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BAB II

KAJIAN TEORETIK FAKTOR-FAKTOR SOSIAL YANG

BERPENGARUH PADA PERILAKU MASYARAKAT PENGGUNA JASA

NOTARIS

A. Kajian Faktor-Faktor Sosial yang Mempengaruhi Perilaku pada

Umumnya

1. Pengertian Faktor Sosial pada Umumnya

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian

faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan

(mempengaruhi) terjadinya sesuatu1. Sementara itu kata sosial pada

dasarnya diartikan sebagai kemasyarakatan atau suatu keadaan yang

menghadirkan orang lain dalam kehidupan manusia. Kehadiran orang lain

itu dapat bersifat nyata atau tidak nyata. Kehadiran manusia secara nyata

dapat dirasakan baik audio maupun visual, sedangkan untuk kehadiran

manusia secara tidak nyata dapat berupa imajinasi, khayalan, kenangan

dan lain sebagainya2.

Definisi sosial sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu

terkait adanya hubungan-hubungan manusia dengan lingkungan

masyarakat, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan

1 Kemendikbud. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/faktor. (Diakses pada tanggal 28 April
2019).

2 Anonim. http://www.anneahira.com/pengertian-sosial.htm. (Diakses pada tanggal 28
April 2019).

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/faktor
http://www.anneahira.com/pengertian-sosial.htm
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kelompoknya, dan manusia dengan organisasi yang diikutinya3. Dasar

semua unsur sosial adalah ikatan emosional, tidak ada konflik antara

individual dengan kelompok, oleh karena individu tunduk kepada tujuan

kelompoknya.4

Faktor sosial adalah faktor yang dipengaruhi oleh orang-orang lain

yang berada di sekitarnya5. Faktor sosial dimunculkan dari luar diri

seseorang. Faktor ini dapat memberikan pengaruh, baik berupa pengaruh

positif, maupun pengaruh negatif.

2. Bentuk-Bentuk Faktor Sosial yang Mempengaruhi Perilaku

Triandis mendefinisikan faktor sosial sebagai internalisasi individu

dan referensi kelompok budaya subyektif dan mengkhususkan persetujuan

antar pribadi bahwa individu telah berusaha dengan yang lain pada situasi

sosial khusus. Budaya subyektif berisi norma (norm), peran (role), dan

nilai-nilai (values)6. Faktor sosial adalah faktor yang meliputi hubungan

kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan berpolitik dan hubungan

kemasyarakatan7. Adapun menurut Hasibuan, faktor sosial meliputi

besarnya balas jasa yang diterima dari hasil kerjanya, agar dapat membeli

3 Ibid.
4 Soekanto Soerjono (II). Sosiologi: Suatu Pengantar. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2001). Hlm. 449.
5 Rachma Sari. 2017. Apa yang Dimaksud Faktor Sosial:

https://brainly.co.id/tugas/12954224. (Diakses pada tanggal 28 April 2019).
6 Triandis HC. Values, Attitudes and Interpersonal Behavior. Lincoln NE: University of

Nebraska Press. 1980.
7 Edy Sutrisno. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Prenada Media Group. 2009).

Hlm. 82.

https://brainly.co.id/tugas/12954224
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kebutuhan-kebutuhan8. Menurut Gibson dalam Sopiah, faktor sosial atau

faktor ekstrinsik dalam konteks pekerjaan meliputi gaji atau upah, kondisi

pekerjaan, status, kebijakan organisasi, supervisi dan hubungan

interpersonal9.

Faktor sosial menurut Anderson meliputi pendidikan dan suku

bangsa10, sedangkan menurut Gottlieb menyebutkan dukungan keluarga

ialah sebagai salah satu faktor sosial11. Dengan mengadaposi pendapat

Anderson dan juga Gottlieb tersebut maka faktor-faktor sosial lainnya

adalah pendidikan, suku, dukungan keluarga. Aspek sosial berfokus pada

kekuatan di dalam masyarakat seperti: keluarga, teman, kolega, tetangga,

dan media.12 Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi sikap, pendapat, dan

minat kita. Jadi, hal itu dapat mempengaruhi penjualan produk dan

pendapatan yang diperoleh.

Definisi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah definisi

yang diberikan Blum dalam Sutrisno yang menyatakan bahwa faktor sosial

adalah faktor yang meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja,

kebebasan berpolitik dan hubungan kemasyarakatan. Adapun indikator

faktor sosial yang dapat mempengaruhi Notaris dalam memberikan

pelayanan jasa kepada masyarakat adalah :

8 Malayu Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008).
Hlm. 202.

9 Sopiah. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia. 2008). Hlm.
173.

10 Fauzi Muzaham. 1995. Sosiologi Kesehatan.Universitas Indonesia. Jakarta: UI-Press.
11 Koentjaraningrat. 2002. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
12Abiyyuzafhran. 2018. Faktor Sosial yang Mempengaruhi Bisnis Anda:

https://www.plimbi.com/article/172737/faktor-sosial-yang-mempengaruhi-bisnis-anda. (Diakses
pada tanggal 25 Maret 2019).

https://www.plimbi.com/article/172737/faktor-sosial-yang-mempengaruhi-bisnis-anda
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a. Hubungan kekeluargaan.

b. Pandangan pekerja.

c. Kebebasan berpolitik.

d. Hubungan kemasyarakatan.

Perilaku seseorang juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial

lainnya seperti perilaku kelompok acuan (kelompok referensi), keluarga,

serta peran dan status sosial.13

a. Kelompok Acuan

Banyak kelompok mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok acuan

bagi seseorang terdiri dari seluruh kelompok, baik yang memiliki

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku

seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap

seseorang dinamakan kelompok keanggotaan (membership groups),

sedangkan kelompok yang memiliki pengaruh secara tidak langsung

terhadap seseorang dinamakan kelompok aspirasional.14 Kelompok

keanggotaan 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 kelompok

sekunder, seperti kelompok religius, kelompok profesi. Kelompok

13 Ernawati. 2018. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7662/5/BAB%20II.pdf. (Diakses pada
tanggal 20 Maret 2019).

14 Philip Kotler. Manajemen Pemasaran 1: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan
Kontrol. (Jakarta: Prenhallindo. 1997). Hlm. 206.

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7662/5/BAB%20II.pdf
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seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang cenderung bersifat lebih

formal dan mempunyai interaksi yang cukup rutin. Orang-orang secara

signifikan dipengaruhi oleh kelompok acuan mereka paling sedikit

melalui 3 (tiga) cara, pertama, kelompok acuan menghubungkan

seorang individu dengan perilaku dan gaya hidup baru. Kedua, mereka

juga memengaruhi sikapdan konsep diri seseorang karena biasanya dia

berhasrat untuk “menyesuaikan diri” dengan kelompok tersebut. Ketiga,

dan kelompok acuan menciptakan tekanan untuk keseragaman yang

mungkin memengaruhi pilihan produk dan merek aktual seseorang.

b. Keluarga

Keluarga adalah organisasi yang paling penting dalam masyarakat, dan

para anggota keluarga menjadi kelompok acuan primer yang paling

berpengaruh. Jika Notaris tidak lagi dapat berinteraksi secara mendalam

dengan keluarganya, pengaruh keluarga terhadap perilaku Notaris dapat

tetap signifikan.15 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

15 Philip Kotler.Op.Cit. Hlm. 207.
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signifikan. Di negara-negara di mana orang tua hidup bersama

anak-anak mereka yang sudah dewasa, pengaruh mereka dapat saja

bersifat substansial.

c. Peran dan Status

Seseorang akan berpartisipasi ke dalam banyak kelompok selama

hidupnya. Posisi atau kedudukan seseorang tersebut di masing-masing

kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan status. Peran

meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang.

Masing-masing peran akan menghasilkan status. Orang-orang memilih

produk Notaris yang dapat mengkomunikasikan peran dan status

mereka di masyarakat.16 Setiap peran membawa status yang

mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat. Contoh: Direktur

akan memakai pakaian yang mahal, dan juga mengendarai mobil yang

mahal.

Indikator faktor sosial bagi pengguna jasa Notaris (Klien) antara

lain yaitu: mengikuti teman, pengaruh keluarga, dan mengikuti

lingkungan17. Pertemanan adalah multidimensi dalam sifat dan melayani

manusia dalam berbagai cara dan suasana, yaitu seperti dalam hal:

kesenangan, harapan dan ketakutan, menyediakan afeksi, dukungan dan

keamanan emosi18. Teman akan dapat menginformasikan hasil yang positif

maupun negatif kepada seseorang, semua itu tergantung dari apa yang

16 Philip Kotler.Op.Cit. Hlm. 209.
17 Philip Kotler. Op.Cit. Hlm. 206.
18 Rubin Kenneth H. Dwyer. Kathleen M. Kim, Angel H., & Burgess, Kim B. Attachment,

friendship, and psychological functioning in early adolescence. The Journal Early Adolescence, 24
(4). 2004. Hlm. 326-356.
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diterimanya selama menggunakan jasa Notaris. Sedangkan pengaruh

keluarga dan trend mengikuti lingkungan juga sangat dapat dijadikan

acuan seseorang untuk mempercayai Notaris dalam hal pembuatan suatu

perbuatan hukum yang Klien kehendaki.

Faktor sosial merupakan bentuk kesatuan sosial yang menjadi

tempat individu-individu berinteraksi satu sama lain. Faktor sosial dapat

diukur dengan berbagai cara, di antaranya yaitu19:

1) Selalu mereferensikan kepada teman;

2) Menggunakan jasa Notaris karena dorongan dari keluarga;

3) Menjadi Klien karena hanya ikut-ikutan teman;

4) Sangat beragam tarif jasa Notaris yang ditawarkan.

Faktor sosial merupakan grand theory dalam penelitian ini. Hal ini

dikarenakan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari senantiasa

harus bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain.

Hubungan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi

yang terjadi secara terus menerus dapat mempengaruhi perilaku

seseorang tersebut20. Faktor sosial dijadikan acuan dalam penilaian kinerja

notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, sehingga

diharapkan nantinya kualitas pelayanan jasa notaris di Indonesia akan

semakin membaik dan kepercayaan masyarakat pun akan semakin tinggi.

19 Muhammad Reza Archito Wibowo. Analisis Faktor-Foktor yang Mempengaruhi
Keputusan Pembelian Batik Puspa di Pasar Klewer Surakarta. (Surakarta: Universitas
Muhamadiyah Surakarta. 2014). Hlm. 8.

20 Cindy Liffie Maleke. “Faktor Sosial, Pribadi, dan Psikologis Pengaruhnya terhadap
Keputusan Pembelian Blackberry Gemini pada PT. Megamitra Makmur Sejahtera”. Jurnal EMBA
Vol. 1 No. 3 September 2013. Hlm. 553.
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B. Konsep Teori Perilaku

1. Definisi Perilaku

Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta

interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk

pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi

seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari

dalam dirinya.21 Perilaku dalam pengertian yang luas yaitu perilaku yang

menampak (overt behavior) dan perilaku yang tidak menampak (inner

behavior). Sebagaimana yang diketahui perilaku yang ada pada individu

atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, akan tetapi sebagai

akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan, baik

stimulus eksternal maupun stimulus internal22.

Skiner dalam Notoatmodjo menjelaskan bahwa perilaku merupakan

suatu respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari

luar). Pengertian ini dikenal dengan teori “S-O-R” atau

“Stimulus-Organisme-Respon”. Respon tersebut dibedakan menjadi dua,

yaitu23:

1) Respon respondent atau reflektif

Yaitu respon yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu.

Biasanya respon yang dihasilkan bersifat relatif tetap disebut juga

21 S. Notoatmodjo (I). Ilmu Perilaku Kesehatan. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010). Lihat juga
Siti Halimah. “Perilaku Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam Mengatasi Kecemasan di Pjtki Citra
Catur Utama Karya Ponorogo”. Tugas Akhir D3. (Ponorogo: Universitas Muhamadiyah Ponorogo.
2018). Hlm. 10.

22 Bimo Walgito. Psikologi Sosial Suatu Pengantar. (Yogyakarta: ANDI. 2003).
23 S. Notoatmodjo (II). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. (Jakarta: Rineka Cipta.

2007). Lihat juga Siti Halimah. Op.Cit. Hlm. 11-12.
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eliciting stimuli. Perilaku emosional yang menetap misalnya orang

akan tertawa apabila mendengar kabar gembira atau lucu, sedih jika

mendengar musibah, kehilangan dan gagal serta minum jika terasa

haus.

2) Operan Respon

Respon operant atau instrumental respon yang timbul dan

berkembang diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa

penguatan. Perangsang perilakunya disebut reinforcing stimuli yang

berfungsi memperkuat respon. Misalnya, petugas kesehatan

melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan gaji yang diterima

cukup, kerjanya yang baik menjadi stimulus untuk memperoleh

promosi jabatan.

Biddle dan Thomas dalam Sarwono mengemukakan bahwa

hubungan yang dapat dibuktikan ada atau tidak adanya dan dapat

diperkirakan kekuatannya adalah hubungan antara orang dengan perilaku

dan perilaku dengan perilaku. Hubungan antara orang dengan orang dalam

teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Kriteria untuk menetapkan

hubungan-hubungan tersebut adalah sebagai berikut24:

a. Derajat kesamaan atau ketidaksamaan antara bagian-bagian yang saling

berkaitan itu.

b. Derajat saling menentukan atau saling ketergantungan antara

bagian-bagian tersebut.

24 Sarwono Sarlito Wirawan. Teori-Teori Psikologi Sosial. (Jakarta: Rajawali. 1984). Hlm.
246.
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c. Gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan (a+b).

2. Bentuk-Bentuk Perilaku

Merujuk pada bentuk respon terhadap stimulus, maka

bentuk-bentuk perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu25:

1) Bentuk pasif atau perilaku tertutup (covert behavior)

Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau

tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas

terhadap perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran dan sikap

yang terjadi pada seseorang yang menerima stimulus tersebut, dan

belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

2) Perilaku terbuka (overt behavior)

Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan

atau perbuatan, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang

lain.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku di antaranya yaitu26:

a. Kebutuhan

Maslow mengatakan manusia mempunyai lima kebutuhan dasar seperti:

kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan rasa

aman, kebutuhan fisiologis atau biologis, dan kebutuhan mencintai dan

25 S. Notoatmodjo (I). Op.Cit.
26 Sunaryo. Psikologi Untuk Keperawatan. (Jakarta: EGC. 2013). Lihat juga Yuni Fitria.

“Hubungan Perilaku Minum Obat dengan Kualitas Hidup Penderita Diabetes Mellitus di Poli
Penyakit Dalam RSUD Dr. Sayidiman Magetan”. Skripsi. (Ponorogo: Universitas Muhamadiyah
Ponorogo. 2018). Hlm. 9-10.
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dicintai. Tingkat dan jenis kebutuhan tersebut tidak dapat dipisahkan

antara satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan tingkat dan jenis

kebutuhan tersebut merupakan satu-kesatuan atau rangkaian yang saling

berhubungan. Misalnya, seseorang akan memenuhi kebutuhan

fisiologisnya terlebih dahulu, kemudian baru akan memenuhi

kebutuhan rasa aman, dan seterusnya. Perilaku manusia dalam

memenuhi kebutuhan terjadi secara stimultan.

b. Motivasi

Motivasi adalah dorongan penggerak untuk mencapai tujuan tertentu,

baik yang disadari maupun tidak disadari. Motivasi timbul dari dalam

diri individu (intrinsik) atau lingkungan (ekstrinsik).

c. Faktor perangsang dan penguat

Perilaku individu didukung dengan adanya faktor perangsang dan

penguat, yaitu:

(1) Kompetisi atau persaingan yang sehat;

(2) Tujuan atau sasaran;

(3) Memberi hadiah;

(4) Memberikan informasi terkait keberhasilan kegiatan agar dapat

lebih termotivasi.

d. Sikap dan kepercayaan

Perilaku dipengaruhi dengan sikap dan kepercayaan, jika kepercayaan

negatif, perilaku negatif akan muncul, dan sebaliknya. Dari definisi di

atas dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia merupakan aktivitas
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yang ditimbulkan karena adanya kebutuhan, motivasi, rangsangan,

sikap dan keprcayaan sehingga akan menimbulkan keberhasilan dari

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan.

Menurut teori Lawrance Green dalam Notoatmodjo, menjelaskan

bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor

perilaku (behavior causes) dan faktor diluar perilaku (non behaviour

causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3

(tiga) faktor, yaitu27:

1) Faktor predisposisi (predisposing factors), yang mencakup pengetahuan,

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

2) Faktor pemungkin (enabling factor), yang mencakup lingkungan

fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau

sarana-sarana keselamatan kerja, misalnya ketersedianya alat

pendukung, pelatihan dan sebagainya.

3) Faktor penguat (reinforcement factor), faktor-faktor ini meliputi

undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata natae, yang artinya tulisan rahasia, jadi

pejabat itu semacam penulis stero.28 Dalam pengertian harian notaris

adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik

27 S. Notoatmodjo (II). Op.Cit. Hlm. Lihat juga Siti Halimah. Op.Cit. Hlm. 12-14.
28 Soetarjo Soemoatmodjo. Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang. (Yogyakarta: Liberty.

1986). Hlm. 4.
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atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat

umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi

wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.29

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 klien atau penghadapnya sesuai ketentuan terkait

Honorarium notaris yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan

Notaris (UUJN).

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak

membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris

adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas

negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan

perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara

yang telah melimpahkan sebagaian wewenangnya kepada Notaris untuk

membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya,

Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.30

29 R. Soegondo Notodisoerjo. Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan. (Jakarta:
Raja Grafindo Persada. 1993). Hlm. 44.

30 Dody Radjasa Waluyo. Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum. Media Notariat
(Menor) Edisi Oktober-Desember 2001. Hlm. 63.
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Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak

dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta

otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses

hukum.31

Salah satu unsur penting dari pengertian notaris adalah notaris

sebagai “Pejabat Umum”. Hal ini berarti bahwa kepada notaris diberikan

dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang

menjangkau publik (openbaar gezag). Sebagai pejabat umum notaris

diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan

kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri

yang menerima gaji dari Negara atau Pemerintah, Notaris di pensiunkan

oleh Negara atau Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.32

Notaris untuk dapat menjalankan jebatannya, harus memenuhi

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris (UUJN), yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat

diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

1) Warga Negara Indonesia;

2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

31 Tan Thong Kie. Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek
Notaris. Buku I, Cetakan 2. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2007). Hlm. 159.

32 G. H. S. Lumban Tobing. Pengaturan Jabatan Notaris. (Jakarta: Erlangga. 1991). Hlm.
31.
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4) Sehat jasmani dan rohani;

5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;

6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai

karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat)

bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas

rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau

tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang

menuntut pegetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk

melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara

tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang

secara mufakat meminta jasa notaris.33

Menurut Izenic, bentuk notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok

utama34, yaitu:

1. Notariat fonctionnel, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah

didelegasikan (gedelegeerd) dan demikian diduga mempunyai

33 Supriadi. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. (Jakarta: Sinar
Grafika. 2004). Hlm. 50.

34 Habib Adjie (I). Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia. (Citra Aditya
Bakti: Bandung. 2009).
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kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai

daya atau kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam

notariat fonctionnel ini terdapat pemisahan kerasantara “wettelijk” dan

“niet wettelijk” werkzaamheden, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang

berdasarkan undang-undang atau hukum dan yang tidak atau bukan

dalam notariat.

2. Notariat professionnel, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah

mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu

tidakmempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan

bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Teori Izenic ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu

merupakan bagianatau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan

kehakiman atau pengadilan (rechtelijke macht), sebagaimana terdapat di

Prancis dan Negeri Belanda35.

Profesi Notaris merupakan jabatan dan profesi kepercayaan yang

bertanggung jawab baik secara hukum, moral dan etika kepada negara atau

pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan serta organisasi

profesi, sehingga kualitas seorang Notaris harus selalu ditingkatkan

melalui pendidikan, pemahaman, dan pendalaman terhadap ilmu

pengetahuan dan kode etik.36

35 Liliana Tedjosaputro. Etika Profesi dan Profesi Hukum. (Semarang: Aneka Ilmu. 2003).
Hlm. 84

36 Fitrizki Utami. “Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas
Pelaksanaan Tugas Pelayanan Publik (Law Enforcement On Notary’s Responsibility In Providing
Public Services)”. Disertasi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2007). Hlm. 82.
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Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatanya

diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu mengenai

larangan menjadi seorang Notaris. Jika notaris melanggar larangan, maka

Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN.

2. Kewenangan Notaris

Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan

hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan

surat-surat ijin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan

kewenangannya tetap berada di tangan menteri tersebut (pendelegasian

wewenang).37

Sedangkan menurut Areng Syafrudin yang menyatakan ada

perbedaan antara pengertian wewenang dan kewenangan. Kewenangan

adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari

kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang

hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (recht

voegdheden).38

37 Prajudi Atmosudirdjo. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994).
Hlm. 78.

38 Areng Syafrudin. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggungjawab”. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. (Bandung: Universitas Parahyangan. 2000).
Hlm 22.
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Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan

karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk

menjalankan satu atau beberapa fungsi managemen (pengaturan,

perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu

objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.39

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai

kewenangan atau authority yang telah ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan. Kewenangan Notaris dalam bahasa Inggris disebut

dengan the notary of authority, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut

de notaris autoriteit, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada

diri seorang Notaris.40

Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) 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

klien atau penghadapnya sesuai ketentuan terkait Honorarium Notaris

yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

39 Agussalim Andi Gadjong. Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum. (Bogor: Ghalia
Indonesia. 2007). Hlm. 95.

40 Salim HS. Peraturan Jabatan Notaris. (Jakarta: Sinar Grafika. 2018). Hlm. 26.



52

2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Notaris sebagai pejabat umum, dan jabatan apa pun yang ada di

Indonesia mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada

dasar hukumnya. Jika berbicara mengenai wewenang, maka wewenang

seorang pejabat apa pun harus jelas dan tegas dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat dan jabatan tersebut,

sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang

disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.41

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi

aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik

dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan

demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar

wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan

melanggar wewenang.42

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum meliputi 4 (empat) hal

yaitu43:

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk

kepentingan siapa akta tersebut dibuat.

41 Ghansham Anand. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. (Jakarta: Prenamedia
Group. 2018). Hlm. 38.

42 Habib Adjie (II). Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat
Publik. (Surabaya: PT. Refika Aditama. 2009). Hlm. 33.

43 G.H.S. Lumban Tobing. Op.Cit. Hlm. 49.



53

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta

tersebut dibuat.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta

itu.

Kewenangan Notaris yang tersebut dalam Pasal 15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dibagi menjadi:

1. Kewenangan umum Notaris;

2. Kewenangan khusus Notaris;

3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan

bahwa Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua

perbuatan, perjanjian, dan penetapan 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 itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

ditetapkan oleh undang-undang.
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Kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), perubahan ini diberikan kepada

Notaris dengan batasan sepanjang:44

a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh

undang-undang.

b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta

autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang

diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang

bersangkutan.

c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan

siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Kewenangan Notaris di Indonesia digolongkan menjadi dua macam,

yaitu 45:

1. Kewenangan Notaris yang tercantum dalam Undang-Undang tentang

Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris telah ditentukan dalam Pasal 15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Ada 14 (empat belas)

kewenangan Notaris yang tercantum dalam UUJN dan yang dapat

dilaksanakan hanya 11 (sebelas) kewenangan, yang meliputi

44 Ibid. Hlm. 78.
45 Salim HS (II). Op.Cit. Hlm. 28.
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kewenangan membuat: akta autentik, menjamin kepastian tanggal

Pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan Akta,

kutipan Akta, legalisasi, Waarmeking, membuat kpi dari asli surat di

bawah tangan, pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,

penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. dan

2. Kewenangan Notaris yang tercantum dalam undang-undang lainnya.

Kewenangan notaris dalam undang-undang lainnya, seperti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, dan lainnya.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang

tersebut dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu berwenang

untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat

dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita

acara pembetulan tersebut dan Notaris wajib menyampaikan kepada para

pihak.46

Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para

pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan

dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris

46 Habib Adjie (III). Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Surabaya: PT. Refika Aditama. 2007). Hlm. 28.
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sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan

dengan kewenangan Notaris: seperti Notaris sebagai Pembuat Akta

Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/

2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat

Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada

Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum.

Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika

disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.47

Benang merah antara kajian pustaka tentang tinjauan umum Notaris

dengan penulisan tesis ini yaitu yang menjadi subyek dalam penelitian ini

adalah Notaris, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengetahui

terlebih dahulu tinjauan umum atau aturan-aturan dasar terkait Notaris.

Tinjauan umum Notaris digunakan sebagai salah satu acuan dalam

menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Tinjauan umum Notaris

ini digunakan sebagai bahan tambahan untuk melengkapi

jawaban-jawaban dari sisi teoretis.

3. Kewajiban Notaris

47 Habib Adjie (IV). Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum. Renvoi.
Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004. Hlm. 32.
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Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang

harus atau wajib dilakukan oleh Notaris dalam menjaga, memelihara citra

serta wibawa, lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran

harkat dan martabat jabatan Notaris.48

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menerangkan

bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris mempunyai kewajiban

yang harus dilaksanakan, yaitu:

a) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai

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;

f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

48Anonim.http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14668/2/T1_312013056_BAB%
20II.pdf. (Diakses pada tanggal 08 April 2019). Hlm. 6.

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14668/2/T1_312013056_BAB%20II.pdf
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14668/2/T1_312013056_BAB%20II.pdf
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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 h atau

daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat

Departemen yangtugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan

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/stempel yang memuat lambang negara Republik

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,

dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling

sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh

penghadap, saksi, dan Notaris;

n) Menerima magang calon Notaris.



59

Herlien Budiono mendasarkan pada spirit Kode Etik Notaris dan

dengan memiliki ciri pengembanan profesi Notaris, maka kewajiban

Notaris dapat dibagi menjadi49:

1) Kewajiban umum:

a) Notaris senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran

yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak

berpihak.

b) Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh

pertimbangan keuntungan pribadi.

c) Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan

atas pekerjaan yang diterimanya.

d) Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat

dibuktikan kebenarannya.

e) Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang

jabatannya.

f)Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan

para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional

hukum lainnya.

2) Kewajiban Notaris terhadap Klien:

a) Notaris wajib bersifat tulus ikhlas terhadap klien dan

mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila ia tidak

(cukup) menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta,

49 Herlien Budiono. Op.Cit. Hlm. 166-168.
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ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian

dalam masalah yang bersangkutan.

b) Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya

tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan

kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia.

3) Kewajiban Notaris terhadap Rekan Notaris:

a) Notaris memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin

diperlakukan.

b) Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan

Notaris.

4) Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri:

a) Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun

jasmani.

b) Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur.

4. Larangan Notaris

Larangan merupakan sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan

apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun

orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat

menurunkan citra, serta wibawa lembaga kenotariatan atau keluhuran

harkat dan martabat jabatan Notaris.50

50 Anonim. Op.Cit. Hlm. 7-8.
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Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan

bahwa Notaris dilarang untuk :

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;

2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja

berturut-turut tanpa alasan yang sah;

3. Merangkap sebagai pegawai negeri;

4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

5. Merangkap jabatan sebagai advokat;

6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta diluar wilayah

jabatan Notaris;

8. Menjadi Notaris Pengganti; atau

9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan

mertabat jabatan Notaris.

Dalam salah satu rumusan mengenai Kode Etik Notaris,

dicantumkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota

Notaris, sebagai berikut51:

51 Sutrisno, dan Wiwin Yulianingsih. Op.Cit. Hlm. 117-119. Lihat juga Pasal 4 Kode Etik
Notaris.
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1. Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan diri,

tetapi tidak terbatas pada tindakan berupa memasang iklan untuk

keperluan pemasaran atau propaganda, antara lain:

a.Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala, terbitan

perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa

pemuatan nama, alamat, nomor telepon, maupun berupa ucapan

selamat, dukungan, sumbangan uang atau apa pun. Pemuatan

dalam buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan

dan/atau promosi.

b. Mengirim karangan bunga atas kejadian apa pun kepada siapa pun

yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik

umum, terbatas, maupun tidak terbatas.

c.Mengirim orang-orang selaku salesman ke berbagai tempat atau

lokasi untuk mengumpulkan klien atau akta.

2. Memasang papan nama yang besarnya atau ukurannya melewati batas

kewajaran atau memasang papan nama di beberapa tempat di luar

lingkungan kantor anggota yang bersangkutan.

3. Mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada berbagai

instansi, perusahaan, atau lembaga untuk ditetapkan menjadi Notaris

dari instansi, perusahaan, atau lembaga tersebut, baik disertai maupun

tidak disertai penurunan tarif yang jumlahnya atau besarnya tidak

rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi tersebut kepada Notarisnya.
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4. Menerima atau memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat

akta rancangan yang rancangannya telah disiapkan oleh Notaris lain.

Dalam hal demikian, anggota yang bersangkutan wajib menolak

permintaan atau anggota boleh memenuhi permintaan itu setelah

mendapat izin dari Notaris pembuat rancangan.

5. Dengan jalan apa pun berusaha atau berupaya agar seseorang

berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjuk

langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan

orang lain.

6. Menempatkan pegawai atau asisten di satu atau beberapa tempat di

luar kantor anggota yang bersangkutan, baik di kantor cabang yang

sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu maupun di dalam

kantor atau instansi lembaga atau klien anggota yang bersangkutan, di

mana pegawai atau asisten tersebut bertugas untuk menerima

klien-klien yang akan membuat akta, baik klien itu dari dalam atau dari

luar instansi itu. Selanjutnya pegawai atau asisten tersebut membuat

akta-akta itu, membacakannya atau tidak membacakannya kepada

klien, dan menyuruh klien yang bersangkutan menandatanganinya di

kantor atau instansi atau lembaga tempat pegawai atau asisten itu.

Akta-akta yang dibuat oleh para pegawaia atau asisten tersebut,

kemudian dikumpulkan untuk ditandatangani oleh anggota (Notaris

majikan) di kantornya atau di rumahnya.
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7. Menjelek-jelekan rekan Notaris atau mempersalahkan akta yang dibuat

oleh rekan Notaris:

a) Apabila seorang anggota menghadapi suatu akta buatan rekannya

yang ternyata terdapat kesalahan-kesalahan serius atau yang

membahayakan klien, maka ia wajib memberitahukan rekan yang

membuat kesalahan itu akan kesalahan yang dibuatnya, bukan

dengan nada atau suara untuk menggurui rekan itu, melainkan

untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

menimpa rekan tersebut.

b) Apabila dijumpai keadaan termaksud dalam ayat (7) di atas, maka

setelah berhubungan dengan rekan Notaris yang bersangkutan,

kepada klien yang bersangkutan dapat dan hendaknya dijelaskan

apa yang merupakan kesalahan dan bagaimana memperbaikinya.

8. Menahan berkas dengan maksud memaksa orang itu agar membuat

akta pada Notaris yang menahan berkas tersebut.

9. Membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat

akta dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri, tanpa ia

mengetahui atau memahami isi akta itu, apalagi kalau kalau ia

menuruti permintaan orang lain itu untuk tidak mengadakan perubahan

sedikit pun pada akta yang dibuat orang lain, tetapi ditandatangani

anggota tersebut. Dengan kata lain, anggota ini dilarang menjadi orang

lain atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan

orang lain sebagai akta anggota itu.
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10. Membujuk-bujuk atau dengan cara lain apa pun memaksa klien

membuat akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah

dari Notaris lain.

11. Dilarang membentuk kelompok di dalam Ikatan Notaris Indonesia

(yang tidak merupakan salah satu seksi dari organisasi INI), dengan

tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara

khusus atau eksekutif, apalgi menutup kemungkinan bagi anggota lain

untuk berpartisipasi.

Selain larangan-larangan yang dilakukan oleh anggota Notaris di

atas, maka yang tidak termasuk dalam larangan sebagaimana disebut di

atas sebagai berikut52:

1. Tidak termasuk larangan ialah:

a) Pengiriman kartu pribadi dari anggota berisi ucapan selamat pada

kesempatan ulang tahun, kelahiran anak, keagamaan, adat atau

ucapan ikut berdukacita, dan lain sebagainya yang bersifat pribadi.

b) Pemuatan nama anggota oleh Perum Telkom atau badan yang

ditugasinya dalam lembaran kuning dari buku telepon yang disusun

menurut kelompok-kelompok jenis usaha, tanpa pembuatan nama

anggota dalam boks-boks iklan lembaran kuning buku telepon itu.

c) Pemuatan nama anggota dalam buku petunjuk faksmile dan/atau

teleks.

52 Ibid. Hlm. 119. Lihat juga Pasal 5 Kode Etik Notaris.
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2. Anggota tidak dilarang untuk menggunakan kalimat, pasal rumusan

yang terdapat dalam akta anggota lain, asal saja aktanya itu sudah

selesai dibuat menjadi milik klien.

5. Jasa Pelayanan Masyarakat dari Seorang Notaris

Adapun jasa pelayanan masyarakat yang dapat diberikan oleh

Notaris yaitu53:

1. Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga risalah rapat

umum pemegang saham.

2. Akta pendirian yayasan dan perubahannya berikut pengesahan dan

persetujuan pada instansi berwenang.

3. Akta pendirian CV dan perubahannya berikut pendaftaran pada instansi

berwenang.

4. Akta pendirian UD (usaha dagang) dan sejenisnya beserta perubahannya.

5. Akta-akta/perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian perkawinan;

b. Sewa-menyewa;

c. Hutang piutang/pengakuan hutang;

d. Kerjasama;

e. Keterangan hak waris dan lain sebagainya.

6. Akta yang berkaitan dengan pertanahan, seperti:

a. Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT);

53 Wawancara oleh Hendrik Budi Untung selaku perwakilan dari Akademisi di bidang
Kenotariatan, pada tanggal 25 April 2019. Lihat juga Michael. Jasa Notaris, dalam
http://notarismichael.com. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019.

http://notarismichael.com
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b. Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB);

c. Pelepasan atau pengoperan hak; dan

d. Jual beli rumah dengan pengoperan hak.

7. Akta wasiat.

8. Akta fidusia.

9. Akta keterangan hak waris.

10. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi).

11. Membukukan surat-surat dibawah tangan dalam buku khusus

(warmerking).

12. Membuat kopi dari asli surat-surat tangan berupa salinan yang memuat

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang

bersangkutan (coppy collatione).

13. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya

(legalisir).

14. Membuat akta risalah lelang.

15. Perjanjian kredit: perjanjian utang-piutang perorangan, kredit bank

konvensional, kredit bank sindikasi, kredit bank syariah, kredit

perusahaan.

16. Pembiayaan atau multi finance dan lainnya.

17. Pembuatan akta kuasa: akta kuasa dibuat oleh yang berhak menguasakan

kepada orang lain yang dipercaya dan dan bisa dibuat dengan hak

substitusi, antara lain akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan
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terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA (Penanaman Modal

Asing)/PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), akta kuasa koperasi/

badan usaha/instansi tertentu, akta kuasa perorangan dan lainnya.

18. Perjanjian akta perikatan: pembuat akta-akta perjanjian perikatan.

19. Perjanjian kerja sama antar perusahaan.

20. Akta koperasi.

21. Akta perkumpulan, meliputi: akta pendirian dan perubahan partai politik,

lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi, ikatan keagamaan, ikatan hobi,

dan lainnya.

22. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

Tidak semua jenis jasa di atas dapat dilakukan oleh seluruh Notaris.

Ada beberapa Notaris yang tidak melakukan beberapa pelayanan jasa

dikarenakan alasan tertentu, seperti faktor kepercayaan (agama), dan lain

sebagainya54. Ada juga pelayanan jasa yang tidak dapat diberikan secara

cuma-cuma oleh notaris dikarenakan ada biaya lain yang harus dibayar oleh

orang tidak mampu ataupun menjadi beban notaris. Biaya yang dimaksud

adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan oleh

pemerintah baik dalam bidang pertanahan maupun pelayanan oleh

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tentu saja pelaksanaannya

tidak membedakan antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu.

Dalam menjalankan profesinya dalam memberikan pelayanan, selain

sebagai Notaris juga dapat dijalankan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah

54 Ibid.
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(PPAT), dimana PPAT mempunyai kewenangan dalam membuat akta

sebagai berikut55:

1) Akta jual beli;

2) Tukar menukar;

3) Inbreng;

4) Harta pembagian harta bersama;

5) Hibah;

6) Akta pembebanan hak tanggungan;

7) Surat kuasa membebankan hak tanggungan;

8) Pemberian hak pakai terhadap Hak Milik membayar dengan tanah.

Pada dasarnya dalam Akta PPAT yang dibuat sebagai tanda bukti

yang berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan

menghindarkan sengketa. Maka dalam pembuatan akta harus sedemikian rupa,

artinya jangan memuat hal-hal yang tidak jelas agar tidak menumbulkan

sengketa dikemudian hari.

D. Pelayanan dan Kode Etik Notaris

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

55 A.P.Parlindungan. Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata
Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Bandung : CV. Mandar Maju, 1991). Hlm. 180.
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secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan

dengan kehidupan manusia.56

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata

layan adalah membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang

dibutuhkan seseorang, meladeni. Sedangkan pelayanan adalah cara

melayani.57

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang

bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara

konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh

perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan

permasalahan konsumen atau pelanggan.58

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, oleh

karena itu proses pelayanan yang dilakukan 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

56 Sinambela, L.P. Op.Cit. Hlm. 3.
57 EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi.m

(Semarang: Difa Publisher. 2008). Hlm. 520.
58 Atik dan ratminto. Op.Cit. Hlm. 2.
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pelayanan konsumen bernama Perasuraman, Leonard Barry dan Zeithaml

dalam budaya hukum Service Quality mengatakan ada lima parameter yang

dapat dijadikan alat ukur kualitas pelayanan, yakni59:

a. Tingkat kendala (realibily)

b. Kepastian (assurance)

c. Penampilan (tangible)

d. Empati (emphaty), dan

e. Daya tanggap (responsiveness).

Adapun prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan dalam bidang

pelayanan adalah:60

a. Merumuskan strategi pelayanan.

b. Strategi pelayanan dimulai dengan perumusan suatu tingkat keunggulan

yang dijanjikan kepada konsumen.

c. Mengkomunikasikan pelayanan kepada konsumen. Hal ini membantu

konsumen agar tidak salah menafsirkan tingkat kepentingan yang akan

diperolehnya. Konsumen perlu mengetahui dengan jelas mengenai macam

dan tingkat pelayanan yang akan diperolehnya.

d. Menerapkan standar kualitas dengan jelas. Hal ini perlu diketahui agar

setiap orang mengetahui secara jelas tingkat kualitas yang harus dicapai.

e. Menerapkan sistem pelayanan yang baik.

f. Menghadapi persaingan tidak hanya cukup dengan senyuman dan sikap

yang ramah, tetapi perlu yang lebih dari itu, yaitu suatu sistem yang terdiri

59 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Op.Cit. Hlm. 213-214.
60 Freddy Rangkuti. Measuring Customer Satisfaction: Gaining Relationship Strategy.

(Jakarta: Gramedia. 2006). Hlm. 20.
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dari metode dan prosedur untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara

tepat.

g. Karyawan yang berorientasi pada kualitas pelayanan.

h. Survei tentang kepuasan dan kebutuhan konsumen.

Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan

terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan

terjangkau sehingga pelayanan umum harus mengandung unsur-unsur

seperti yang telah disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu sebagai berikut:

1) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum

harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.

2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas.

3) Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diusahakan agar dapat

memberikan kenyamanan, keamanan, kelancaran, dan kepastian hukum

yang dapat dipertanggungjawabkan.

4) Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi

pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang

bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk
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ikut menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Mengenai hak dan kewajiban pemberi maupun penerima pelayanan

umum telah dijelaskan dalam Pasal 4 s.d Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah sebagai pemberi

pelayanan umum harus memperhatikan hak-hak masyarakat sebagai

pengguna layanan, yaitu sebagai berikut:

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan.

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa.

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

jasa yang digunakan.

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif.
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8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan

pelanggan. Apabila jasa atau pelayanan yang diterima atau dirasakan

(perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa atau

pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa atau pelayanan

yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa atau

pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa

atau pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan,

maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan buruk.61

Kualitas pelayanan berhasil dibangun, apabila pelayanan yang

diberikan kepada pelanggan mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak

yang dilayani. Pengakuan terhadap keprimaan sebuah pelayanan, bukan

datang dari aparatur yang memberikan pelayanan, melainkan datang dari

pengguna jasa layanan.62 Hakikatnya pelayanan umum yang berkualitas

itu adalah63:

1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

instansi pemerintah dibidang pelayanan umum.

61 Tjiptono Fandy. Pemasaran Jasa. Edisi Kedua. (Yogyakarta: ANDI. 2004). Hlm. 59.
62 Lukman Sampara. Manajemen Kualitas Pelayanan. (Jakarta: STIA-LAN Press. 2000).

Hlm. 12.
63 Boediono. Pelayanan Prima. (Jakarta: Kawula Indonesia. 1999). Hlm. 63.
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2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan,

sehingga pelayanan umum dapat diselengarakan secara lebih berdaya

guna dan berhasil guna.

3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat

dalam membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pelayanan dalam hal ini bukan hanya dalam artian “membuat akta”,

membuat akta hanyalah sebagian dari aktivitas yang disebut pelayanan.

Pelayanan menyangkut aspek holistik dan menyeluruh dari mulai

kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, menghubungi Notaris

yang bersangkutan, datang ke tempat Notaris, fasilitas kantor Notaris,

keramahan Notaris beserta karyawannya.64

Menurut etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu

“Ethos” yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat65. Etika

merupakan refleksi kritis, metodis, dan sistematis dari seseorang manusia

dengan memperhatikan norma-norma yang hidup di masyarakat dimana

manusia tersebut berada, yang dilihat dari sisi baik dan buruknya66.

Etika berkaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku yang

tercermin dari hati nurani seseorang67. Hati Nurani merupakan kesadaran

yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang

dilakukan seseorang, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis. Nilai adalah

64 Ghansham Anand.Op.Cit. Hlm. 110.
65 Ignatius ridwan widhyadharma. Etika Profesi Hukum. (Semarang: Badan Penerbitan

Universitas Diponegoro. 1996). Hlm. 7.
66 E.Y. Kanter. Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius. (Jakarta: Storia Grafika.

2001). Hlm. 11.
67 Frans Hendra Winata. Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia.

(2003). Hlm. 4.
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suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam dalam kaitannya

dengan apa yang “baik” dan “benar”68.

Etika berusaha menemukan prinsip-prinsip yang paling tepat dalam

bersikap dan berbuat, yang diperlukan manusia supaya hidup bahagia

secara keseluruhan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:69

b. Berbusana yang baik dan indah;

c. Menghormati orang tua dan guru;

d. Bergaul dan berbicara sopan;

e. Berkata dan berbuat jujur;

f. Menghargai hak orang lain.

Obyek penyeledikan etika adalah pernyataan-pernyataan moral

yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan dan

persoalan-persoalan dalam bidang moral. Jika diperiksa segala macam

pernyataan moral, maka kita akan melihat bahwa pada dasarnya hanya

ada dua macam pernyataan; pertama, pernyataan tentang tindakan

manusia. Kedua, pernyataan tentang manusia itu sendiri atau tentang

unsur-unsur kepribadian manusia, seperti motif-motif, maksud dan

watak.70

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena

dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode

68 Herlien Budiono (I). Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum
Perjanjian berlandasakan Asas-asas Wigati Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006).
Hlm. 83.

69 Abdulkadir Muhammad. Etika Profesi Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997).
Hlm. 29.

70 Juhaya S. Praja. Aliran-Aliran Filsafat dan Etika (Suatu Pengantar). (Bandung: Yayasan
Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora. 2006). Hlm. 42.
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etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak

akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi hanya akan berlaku efektif

apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan

profesi itu sendiri. Kode etik merupakan rumusan norma moral manusia

yang mengemban profesi itu. Kode etik menjadi tolak ukur perbuatan

anggota kelompok profesi.71

Apabila dikaitkan dengan profesi yang merupakan suatu pekerjaan

dengan keahlian khusus, menuntut pengetahuan dan tanggung jawab,

diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi profesi

dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta kode etik, maka etik

merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi masing-masing anggota

profesi. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa peran etika dalam

profesi, sebagai alat pengendali hati nurani atau kode etik. Oleh karena itu,

etika disini merupakan pencerminan ilmiah dalam perilaku manusia dari

sudut norma-norma baik atau buruk.72

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa Notaris

sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki

posisi yang sangat strategis dalam perkembangan bangsa Indonesia. Oleh

71 Sutrisno, dan Wiwin Yulianingsih. Etika Profesi Hukum. (Yogyakarta: ANDI. 2016).
Hlm. 55.

72 Ibid. Hlm 69.
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karena itu, untuk dapat diangkat menjadi Notaris harus memenuhi

persyaratan tertentu.

Etika Notaris di Indonesia merupakan prinsip-prinsip etika yang

harus diikuti oleh Notaris di Indonesia. Etika tersebut berisikan

pengaturan-pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut73:

1. Etika Notaris dalam menjalankan tugasnya;

2. Kewajiban-kewajiban profesional Notaris;

3. Etika tentang hubungan Notaris dengan kliennya;

4. Etika tentang hubungan dengan sesama rekan Notaris; dan

5. Larangan-larangan bagi Notaris.

Etika jabatan Notaris menyangkut pada masalah yang berhubungan

dengan sikap para Notaris berdasar pada nilai dan moral terhadap rekan

Notaris, masyarakat, dan negara. Dijiwai semangat pelayanan yang

berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya, dan

martabat Notaris pada khususnya, maka ciri dari pengembanan profesi

jabatan Notaris adalah sebagai berikut:74

1. Jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggung jawab;

2.Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara;

3. Tidak mengacu kepada pamrih (disinterestedness);

4. Rasionalitas yang berarti mengacu kepada kebenaran objektif;

5. Spesifikasi fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan; dan

73 Munir Fuady. Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris,
Kurator, dan Pengurus). (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005). Hlm. 134.

74 Herlien Budiono (II). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku
Kedua). (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013). Hlm. 166.
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6. Solidaritas antar sesama rekan Notaris dengan tujuan untuk menjaga

kualitas dan martabat profesi jabatan.

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh

organisasi profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang wajib

dipatuhi semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan

Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris dilandasi oleh landasan

sosiopsikologis, landasan moral, dan landasan praktis.75

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN, maka organisasi

Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris yang

ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan

Notaris Indonesia (INI) yang menyebutkan bahwa: “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.”

Spirit kode etik Notaris telah diakomodasi dalam Pasal 12 huruf c

UUJN. Kode etik Notaris disusun oleh organisasi Notaris, yaitu oleh

Ikatan Notaris Indonesia, sebagaimana terakhir dicantumkan di dalam

Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung,

tanggal 27 Januari 2005. Khususnya, terdapat di dalam Bab III Kode Etik

Notaris tersebut mengatur tentang kewajiban, larangan, dan pengecualian

untuk perilaku ataupun sikap Notaris dan orang lain yang mengaku dan

75 Ibid. Hlm. 168.
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menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris. Pengawasan yang

dilakukan oleh Dewan Kehormatan dinilai lebih bersifat internal atau

dalam hal ini yaitu bagi yang tidak mempunyai kepentingan atau kaitan

dengan kepentingan masyarakat secara langsung dengan tidak

mengurangi untuk dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis

Pengawas atas dugaan suatu pelanggaran jabatan Notaris.

Keberadaan Kode Etik Notaris dilandasi oleh landasan

sosiopsikologis, landasan moral, dan landasan praktis. Penjelasan lebih

lanjut terkait ketiga landasan tersebut yaitu sebagai berikut76:

1. Landasan Sosiopsikologis

Sebagai pengemban profesi, Notaris adalah orang yang memiliki

keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan sehingga

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan

pelayanan di bidang kenotariatan. Notaris bertanggung jawab secara

pribadi atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Antara Notaris

sebagai pengemban profesi dan kliennya terjadi hubungan personal

antara subjek yang secara yuridis formal kedudukannya sama.

Walaupun demikian, substansi hubungan antara Notaris dan klien

secara sosiopsikologikal terdapat ketidakseimbangan karena pada

dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain, kecuali memberikan

kepercayaan kepada Notaris dengan harapan Notaris akan memberikan

pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat. Karena

76 Gagasan diambil dari B. Arief Sidharta. “Etika dan Kode Etik Profesi Hukum”. Pro
Justitia, Edisi April. Lihat juga Herlien Budiono. Op.Cit. Hlm. 168-170.
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pelayanan yang dilakukan Notaris termasuk pada fungsi

kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar

perwujudan martabat manusia di bidang kenotariatan, maka

sesungguhnya Notaris memerlukan pengawasan dari masyarakat.

Namun, masyarakat tidak memiliki kompetensi teknikal untuk menilai

dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap Notaris. Hal ini

disebabkan jangkauan kontrol sosial tidak dapat mencapai hubungan

yang mengandung sifat personal antara Notaris dan Klien. Sehubungan

dengan nilai dan kepentingan yang terlibat di dalam hubungan Notaris

dengan kliennya, maka pengembanan profesi Notaris menuntut agar

dalam melakukan pelayanan profesionalnya dijiwai sikap etis tertentu,

yaitu dijiwai etika profesi Notaris.

2. Landasan Moral

Kehidupan mengandung ketidakpastian. Naluri orang cenderung untuk

mendapatkan jaminan yang mendekati kepastian. Jaminan tersebut,

baik berupa benda maupun orang diminta untuk lebih menghindari

ketidakpastian tersebut. Demikian pula orang menutup asuransi dengan

tujuan yang sama. Akta Notaris dianggap dapat memberikan garansi

kepada para pihak terkait dengan kejadian yang akan terjadi atau

diramalkan pasti akan terjadi. Karena dambaan akan kepastian hukum

inilah menyebabkan orang seakan-akan “terpaksa” untuk minta

bantuan seorang Notaris. Di lain pihak, adalah menjadi hal yang

lumrah bahwa setiap orang ingin hidup bahagia, baik dalam arti
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kebahagiaan rohani maupun jasmani. Oleh karena itu, orang bekerja

keras dengan menggunakan segala sarana untuk mencapai kebahagiaan

tersebut yang tentunya ukuran kebahagiaan bagi setiap orang tidak

sama. Dengan segala keterbatasan orang berupa kelemahan, khilaf,

ataupun keliru terjadilah penyimpangan atau pelanggaran kaidah

hukum dan kaidah sosial yang dapat menimbulkan ketidaktertiban dan

ketidakstabilan di dalam masyarakat pada umumnya dan lingkungan

profesi pada khususnya. Untuk memulihkan ketidakstabilan dan

ketidaktertiban tersebut perlu adanya Kode Etik Notaris dan sarana

pendukungm yaitu organisasi negara dan organisasi profesi.

3. Landasan Praktis

Etika profesi Notaris adalah sikap etis sebagai bagian integral dan

sikap hidup dalam menjalani kehidupan di bidang kenotariatan. hanya

Notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang

apakah perilakunya dalam mengemban profesi Notaris memenuhi

tuntutan etika profesinya atau tidak. Kalangan Notaris itu sendiri

membutuhkan adanya pedoman objektif yang konkret pada perilaku

profesionalnya. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan para Notaris

itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman

yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi Notaris.

Kode Etik Notaris bertindak bagaikan rambu lalu lintas yang

mengarahkan sikap dan perilaku para Notaris untuk tetap berada di

koridor yang benar. Komitmen para Notaris dalam menjunjung Kode Etik
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Notaris dalam kehidupan sehari-hari dan ketika menjalankan jabatan

otomatis telah menjaga insan Notaris dari penodaan keluhuran dan

martabat profesi. Ditentukannya satu versi Kode Etik Notaris sebagai

acuan bukan semata-mata demi kepentingan Notaris atau INI, namun

untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kode etik tunggal

memudahkan masyarakat mengontrol sikap dan perilaku Notaris di

lapangan.77

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya

karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan

suatu kode etik, melainkan juga dikarenakan oleh sifat dan hakikat dari

pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat

menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan

kewajiban seorang klien atau penghadap yang menggunakan jasa Notaris

tersebut. Kode Etik Notaris digunakan sebagai pegangan Notaris dalam

berperilaku sehari-hari agar terus dapat menjaga harkat dan martabat

sebagai seorang Notaris.

E. Asas-Asas dalam Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris

1. Asas Profesionalitas

Menurut Kusnandar78 profesionalitas adalah sebutan yang

mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota

suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas

77 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Op.Cit. Hlm. 36-37.
78 Kusnandar. Op.Cit. Hlm. 214.
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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. Asas profesionalitas

merupakan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode

etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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.

Penerapan asas profesionalitas ini terdapat dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa

Notaris dapat memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam

UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan

pada keahlian (keilmuan) dan ketrampilan Notaris dalam menjalankan

jabatannya dengan menegakan Kode Etik Notaris dan berdasarkan

UUJN.79

79 M. Luthfan Hadi Darus. Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris.
(Yogyakarta: UII Press. 2017). Hlm. 40.
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Pengertian asas profesionalitas juga terdapat dalam undang-undang

selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu seperti pengertian asas

profesionalitas yang disajikan dalam Tabel 2.1 berikut ini80:

Tabel 2.1 Pengertian Asas Publisitas Menurut Beberapa Undang-Undang
No Undang-Undang Keterangan
1 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

Asas Profesionalitas adalah asas yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme

Asas Profesionalitas adalah asas yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara

Asas profesionalitas mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas profesionalitas digunakan sebagai tolak ukur atas kualitas

pelayanan jasa notaris kepada masyarakat. Asas profesionalitas adalah asas

yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan Kode Etik Notaris dan

ketentuan peraturan perundang-undangan (UUJN) yang berlaku dalam

menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Asas profesionalitas akan melihat

sejauh mana Notaris dapat membatasi diri agar tidak terpengaruh dengan

faktor sosial yang dapat merugikan kinerjanya dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

80 Cekli Setya Pratiwi, dkk. Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
(Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). 2018). Hlm. 113.
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2. 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.81

Seseorang yang mengadakan 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.

81 Herry Susanto. Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak.
(Yogyakarta. Fakultas Hukum UII. 2010). Hlm. 20.
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Kepercayaan menjadi kompleksitas hubungan antar relasi manusia.

Kepercayaan (trust) adalah suatu keadaan psikologis berupa keinginan

untuk menerima kerentanan berdasarkan pengharapan yang positif

terhadap keinginan ataupun tujuan dari perilaku orang lain.82

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras

dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang

yang dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa

jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris adalah

orang yang tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, antara jabatan Notaris

dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan

bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.83

Asas kepercayaan merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa

jabatan Notaris dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara Notaris

dengan kliennya. Notaris terutama bekerja dan mendapatkan honorarium

dari kliennya yang menggunakan jasa Notaris atas dasar kepercayaan,

sehingga setiap Notaris perlu terus menjaga amanah dengan tetap

memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Keinginan masyarakat untuk membuat akta otentik kepada Notaris

semata-mata dilandasi oleh kepercayaan. Asas kepercayaan juga disebut

sebagai legal expectation, harapan-harapan yang ditimbulkan (janji-janji,

82 Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S., and Camerer, C. Op.Cit. Hlm. 393-404.
83 Habib Adjie (II). Op.Cit.. Hlm. 83.
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keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan dan rencana-rencana)

sedapat mungkin harus dipenuhi.84

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain,

menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain

akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di

belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak

akan mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini,

kedua pihak menyatakan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu

mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.85

Bentuk dari jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu bahwa Notaris dalam

menjalankan jabatannya sebagai seorang yang profesional berkewajiban

untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dari masyarakat, terutama

masyarakat yang membutuhkan jasa Kantor Notaris dalam membuat suatu

perjanjian dan membuat akta, seseorang yang datang pada Kantor Notaris

terlebih dahulu pasti akan menyampaikan maksud dan tujuannya dengan

sejelas dan sejujur-jujurnya tanpa ada yang disembunyikan, karena dengan

84 M. Luthfan Hadi Darus. Op.Cit. Hlm. 38.
85 Mariam Darus Badrulzaman. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang

Perikatan dan Penjelasannya. (Bandung: Alumni. 1983). Hlm. 87.
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keterangan para pihak tersebutlah seorang Notaris mencari jalan keluar

atas permasalahan para pihak melalui perbuatan hukum yang akan

dituangkan dalam sebuah akta. Kepercayaan yang diberi oleh para pihak

kepada Kantor Notaris mengharuskan Notaris memberikan jasa pelayanan

yang lebih baik dalam pembuatan akta yang sesuai dengan aturan

perundang-undangan yang berlaku maupun dalam pemberian informasi

hukum.86

3. Asas Kehati-Hatian

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa

bertindak secara hati-hati agar Notaris sebelum mengambil keputusan,

meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua

kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan

kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para

penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan

di dalam akta.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa

Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan

prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat

yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian

tidak lain adalah agar Notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar.

86 Leny Agustan, dan Khairulnas. Tata Kelola kantor Notaris/PPAT. (Yogyakarta: UII
Press. 2018). Hlm. 8.
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Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan

cermat.87

Pelaksanaan asas kecermatan dan kehati-hatian wajib dilakukan

dalam pembuatan akta dengan88:

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya

yang diperlihatkan kepada Notaris;

2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau

kehendak para pihak tersebut dengan tanya jawab;

3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak

para pihak tersebut;

4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi

keinginan atau kehendak para pihak;

5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti

pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan

untuk minuta;

6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

jabatan Notaris.

Hubungan antara kajian pustaka tentang asas kehati-hatian dengan

penelitian ini adalah asas kehati-hatian digunakan sebagai salah satu dasar

pegangan Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian kajian teoretik yanga telah dijabarkan di

atas, maka skema operasional penelitian adalah sebagai berikut:

87 M. Luthfan Hadi Darus. Op.Cit. Hlm. 39.
88 Habib Adjie (II). Op.Cit. Hlm. 86.
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Gambar 2.1 Skema Operasional Penelitian

NOTARIS

Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi

perilaku Notaris:

1. Hubungan kekeluargaan;

2. Hubungan kemasyarakatan;

3. Pandangan pekerja;

4. Relasi Pertemanan;

5.Kelompok Acuan;

6.Kebebasan berpolitik;

Faktor-faktor yang mempengaruhi

perilaku:

1. Faktor predisposisi (predisposing

factors);

2. Faktor pemungkin (enabling

factor);

3. Faktor penguat (reinforcement

factor).

Perilaku dalam mengatasi Faktor Sosial yang mempengaruhi

Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat:

1. Berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris

(UUJN);

2. Memperhatikan norma-norma dan asas-asas yang berlaku;

3. Berperilaku dengan berpedoman kepada Kode Etik Notaris.

Pelayanan Jasa Notaris kepada
Masyarakat

POSITIF NEGATIF
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