakat diantaranya yaitu senantiasa

berpegang teguh kepada UUJN, Kode Etik Notaris dan mengindahkan setiap

asas-asas yang harus dipatuhi. Hal tersebut dimungkinkan akan membantu

Notaris dalam memperbaiki kualitas pembuatan akta dan pelayanan jasa

kepada masyarakat.

G.Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

yuridis empiris.22 Tipe penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang

dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang

terjadi di masyarakat23. Penelitian dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya

atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk

22 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia. 1990). Hlm. 34.

23 Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta: Sinar Grafika. 2002).
Hlm. 16.
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mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data-data yang dibutuhkan.

Penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan

hukum juga melihat kenyataan yang ada di lapangan, khususnya dalam

pelaksanaan pembuatan akta dan pemberian jasa kepada masyarakat yang

dilakukan di beberapa Kantor Notaris yang berada di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui

bentuk faktor sosial yang ada dalam pembuatan akta dan pemberian jasa

Notaris kepada masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis yaitu

pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional

dalam sistem kehidupan nyata.24 Pendekatan sosiologis menekankan

penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris

dengan cara:

1) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua

regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum

yang akan diteliti, yaitu penelitian terkait cara Notaris menyikapi

munculnya faktor sosial yang dapat mempengaruhi pembuatan akta dan

24 Soerjono Soekanto (I). Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia Press. 1986). Hlm. 51.
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pemberian pelayanan jasa Notaris kepada masyarakat terkait dengan Kode

Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris.

2) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan lapangan dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk

mengetahui obyek penelitian,25 yaitu terkait faktor sosial Notaris yang

mempengaruhi kinerja Notaris dalam pembuatan akta dan pemberian jasa

kepada masyarakat.

3. Data Penelitian

Di dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan

difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, yaitu tentang bentuk

faktor sosial Notaris yang mempengaruhi kinerja dalam pembuatan akta dan

pemberian jasa kepada masyarakat, Seberapa jauhkah faktor sosial tersebut

dapat mempengaruhi kinerja Notaris, dan sikap Notaris menyikapi

munculnya faktor sosial yang dapat mempengaruhi pembuatan akta dan

pemberian pelayanan jasa kepada masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini

tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang

diperlukan dalam pembahasan tesis ini diperoleh melalui data, kepustakaan

dan penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan

25 M.Syamsudin (I). Operasionalisasi Penelitian Hukum. (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada. 2007). Hlm. 58.



27

kuisioner dengan Narasumber, dan data-data pendukung yang diperoleh

melalui studi pustaka dan dokumen.

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara

langsung dengan Pihak-Pihak yang mengetahui persis masalah yang akan

dibahas dengan menggunakan teknik sampling purposive yaitu teknik

pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu, dimana orang yang

dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sample. Sumber data primer

dalam penelitian ini bersumber dari Narasumber. Adapun yang dijadikan

Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

a. Tiga orang dosen di bidang kenotariatan yang berasal dari universitas di

Kota Yogyakarta.

b. Lima orang Notaris, yaitu Notaris yang berkedudukan di Kota

Yogyakarta yang ditentukan sebagai responden.

c. Tiga orang masyarakat (Klien atau Penghadap) yang pernah meminta

pelayanan jasa kepada Notaris yang berkedudukan di Kota Yogyakarta.

Alat yang digunakan yaitu dengan menyiapkan model pedoman

wawancara yang meliputi daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk

mengambil data dari narasumber dan membatasi aspek-aspek dari masalah

yang diteliti, dan membagikan kuisioner yang berupa beberapa pernyataan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
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buku-buku teks, skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,

dan komentar-komentar hukum atas pengadilan26. Data sekunder terbagi

dari:

a). Bahan Hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri

dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek

penelitian. seperti yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN);

3. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I);

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

b). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah

hukum yang terkait dengan faktor sosial Notaris yang mempengaruhi

kinerja dalam pembuatan akta dan pemberian jasa kepada masyarakat.

c). Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus

hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya yang

terkait dengan faktor sosial Notaris yang mempengaruhi kinerja dalam

pembuatan akta dan pemberian jasa kepada masyarakat.

26 Marzuki. Metodologi Riset. (Yogyakarta: Penerbit BPFE-UII. 2002). Hlm. 95.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan Peneliti adalah

wawancara, kuisioner, dan studi dokumen. Metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi

tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Sebelum

melakukan wawancara, Penulis akan mempersiapkan instrumen wawancara

terkait faktor-faktor sosial Notaris dalam pembuatan akta dan pemberian

jasa kepada masyarakat, sehingga nantinya wawancara dapat dilakukan

dengan terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan akan disusun sebelumnya, dan

didasarkan atas masalah dalam penelitian. Pokok-pokok yang dijadikan

dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. Kegiatan wawancara

dilakukan secara formal dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebagai alat

bantu pengumpulan data.27

b. Kuisioner

Kuisioner yaitu dengan memberikan pertanyaan dan jawaban kepada

responden dan dikemukakan secara tertulis, teknik ini memberikan

tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab

pertanyaan.28

27 M.Syamsudin (II). Kontruksi Baru Budaya Hakim Berbasis Hukum Progresif. (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group. 2012). Hlm. 19.

28 Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. Metodologi Penelitian Bisnis. (Yogyakarta:
BPFE. 1999). Hal. 154.
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c. Studi Pustaka dan Dokumen

Studi pustaka dan dokumen yaitu merupakan kegiatan mengumpulkan dan

memeriksa ataupun menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang

akan memberikan informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh

penulis dalam penulisan tesis ini29. Studi pustaka ini dilakukan dengan

melalui pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan

objek yang akan diteliti maupun teori-teori dan asas-asas hukum yang

berkaitan dengan materi penelitian seperti Undang-Undang Jabatan Notaris

(UUJN) dan Kode Etik Notaris. Dibandingkan dengan metode lain, maka

metode ini tidak begitu sulit, apabila terjadi suatu kekeliruan sumber

datanya masih tetap, belum berubah. Dalam penelitian sosio-legal, metode

penelitiannya merupakan kombinasi antara metode penelitian doktriner dan

metode penelitian hukum empirik (meminjam metode ilmu sosial), maka

yang dilakukan peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi

lapangan di beberapa Kantor Notaris yang berada di Kota Yogyakarta.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara

kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan yang diperoleh terkait

dengan pembuatan akta dan pemberian jasa Notaris kepada masyarakat

29 M.Syamsudin (I). Op. Cit. Hlm. 101.
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dengan menggunakan analisis isi (conten analisys). Analisis ini

dimaksudkan untuk mengkaji isi dan peraturan hukum (legal audit) yang

terkait dengan permasalahan faktor-faktor sosial Notaris dalam

pembuatan akta dan pemberian jasa Notaris. Dari hasil kajian ini akan

diperoleh gambaran tentang regulasi yang mengatur tentang pembuatan

akta dan pemberian jasa Notaris khususnya terkait penegakan kode etik

Notaris.

2) Melakukan analisis terhadap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi

dalam pembuatan akta dan pemberian jasa Notaris kepada masyarakat.

Analisis akan difokuskan pada faktor sosial yang dapat mempengaruhi

kinerja Notaris dalam pembuatan akta dan pemberian jasa kepada

masyarakat dan cara Notaris menyikapi munculnya faktor sosial yang

dapat mempengaruhi pembuatan akta dan pemberian pelayanan jasa

Notaris kepada masyarakat terkait dengan kode etik Notaris, sehingga

nantinya akan diketahui faktor sosial yang ada tersebut berdampak positif

atau berdampak negatif kepada Notaris. Melakukan rekontruksi terhadap

hasil wawancara dengan subyek penelitian, yaitu proses pemilihan,

pemusatan perhatian, dan pengabstrakan berdasarkan tema-tema yang

ditentukan.

3) Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti sajikan dalam bentuk uraian

naratif dikaitkan dengan faktor sosial Notaris yang dapat mempengaruhi

kinerja Notaris dalam pembuatan akta dan pemberian jasa kepada
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masyarakat, dan kemudian dicari simpulan-simpulan dan dituangkan

dalam bentuk narasi.

H. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya

ilmiah. Sistematika penulisan dalam hal ini adalah sistematika penulisan tesis.

Sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca agar dengan mudah

dapat memahami tesis ini, serta tersusunnya tesis yang teratur dan sistematis.

Sistematika penulisan dalam tesis ini sama seperti isi tesis pada umumnya,

yaitu terdiri atas:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas

penelitian, kerangka pikir, kerangka teoretis, metode penelitian yang terdiri

dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan

data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab kajian pustaka. Bab ini mengemukakan tentang

pendekatan teoritik mengenai kajian faktor sosial pada umumnya, kualitas

pelayanan, tinjauan umum notaris, kode etik notaris, dan asas-asas dalam

pelaksanaan tugas dan jabatan notaris.

Bab III merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini

mengacu pada Bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan. Bab ini

terdiri menjadi dua bagian: pertama, berisikan tentang pengaruh faktor-faktor

sosial terhadap kinerja Notaris dalam pemberian pelayanan jasa kepada
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masyarakat, dan kedua, mengenai sikap notaris dalam menyikapi munculnya

faktor sosial yang dapat mempengaruhi pemberian pelayanan jasa notaris

kepada masyarakat terkait dengan penegakan kode etik notaris.

Bab IV merupakan bab penutup, berisi kesimpulan studi yang pada

intinya merupakan jawaban-jawaban padat atas permasalahan-permasalahan

yang diajukan, dan saran yang berisi masukan-masukan dari pembahasan yang

telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang

didapatkan selama penelitian.


