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BAB III

FAKTOR-FAKTOR SOSIAL YANG MEMPENGARUHI NOTARIS

DALAM PEMBERIAN JASA

A. Gambaran Umum Notaris di Kota Yogyakarta

Yogyakarta merupakan salah satu kota tujuan untuk para Notaris.

Kota Yogyakarta merupakan kota yang termasuk strategis dikarenakan

daerahnya yang tidak terlalu luas dan didukung akses perkantoran yang saling

berdekatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan

beberapa Notaris di Kota Yogyakarta, diketahui bahwa jumlah Notaris yang

berkedudukan di Kota Yogyakarta ada sekitar 80 (delapan puluh) orang. Akan

tetapi, apabila ditinjau secara langsung, tidak semua Notaris di Kota

Yogyakarta aktif membuka kantor serta memberikan pelayanan jasa kepada

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa orang Notaris yang

mengambil cuti, tidak diketahui keberadaannya, dan lain sebagainya.1

Prosedur untuk menjadi Notaris di Kota Yogyakarta tentunya sama

dengan prosedur untuk menjadi Notaris pada umumnya sesuai dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Prosedur tersebut di antaranya

yaitu menjalankan magang selama 2 (dua) tahun di Kantor Notaris yang

1 Wawancara oleh Esti Anna Widarsih selaku Notaris yang berkedudukan di Kota
Yogyakarta, pada tanggal 04 April 2019. Lihat juga Anonim. 2013. Kantor Notaris PPAT
Yogyakara:
http://belisewarumah.com/notaris/kantor-notaris/kantor-notaris-ppat-lain-lain/kantor-notaris-ppat-y
ogyakarta/. (diakses pada tanggal 28 Mei 2019).

http://belisewarumah.com/notaris/kantor-notaris/kantor-notaris-ppat-lain-lain/kantor-notaris-ppat-yogyakarta/
http://belisewarumah.com/notaris/kantor-notaris/kantor-notaris-ppat-lain-lain/kantor-notaris-ppat-yogyakarta/
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direkomendasikan, tidak merangkap jabatan sebagai PNS, Advokat,

mengambil sumpah jabatan, memiliki kantor yang tetap, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, diketahui

bahwa rata-rata kantor notaris yang berada di Kota Yogyakarta memiliki

minimal 3 (tiga) ruang utama, yaitu ruang tamu, ruang kerja karyawan, dan

ruang kerja khusus notaris. Selain ruangan yang telah disebutkan di atas,

beberapa kantor notaris juga ada yang memiliki ruangan-ruangan lainnya,

seperti ruang penyimpanan berkas, ruang ibadah shalat, dan ruang makan atau

istirahat karyawan. Kantor Notaris di Kota Yogyakarta yang telah Peneliti

kunjungi, termasuk kategori kantor Notaris yang ideal. Peralatan Kantor yang

berada di beberapa kantor Notaris dan PPAT Kota Yogyakarta di antaranya

yaitu: mesin ketik, mesin Fotokopi dan scan, komputer, telepon kantor, ATK

(alat tulis kantor), alat jahit (benang dan jarum untuk jahit akta), dan peralatan

lainnya yang dibutuhkan untuk bekerja.

Kantor Notaris di Kota Yogyakarta yang telah dikunjungi memiliki

beberapa orang Staf Pegawai atau Karyawan tetap yang bekerja setiap harinya,

selain itu ada beberapa anak magang yang sedang menjalani masa atau tahapan

kewajiban magang selama 2 (dua) tahun di Kantor Notaris. Pembagian kerja

Karyawan Notaris ditentukan berdasarkan keahlian yang dimiliki karyawan

Notaris tersebut, dan masing-masing bekerja sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tabel 3.1 adalah gambaran Notaris di Kota

Yogyakarta yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.
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Tabel 3.1 Narasumber Notaris di Kota Yogyakarta

No Nama Notaris Alamat Kantor
1
2

3

4

5

6

7

Diana Hexa Dewi, S.H.
Dyah Maryulina Budi
Mumpuni, S.H.
Esti Anna Widarsih, S.H.

Dr. Hendrik Budi Untung, S.H.,
M.M.
Muchammad Agus Hanafi, S.H.

Sunaryani, S.H.

Nurhadi Darussalam, S.H.

Jl.Mawar PR.6 Baciro, Kota Yogyakarta.
Jl. Gondosuli Nomor 14, Semaki,
Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
Jl. Ipda Tut Harsono Nomor 22,
Timoho, Kota Yogyakarta.
Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 209,
Tegalrejo, Kota Yogyakarta.
Jl. Atmosukarto Nomor 11,S Kotabaru,
Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
Jl. Tamansiswa Nomor 47, Mergangsan,
Kota Yogyakarta.
Jl. Gejayan DP-III/13 RT 001/36 Karang
Gayam, Caturtunggal, Depok.

Sumber : Data primer diolah

Menjadi seorang Notaris di kota tentunya memiliki perbedaan yang

cukup signifikan dibandingkan dengan pelayanan yang akan diberikan kepada

masyarakat di Kabupaten, dan hal tersebut sangat dirasakan oleh beberapa

Notaris di Kota Yogyakarta. Masyarakat di kabupaten masih banyak yang tidak

mengetahui fungsi dan kedudukan Notaris, dan tentunya hal tersebut akan

menyulitkan pergerakan Notaris untuk memaksimalkan fungsi sosialnya.

Perbedaan lainnya juga dirasakan dari segi honorarium yang didapatkan.

Kondisi ekonomi masyarakat di kota berbeda dengan kondisi ekonomi

masyarakat di kabupaten. Meskipun Perkumpulan telah berusaha untuk

melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap fungsi layanan jasa

kenotariatan ini, akan tetapi tidak semua masyarakat dapat memahami

mengenai fungsi dan kedudukan jabatan Notaris. Masyarakat masih berperan

pasif dalam program Perkumpulan ini, dan hal ini dapat mempengaruhi

kesadaran hukum dari seseorang terutama dibidang kenotariatan.
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Fakta dimana masyarakat masih banyak yang belum melek hukum

menjadikan Notaris harus lebih kooperatif. Hal ini dikarenakan masyarakat

masih belum mengerti akan persyaratan obyektif dan subyektif yang harus

dipenuhi sebelum membuat akta. Oleh karena itu sangat penting bagi Notaris

untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada klien, dan hal tersebut telah

dilaksanakan dengan baik oleh Notaris di Kota Yogyakarta yang telah

menjelaskan tata cara dan persyaratan pembuatan akta dengan jelas

sebagaimana hasil pernyataan beberapa klien atau penghadap di Kota

Yogyakarta berdasarkan pengalaman yang dialami, dan disajikan melalui Tabel

3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Pendapat Klien tentang Pelayanan Jasa Notaris
Frekuensi Persen (%)

Sangat Kooperatif
Kooperatif
Tidak Kooperatif
Sangat Tidak Kooperatif

6
4
0
0

60.0
40.0
00.0
00.0

Total 10 100.0
Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa 6 (enam) orang klien

sangat kooperatif dan 4 (empat) orang klien lainnya menyatakan bahwa Notaris

yang dikunjungi telah kooperatif dalam menjelaskan tata cara dan persyaratan

pembuatan akta dengan jelas, dan tidak ada Notaris yang menyatakan tidak

setuju atau sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Penjelasan tata

cara tersebut merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan kode etik notaris

dalam memberikan pelayanan kepada klien atau penghadap. Selain itu Notaris

di Kota Yogyakarta sebagai Notaris yang berkedudukan di kota harus mampu
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memberikan solusi atas permasalahan klien dengan baik dan menyelesaikan

pembuatan akta dengan tepat waktu. Hal tersebut dirasa telah dilaksanakan

oleh beberapa Notaris di Kota Yogyakarta berdasarkan pernyataan beberapa

klien berdasarkan Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Kepuasan Klien tentang Pelayanan Jasa Notaris
Frekuensi Persen (%)

Sangat Puas
Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas

6
4
0
0

60.0
40.0
00.0
00.0

Total 10 100.0
Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa Klien merasa sangat

puas dengan pelayanan jasa notaris ketika Notaris tersebut yang dianggap dapat

menyelesaikan seluruh akta yang dikehendaki para pihak dengan tepat waktu.

Sedangkan 4 (empat) orang Klien lainnya merasa puas dengan pelayanan jasa

notaris dikarenakan ketepatan waktu yang diberikan pada saat pembuatan akta.

Klien juga akan sangat senang ketika Notaris yang dianggap dapat membantu

dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Klien dengan

memberikan solusi-solusi yang tepat. Karakter-karakter Notaris yang seperti itu

sangat dibutuhkan oleh Klien atau Penghadap.

B. Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Sosial terhadap Kinerja Notaris dalam

Pemberian Pelayanan Jasa kepada Masyarakat

Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
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Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur

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. Hal ini tentunya menimbulkan sesuatu hal yang menguji Notaris yang

pada hakikatnya selain menjadi makhluk individu juga sebagai makhluk sosial.

Kemampuan untuk bertindak amanah, jujur, saksama dan mandiri tersebut,

tentu tidak hanya benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik oleh diri pribadi

Notaris tanpa ada faktor lain di luar faktor kepribadian Notaris. Notaris selain

dituntut untuk dapat membentuk karakter, sifat, atau kebiasaan hidup yang baik,

juga didukung dengan faktor sosial yang berada di luar diri Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, dapat “mempengaruhi” klien

atau penghadap dalam menentukan pilihan untuk menentukan tindakan

hukumnya. Sebenarnya, selain pengaruh Notaris terhadap para penghadapnya,

Notaris pun dapat dipengaruhi oleh faktor di luar diri Notaris. Walaupun

seharusnya Notaris bersikap konservatif dan pragmatis, yaitu memiliki sikap

kehati-hatian dan tidak mengambil resiko, akan tetapi tidak dapat dipungkiri

bahwa pengaruh Notaris terhadap penghadap atau kliennya sedikit banyak akan

bergantung pada ilmu yang dimiliki oleh Notaris, dan karakter diri Notaris.

Oleh karena itu, interaksi akan terjadi antara perilaku Notaris dengan perbuatan

hukum penghadapnya. Pengaruh yang datang dari dalam diri Notaris disebut

faktor individu, sedangkan pengaruh yang datang dari luar diri Notaris adalah

faktor sosial.
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah Penulis lakukan dengan 5

(lima) orang Notaris yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, 3 (tiga) orang

perwakilan Akademisi di bidang kenotariatan, dan 4 (empat) orang masyarakat

yang pernah menggunakan jasa Notaris di Kota Yogyakarta, maka dalam hal

ini Penulis membatasi cakupan faktor sosial yang dapat mempengaruhi kinerja

notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, yaitu:

1. Faktor hubungan kekeluargaan;

2. Hubungan masyarakat yang terjalin;

3. Penilaian karyawan;

4. Relasi pertemanan; dan

5. Kelompok acuan (Ikatan Notaris Indonesia) yang dapat membantu

meningkatkan kualitas keilmuan Notaris.

Faktor-faktor sosial lainnya, seperti faktor kebebasan berpolitik, faktor

suku bangsa, dan lain sebagainya dirasa tidak terlalu signifikan untuk dapat

memberikan pengaruh atau dampak kepada Notaris dalam memberikan

pelayanan jasa kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan faktor sosial tersebut

jauh dari dunia kenotariatan, terkecuali Notaris yang bersangkutan terjun ke

dalam dunia perpolitikan dan mengganggu waktu kerja Notaris, sehingga pada

akhirnya akan dapat menjadikan Notaris menjadi tidak profesional dalam

memberikan pelayanan jasa. Faktor-faktor sosial yang ada akan diuraikan lebih

rinci terkait hubungannya dengan pemberian jasa Notaris kepada masyarakat

sebagai berikut:
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1. Faktor Hubungan Kekeluargaan

Keluarga yang merupakan sekumpulan orang-orang yang

tinggal bersama dalam suatu rumah, dan dihubungkan oleh satu ikatan

perkawinan, hubungan darah atau tidak memiliki hubungan darah ini

memiliki tujuan untuk mempertahankan budaya yang umum serta

meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari

setiap anggota keluarganya.

Notaris merasakan dampak positif dari faktor sosial yang

dimunculkan karena hubungan kekeluargaan yang terjalin dengan baik

terhadap kinerja dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Hal ini ditunjukkan melalui hasil kuisioner pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Pendapat Notaris tentang Pengaruh Faktor Hubungan Keluarga
dalam Memberikan Pelayanan Jasa

Frekuensi Persen (%)
Sangat Berpengaruh
Berpengaruh
Tidak Berpengaruh
Sangat Tidak Berpengaruh

6
1
0
0

85.7
14.3
00.0
00.0

Total 7 100.0
Sumber : Data primer diolah

Tabel di atas menunjukan bahwa dari 7 (tujuh) orang Notaris

yang mengisi kuisioner, maka 6 (enam) orang Notaris merasakan bahwa

keluarga memberikan dampak positif yang sangat berpengaruh terhadap

kinerja dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Notaris

ketika dalam menjalankan jabatannya didukung dengan situasi atau

dukungan keluarga yang baik, maka akan dapat menjalankan jabatannya

juga dengan baik. Keluarga memiliki peran yang cukup besar dalam
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membentuk karakter atau kepribadian seseorang, oleh karena itu, Notaris

yang profesional juga dibentuk oleh keluarga yang baik. Keluarga yang

baik yaitu keluarga yang memberikan hal-hal positif baik dari perilaku

maupun perkataan yang dapat membawa Notaris untuk tidak terjerumus

pada hal-hal yang dilarang oleh hukum nasional maupun hukum agama.

Hubungan kekeluargaan merupakan faktor sosial yang

membawa dampak cukup signifikan. Hubungan kekeluargaan yang terjalin

dengan baik tidak akan membawa pengaruh yang buruk bagi Notaris

dalam menjalankan jabatannya, sehingga Notaris tidak merasa terganggu

dengan pekerjaannya.2

Notaris yang memiliki kedekatan dengan keluarga dan

mendapatkan dukungan dari keluarga akan mampu menyelesaikan seluruh

permasalahan yang ada dengan baik. Hal ini sebagaimana ditunjukan oleh

Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Pendapat Notaris tentang Pengaruh Kedekatan Keluarga
terhadap Pelayanan Jasa Notaris

Frekuensi Persen (%)
Sangat Berpengaruh
Berpengaruh
Tidak Berpengaruh
Sangat Tidak Berpengaruh

6
1
0
0

85.7
14.3
00.0
00.0

Total 7 100.0
Sumber : Data primer diolah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dukungan dari keluarga

merupakan sebuah unsur terpenting yang sangat berpengaruh dalam

membantu individu menyelesaikan suatu permasalahan. Apabila ada

2 Wawancara oleh Muchammad Agus Hanafi selaku Notaris yang berkedudukan di Kota
Yogyakarta, pada tanggal 21 Maret 2019.
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dukungan dari keluarga, maka rasa percaya diri akan semakin meningkat,

dan motivasi untuk menghadapi masalah yang terjadi juga akan

meningkat3. Dukungan sosial dari keluarga mengacu kepada dukungan

sosial yang dipandang oleh keluarga sebagai sesuatu yang dapat diakses

atau diadakan untuk keluarga, yaitu dukungan sosial yang dapat digunakan

atau tidak digunakan. Akan tetapi, anggota keluarga memandang bahwa

anggota keluarga merupakan orang yang bersifat mendukung, dan selalu

siap memberikan pertolongan serta bantuan apabila bantuan tersebut

diperlukan.

Selain membawa dampak yang positif, akan tetapi terkadang

faktor sosial yang muncul dari hubungan kekeluargaan juga membawa

dampak yang negatif, hal ini diilustrasikan dengan contoh kasus yang

disampaikan oleh Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H. yang juga

menjabat sebagai salah seorang MPD di Yogyakarta yaitu

“Faktor sosial seperti hubungan kekeluargaan juga dapat membawa
dampak yang negatif apabila Notaris tersebut tidak memiliki
decision maker ataupun power dalam mengelola hubungan
kekeluargaan yang dia miliki. Seperti contoh Notaris yang
memiliki Suami yang juga membantu pekerjaan operasional
Notaris, akan tetapi ditengah-tengah pekerjaannya, Suami Notaris
tersebut melakukan sesuatu hal yang merupakan Perbuatan
Melawan Hukum, kemudian pada akhirnya sang isteri yang
merupakan Notaris, juga turut terseret dikarenakan perbuatan
Suaminya, sehingga mengganggu keuangan rumah tangga dan
pekerjaannya sebagai seorang Notaris”.4

Tuntutan gaya hidup tinggi yang dimunculkan dari pihak

keluarga Notaris terkadang juga membuat Notaris tersebut terjerumus

3 Ibid.
4 Wawancara oleh Dyah Maryulina Budi Mumpuni selaku MPD dan Notaris yang

berkedudukan di Kota Yogyakarta, pada tanggal 05 April 2019.
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untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan UUJN,

Kode Etik Notaris, maupun nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Profesi

Notaris di pandang sebagai profesi yang dihubungkan dengan sumber mata

pencaharian relatif dianggap paling mudah untuk “mencetak uang”.

Tentunya Notaris harus mempunyai batasan yang jelas dalam memberikan

pemahaman kepada keluarga terkait profesinya sebagai seorang Notaris.

Notaris juga harus menerapkan prinsip hidup sederhana sebagaimana

ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu:

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap
(memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berlebih-lebihan”. (al-A’raf (7) : 31).

Salah satu dampak lainnya yang dihadirkan dari faktor sosial

hubungan kekeluargaan yaitu munculnya kegelisahan atau ketidakfokusan

Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila dikarenakan adanya

permasalahan dalam keluarga, atau dalam artian bahwa hubungan

kekeluargaan yang dimiliki Notaris tersebut sedang mengalami suatu

permasalahan. Apabila Notaris mengalami hal tersebut, maka hendaknya

Notaris segera dapat membatasi diri dalam memikirkan

permasalahan-permasalahan yang sedang mereka alami, dan

menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum terbawa pada urusan

pekerjaan sehingga tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi hubungan

antara Notaris dengan Penghadap ataupun dengan Pegawai.
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah Penulis lakukan, 5

(lima) orang Notaris sependapat bahwa hubungan kekeluargaan

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Notaris dalam

memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pengaruh yang dihadirkan

tersebut, khsususnya pengaruh yang bersifat negatif memang tidak

dihadirkan secara langsung, hal ini dikarenakan Notaris sebagai seseorang

yang profesional harus tetap dapat mengedalikan diri sebaik mungkin.

Maksud dari profesional di sini adalah mengutamakan keahlian yang

berlandaskan Kode Etik Notaris dan ketentuan peraturan

perundang-undangan (UUJN) yang berlaku dalam menjalankan tugas dan

jabatan Notaris. Pengaruh yang dihadirkan tersebut merupakan hasil dari

suatu rentetan kejadian yang awalnya bersumber dari

permasalahan-permasalahan keluarga yang berdampak bagi Notaris dalam

melaksanakan pekerjaannya dalam memberikan jasa kepada masyarakat.

2. Faktor Hubungan Kemasyarakatan

Konsep Masyarakat merupakan arena dimana praktek pekerjaan

sosial makro beroperasi. Berbagai definisi mengenai masyarakat biasanya

diterapkan berdasarkan konsep ruang, orang, interaksi dan identitas.

Dalam arti sempit istilah masyarakat merujuk pada sekelompok orang

yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu

seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun tetangga. Dalam arti luas,

masyarakat menunjuk pada interaksi kompleks sejumlah orang yang
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memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat

tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Masyarakat seperti ini dapat

disebut sebagai societas atau society. Misalnya: masyarakat ilmuwan,

masyarakat bisnis, masyarakat global dan masyarakat dunia5.

Dari 7 (tujuh) orang responden, 4 (empat) orang menyatakan

sangat setuju dan 3 (orang) menyatakan setuju bahwa Notaris merasakan

dampak positif ketika aktif mengikuti kegiatan sosial di lingkungan

masyarakat rumah atau kantor. Dampak positif yang dimunculkan

membantu Notaris dalam membentuk kepercayaan dari masyarakat.

Keterangan tersebut ditunjukkan melalui Tabel 3.6 di bawah ini, dimana

57% (lima puluh tujuh persen) jawaban menyatakan sangat setuju, dan

42,9% (empat puluh dua koma sembilan persen) menyatakan setuju

terhadap pernyataan tersebut.

Tabel 3.6 Pendapat Notaris tentang Pengaruh Faktor Hubungan
Kemasyarakatan dalam Pelayanan Jasa Notaris

Frekuensi Persen (%)
Sangat Berpengaruh
Berpengaruh
Tidak Berpengaruh
Sangat Tidak Berpengaruh

4
3
0
0

57.1
42.9
00.0
00.0

Total 7 100.0
Sumber : Data primer diolah

Faktor sosial yang dimunculkan dari hubungan kemasyarakatan

yang terjalin banyak dianggap sangat berpengaruh dan membawa dampak

positif bagi Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat

(Klien/Penghadap). Dampak yang dihadirkan dari hubungan Notaris

5 Edi Suharto. Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. (Bandung: Refika
Aditama. 2006). Hlm. 11.



105

dengan masyarakat, baik di lingkungan kantor maupun dilingkungan

rumah yang terjalin dengan baik tersebut membawa keberkahan bagi

Notaris dalam memperkenalkan diri maupun pekerjaannya, serta

memudahkan Notaris memperoleh kepercayaan dari masyarakat.6

Hubungan kemasyarakatan yang terjalin dengan baik sangat

membantu Notaris untuk tidak melanggar larangan yang terdapat dalam

Kode Etik Notaris, yaitu7:

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan
menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau
promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan
mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana
media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: iklan, ucapan
selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan
pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial,
keagamaan, maupun olah raga”.

Akan tetapi, apabila ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan

mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga, atau media lainnya

hanya memuat nama Notaris saja tanpa jabatan Notaris, hal tersebut

diperbolehkan8.

Kenyataan yang ditemukan di lapangan adalah masih adanya

Notaris yang melakukan promosi melalui berbagai media elektronik dalam

bentuk iklan, ucapan selamat, dan lain sebagainya yang melanggar

peraturan perundang-undangan maupun Kode Etik Notaris. Adanya oknum

Notaris yang masih mempromosikan diri melalui media sosial seperti

facebook, instagram, dan lain sebagainya, dan masih membuat papan nama

6 Wawancara oleh Esti Anna Widarsih. Op.Cit.
7 Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris.
8 Pasal 5 angka 1 Kode Etik Notaris.
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yang melebihi batas yang telah ditentukan undang-undang, dikarenakan

Notaris tersebut kurang memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat,

baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan rumah Notaris tersebut9.

Ketika Notaris tersebut bisa menjalin hubungan yang baik dengan

masyarakat, maka Notaris tidak akan kesusahan dalam mendapatkan klien.

Contoh hubungan kemasyarakatan yang dapat dijalin oleh

Notaris yaitu, Notaris aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sosial maupun

keagamaan yang berada di lingkungan kantor atau rumah, seperti: aktif

mengikuti PKK, majelis ta’lim, gotong royong kampung, pertemuan

RT/RW, pertandingan-pertandingan olahraga kampung, dan lain

sebagainya.10

Hasil dari hubungan kemasyarakatan yang sudah terjalin

tersebut tentunya akan membuat Notaris menjadi lebih dikenal dengan

baik di masyarakat. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan Notaris

terkait kondisi lingkungan masyarakat di sekitar kantor maupun rumah,

sehingga apabila ada pembangunan-pembangunan masjid ataupun

kegiatan-kegiatan sosial dan keagaamaan, Notaris dapat ikut membantu

dalam proses perizinan maupun pembuatan akta-aktanya. Inilah bentuk

dari perilaku yang dipengaruhi oleh adanya faktor predisposisi menurut

teori Lawrance Green.

3. Faktor Penilaian Karyawan

9 Wawancara oleh Esti Anna Widarsih. Op.Cit.
10 Wawancara oleh Dyah Maryulina Budi Mumpuni. Op.Cit.
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Penilaian karyawan juga merupakan salah satu faktor sosial

yang dapat mempengaruhi Notaris dalam memberikan pelayanan jasa

kepada masyarakat. 85,7% (delapan puluh lima koma tujuh persen) sangat

berpengaruh dan 14,3% (empat belas koma tiga persen) menunjukkan

bahwa penilaian karyawan yang baik akan meningkatkan kualitas

pelayanan jasa di kantor Notaris, hal ini terlihat dari Tabel 3.7 di bawah

ini.

Tabel 3.7 Pendapat Notaris tentang Pengaruh Faktor Penilaian Karyawan
dalam Pelayanan Jasa Notaris

Frekuensi Persen (%)
Sangat Berpengaruh
Berpengaruh
Tidak Berpengaruh
Sangat Tidak Berpengaruh

6
1
0
0

85.7
14.3
00.0
00.0

Total 7 100.0
Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa karyawan yang

baik dibentuk oleh Notaris yang baik. Oleh karena itu, arahan atau

masukan Notaris dalam mendidik karyawannya sangat dibutuhkan.

Karyawan Notaris adalah orang yang pertama kali secara langsung

berhubungan dengan Penghadap yang hadir di Kantor Notaris. Sikap yang

diberikan oleh Karyawan sangat menentukan nasib keberhasilan Kantor

Notaris tersebut.11 Kinerja Karyawan yang bagus akan sangat membuat

Klien atau Penghadap yang datang ke Kantor Notaris menjadi senang.

11 Wawancara oleh Sunaryani selaku Notaris yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, pada
tanggal 08 April 2019.
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Klien atau Penghadap sangat membutuhkan kinerja karyawan yang ramah,

disiplin, dan cekatan dalam melayaninya di Kantor Notaris.12

Kinerja karyawan tidak hanya sebatas informasi untuk dapat

dilakukannya promosi, atau penetapan standar gaji bagi suatu Kantor

Notaris. Akan tetapi, bagaimana Notaris dapat memotivasi karyawan dan

mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki kemerosotan kinerja

yang harus dihindari. Kinerja karyawan yang baik akan menjadi nilai

tambahan dari Klien atau Penghadap bagi kesuksesan Kantor Notaris

tersebut.

Karyawan dinilai penting untuk mengetahui juga isi dari kode

etik notaris dan peraturan perundang-undangan yang terbaru sehubungan

dengan pembuatan akta autentik sebagaimana kehendak dari para pihak

sehingga tidak menimbulkan permasalahan terhadap akta tersebut

dikemudian hari13. Pengalaman, wawasan, dan ketelitian Karyawan

Notaris sangat menentukan nasib seorang Notaris dalam menjalankan

pekerjaannya. Notaris harus senantiasa bertindak hati-hati, teliti, dan

cermat terhadap setiap pekerjaan yang harus diselesaikan oleh

karyawannya.

Selain itu, loyalitas kerja yang diberikan oleh karyawan atau

pegawai kantor notaris juga dapat memberikan pengaruh yang cukup

signifikan terhadap pelayanan jasa Notaris kepada masyarakat. Loyalitas

12 Wawancara oleh Maria Magdalena selaku Penghadap atau Klien yang menggunakan
jasa Notaris di Kota Yogyakarta, pada tanggal 01 April 2019.

13 Wawancara oleh Diana Hexa Dewi selaku Notaris yang berkedudukan di Kota
Yogyakarta, pada tanggal 22 April 2019.
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karyawan merupakan aspek terpenting dalam manajemen personalia suatu

kantor notaris. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

loyalitas karyawan yaitu faktor rasional seperti gaji, bonus, dan sebagainya,

faktor emosional seperti pekerjaan yang bersifat menantang dan lain

sebagainya, dan faktor kepribadian yang menyangkut sifat, karakter dan

tempramen yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Ketiga faktor tersebut

hendaknya dikelola dengan baik.

Notaris perlu melakukan suatu evaluasi atas kinerja para

karyawannya yang bisa dilakukan setiap sebulan sekali atau 3 (tiga) bulan

sekali untuk memonitoring kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh

masing-masing karyawannya. Sebagai upaya untuk dapat memaksimalkan

pelayanan jasa kepada masyarakat (Klien atau Penghadap), maka Notaris

juga biasanya berinisiatif dengan membentuk tim khusus untuk setiap

masyarakat yang datang untuk menghadap. Sehingga, antara satu

karyawan dengan karyawan yang lain dapat fokus dengan masing-masing

pekerjaan yang dimilikinnya. Notaris hendaknya juga dapat

mensejahterakan karyawannya, agar kinerja yang diberikan karyawannya

tersebut maksimal14.

4. Faktor Relasi Pertemanan

Kerjasama kelompok merupakan salah satu faktor penting dalam

dunia kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa relasi yang dibangun dengan

14 Wawancara oleh Muchammad Agus Hanafi. Op.Cit.
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rekan kerja akan memengaruhi pekerjaan seseorang, salah satunya dalam

dunia kerja Notaris. Hal tersebut disebabkan lancar tidaknya pekerjaan

tergantung dari sesolid apa relasi yang dibangun dengan rekan kerja. Fakta

di lapangan menunjukkan, sekalipun secara individu salah seorang Notaris

dinilai sangat berprestasi, akan tetapi kendala-kendala akan tetap dapat

ditemukan dalam pekerjaan selama Notaris tersebut sudah merasa tidak

membutuhkan orang lain. Pertemanan merupakan suatu hal yang harus

dijaga oleh antar sesame Notaris. Relasi pertemanan yang terjalin

hendaknya yang membawa dampak positif bagi Notaris.

Tabel 3.8 Pendapat Notaris tentang Pengaruh Faktor Relasi Pertemanan
dalam Pelayanan Jasa Notaris

Frekuensi Persen (%)
Sangat Berpengaruh
Berpengaruh
Tidak Berpengaruh
Sangat Tidak Berpengaruh

0
4
0
3

00.0
57.1
00.0
42.9

Total 7 100.0
Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 4 (empat) dari

7 (tujuh) orang notaris setuju bahwa relasi pertemanan mempengaruhi

notaris dalam memberikan pelayanan jasa, sedangkan 3 (orang) lainnya

menyatakan bahwa hal tersebut sangat tidak berpengaruh. Alasan

pernyataan sangat tidak berpengaruh terhadap pernyataan tersebut

dikarenakan bahwa notaris tersebut beranggapan bahwa pertemanan tidak

dapat mempengaruhi notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada

masyarakat. notaris dituntut untuk bersikap mandiri dan harus

mendapatkan kepercayaan dari klien atau penghadap.
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Notaris seharusnya memperlakukan rekan Notaris sebagaimana

ia sendiri ingin diperlakukan. Notaris hendaknya menghilangkan sifat

egois, atau memandang bahwa diri Notaris tersebut jauh lebih mampu

dibandingkan rekan Notaris lainnya. Bantuan yang dimunculkan dari

faktor sosial yang dimunculkan dari relasi pertemanan adalah membuka

jalan untuk lebih banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat

sebagai klien atau penghadap yang membutuhkan jasa pelayanan Notaris.

Selain itu, dengan terjalinnya relasi pertemanan yang baik antar kalangan

Notaris, membuat antar sesama Notaris mengalami kemudahan dalam

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dijumpai dalam

pembuatan akta, terutama pada permasalahan yang tidak umum dijumpai

sebelumnya.

Relasi pertemanan yang positif dapat terjalin dengan cara

membentuk ruang-ruang diskusi ilmu kenotariatan yang tentunya akan

memberikan manfaat yang besar bagi sesama Notaris.15

Dari Abu Said al Khudri, Nabi bersabda16:

“Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi atau mengangkat
seorang khalifah melainkan pasti memiliki dua jenis orang dekat.
Ada yang mengajak dan memotivasi untuk berbuat kebaikan.
Sebaliknya yang kedua malah mengajak dan memotivasi untuk
mengerjakan keburukan. Orang yang terjaga adalah orang yang
benar-benar Allah jaga”. (HR. Bukhari dan Nasai)

15 Wawancara oleh Muchammad Agus Hanafi. Op.Cit.
16 Aris Munandar. 2008. Tafsir Al-Qur’an Surat Ali Imran Ayat 118: Jangan Mudah

Percaya Dengan Orang Kafir:
https://muslim.or.id/275-tafsir-al-quran-surat-ali-imran-ayat-118-jangan-mudah-percaya-dengan-o
rang-kafir.html. (Diakses pada tanggal 11 April 2019).

https://muslim.or.id/275-tafsir-al-quran-surat-ali-imran-ayat-118-jangan-mudah-percaya-dengan-orang-kafir.html
https://muslim.or.id/275-tafsir-al-quran-surat-ali-imran-ayat-118-jangan-mudah-percaya-dengan-orang-kafir.html


112

Notaris wajib bersifat tulus ikhlas terhadap Klien atau

Penghadap, dan mempergunakan segala sumber keilmuan yang

dimilikinya. Apabila Notaris tidak (cukup) menguasai bidang hukum

tertentu dalam pembuatan akta, Notaris wajib berkonsultasi dengan rekan

Notaris lainnya yang mempunyai keahlian dalam permasalahan yang

bersangkutan. Selain itu, Notaris hendaknya juga memelihara hubungan

sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait, ataupun dengan

para profesional hukum lainnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi

kesalahpahaman, baik terkait prosedur-prosedur hukum maupun terkait

hubungan manusiawi pada umumnya.

Menjalin hubungan interpersonal merupakan hal yang penting,

hal ini akan menyadarkan diri manusia sebagai makhluk sosial yang tidak

bisa terlepas dari manusia lainnya. Adanya relasi interpersonal dapat

memberikan dukungan, bantuan, dan kenyamanan sehingga menjalin relasi

menjadi sesuatu hal yang berharga pada individu.17 Akan tetapi, Notaris

hendaknya tidak terlena dengan relasi pertemanan yang terjalin. Notaris

dalam menjalankan jabatannya, dapat terpengaruh oleh adanya relasi

pertemanan dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Contoh pengaruh yang dimunculkan dari adanya relasi

pertemanan yang kuat adalah, adanya permintaan-permintaan yang tidak

sesuai peraturan jabatan dalam proses pembuatan akta dan

17 Lihat Bergsma. A., Poot, G., dan Liefbroer, A.C. “Happiness in the Garden of Epicurus”.
Journal of Happiness Studies. 9. 397-423. Doi:10.1007/s10902-006-9036-z. Lihat juga Ditta
Febrieta. 2016. “Relasi Persahabatan”. Jurnal Volume 16, No 2, Mei 2016. (Jakarta: Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya). Hlm. 152.
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penandatanganan akta seperti pemalsuan dokumen, dan tandatangan para

pihak, Notaris tidak membacakan akta pada saat sebelum dilakukannya

proses penandatangan dengan alasan kesibukan, dan lain sebagainya.

Banyaknya Negosiasi yang dimintakan atas dasar petemanan terkadang

membuat Notaris menjadi kesulitan dalam memberikan pelayanan jasa

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Notaris

tetap harus memiliki power untuk menolak permintaan-permintaan

tersebut, agar nantinya Notaris tidak menemukan hal yang merugikan bagi

dirinya sebagai seseorang yang memangku jabatan profesional.18

Relasi pertemanan yang terjalin hendaknya adalah sebuah relasi

pertemanan yang bersifat positif dan dapat memberikan manfaat untuk

seluruh pihak tanpa merugikan satu pihak manapun. Relasi pertemanan

yang positif adalah relasi pertemanan yang sehat, jauh dari

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan dan Kode

Etik Notaris.19

Relasi pertemanan apabila tidak dijalin dengan baik maka juga

akan dapat menimbulkan dampak yang negatif. Contoh kasus dari dampak

negatif yang ditemukan dari kuatnya pertemanan seperti seorang Notaris

yang mengerjakan sebuah akta berdasarkan permintaan dari klien yang

merupakan teman dekatnya. Notaris tersebut mengetahui bahwa akta yang

dimaksud belum memenuhi persyaratan dan apabila dibuat maka akta

tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi Notaris

18 Wawancara oleh Esti Anna Widarsih. Op.Cit.
19 Wawancara oleh Sunaryani. Op.Cit.
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tetap membuatkan akta tersebut dikarenakan rasa pertemanan yang

terlalu kuat terjalin. Hal ini tentunya akan dapat merugikan Notaris

tersebut dikemudian hari, dan membuat Notaris tersebut tidak bekerja

secara profesional.20

5. Faktor Kelompok Acuan (Ikatan Notaris Indonesia)

Faktor sosial yang muncul dari kelompok acuan Notaris yaitu

Ikatan Notaris Indonesia seperti peningkatan kualitas ilmu dikarenakan

seringnya mengikuti seminar, pelatihan atau kegiatan lainnya yang

berkaitan dengan ilmu dan kerja di bidang kenotariatan memiliki pengaruh

yang cukup besar untuk meningkatkan profesionalitas kerja Notaris dalam

memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Dampak atau pengaruh

yang dihadirkan adalah dampak positif, dimana Notaris akan dapat

mengupgrade ilmu kenotariatan dikarenakan adanya materi-materi atau

informasi terkaitan peraturan baru yang diperoleh.21 Hal tersebut sejalan

dengan pernyataan Notaris dalam Tabel 3.9 di bawah ini, dimana Notaris

berpendapat bahwa selama ini Notaris sangat merasakan dampak positif

ketika aktif mengikuti kegiatan organisasi notaris (Ikatan Notaris

Indonesia/INI).

Tabel 3.9 Pendapat Notaris tentang Pengaruh Faktor Kelompok Acuan/INI
dalam Pelayanan Jasa Notaris

Frekuensi Persen (%)
Sangat Berpengaruh
Berpengaruh

5
2

71.4
28.6

20 Ibid.
21 Wawancara oleh Dyah Maryulina Budi Mumpuni. Op.Cit.
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Tidak Berpengaruh
Sangat Tidak Berpengaruh

0
0

00.0
00.0

Total 7 100.0
Sumber : Data primer diolah

Salah satu contoh nyata pengaruh faktor sosial yang dihasilkan

dari adanya kelompok acuan seperti INI adalah dengan mengikuti kegiatan

seminar atau pelatihan yang diadakan oleh INI, Notaris dapat mengupdate

ilmu terkait peraturan-peraturan terbaru tentang perijinan berusaha

terintegrasi secara elektronik (OSS) yang mengganti persyaratan HO (Izin

Gangguan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan TDP (Tanda Daftar

Perusahaan)22.

Pada prinsipnya, untuk dapat melaksanakan praktek dengan baik,

maka penguasaan ilmu seorang Notaris tidak hanya terbatas pada ilmu

kenotariatan saja, namun perlu didukung ilmu lain yang sifatnya pada

suatu masalah tertentu menjadi lebih urgent/penting. Ilmu pendukung

tersebut adalah sebagai berikut23:

a. Pengetahuan dalam bidang bisnis (management);

b. Pengetahuan dalam bidang hukum bisnis (Perbankan, Properti, Pasar

Modal);

c. Pengetahuan dalam bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa

Belanda;

d. Pengetahuan dalam bidang ilmu sosial yang lain (motivasi, dan

komunikasi).

22 Wawancara oleh Diana Hexa Dewi. Op.Cit.
23 Wawancara oleh Hendrik Budi Untung selaku perwakilan dari Akademisi di bidang

Kenotariatan, pada tanggal 25 April 2019.
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Menjadi Notaris pada zaman sekarang tidak hanya cukup

dengan hanya menguasai disiplin ilmu kenotariatan, melainkan juga harus

menguasai berbagai disiplin ilmu lainnya. Hal tersebut dikarenakan

Notaris akan selalu dihadapkan dengan masalah kompleks, baik yang

diakibatkan perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya di masyarakat

maupun perubahan hukum dan perundang-undangan. Belum lagi berbicara

masalah persaingan. Meskipun dalam tataran ideal kata “bersaing” haram

dibicarakan, namun pada kenyataannya di lapangan berbeda, persaingan

eksis bahkan semakin hari semakin tinggi.

Jika seseorang mempunyai tingkat ilmu pengetahuan dan

keterampilan yang tidak sepadan dengan masalah yang dihadapi, maka

akan tumbul kebingungan dan keengganan. Demikian pula Notaris zaman

sekarang, dengan semakin kompleksnya masalah, bekal pun harus terus

ditambah baik berupa pengetahuan yang sifatnya intelektual, emosional

maupun spiritual agar tetap berada di “jalur yang benar”, tidak menjual

“keluhurannya” hanya untuk secarik uang kertas.24

Faktor sosial yang muncul dari kelompok acuan Notaris yaitu

Ikatan Notaris Indonesia meskipun membawa dampak yang positif dalam

hal peningkatan kualitas ilmu dan diri Notaris, akan tetapi Notaris harus

pintar memilih-milih kegiatan apa saja yang sekiranya dapat memberikan

manfaat lebih bagi peningkatan kualitas pelayanan jasa kepada masyarakat.

Kegiatan yang diikuti pun harus diperhatikan dari segi waktu dan financial

24 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Op.Cit. Hlm. 161.
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Notaris sendiri, jangan sampai mengganggu waktu Notaris dalam

bekerja.25

6. Faktor Kebebasan Berpolitik

Faktor sosial yang muncul terkait adanya kebebasan politik

seperti yang telah disampaikan oleh Edy Sutrisno, dalam dunia

kenotariatan tidak membawa dampak yang signifikan. Akan tetapi, Notaris

sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) juga memiliki hak dan kewajiban

yang dilindungi oleh negara, dan salah satu hak tersebut adalah hak sipil

dan politik. Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal

28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

secara tersurat mengatur mengenai hak politik warga negara mencakup

hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih.26 Tidak

berpengaruhnya faktor kebebasan berpolitik dalam pemberian pelayanan

jasa notaris dikarenakan politik identik dengan pengaruh negatif yang akan

dimunculkan dari faktor kebebasan politik, hal ini sebagaimana pernyataan

yang notaris sampaikan melalui Tabel 3.10 di bawah ini.

25 Wawancara oleh Sunaryani, S.H. Op.Cit.
26 Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945; Segala warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.

Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945; Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagikemanusiaan.

Pasal 28 UUD RI 1945; Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28D ayat (3) UUD RI 1945; Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945; Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
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Tabel 3.10 Pendapat Notaris tentang Pengaruh Negatif Faktor Kebebasan
Berpolitik dalam Pelayanan Jasa Notaris

Frekuensi Persen (%)
Sangat Berpengaruh
Berpengaruh
Tidak Berpengaruh
Sangat Tidak Berpengaruh

2
5
0
0

28.6
71.4
00.0
00.0

Total 7 100.0
Sumber : Data primer diolah

Faktor sosial yang dimunculkan dari kebebasan berpolitik dinilai

tidak memiliki pengaruh yang langsung terhadap kinerja Notaris dalam

memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, terlebih dalam hal

pembuatan akta27. Kebebasan berpolitik bagi Notaris, baru akan

berpengaruh pada kinerjanya dalam memberikan pelayanan jasa kepada

masyarakat ketika Notaris tersebut menggunakan haknya sebagai WNI.

Sebagai contoh yaitu Notaris yang ikut bergabung dalam suatu partai

politik dengan tujuan didukung oleh partai politik tersebut menjadi

seorang kader partai politik.

Notaris yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan partai politik yang

diikutinya tentunya akan dapat mengganggu waktu serta konsentrasi kerja

Notaris tersebut dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat tidak

diperbolehkan keluar dari jalur yang telah ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku ataupun dipengaruhi oleh orang lain

yang mempunyai maksud bertentangan dengan perundang-undangan.28

27 Wawancara oleh Mulyoto selaku perwaikalan dari Akademisi di bidang Kenotariatan,
pada tanggal 21 Maret 2019.

28 Wawancara oleh Nurhadi Darussalam selaku perwaikalan dari Akademisi di bidang
Kenotariatan, pada tanggal 21 Maret 2019.
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Sebaliknya, apabila Notaris tersebut tidak terlibat dengan partai politik

manapun, maka faktor sosial yang dimunculkan dari kebebasan berpolitik

dinilai tidak memiliki pengaruh sama sekali dengan kinerja Notaris dalam

memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai

dengan pernyataan yang ada di dalam Tabel 3.11 yang telah diisi oleh

Notaris di bawah ini, dimana apabila menjadi anggota partai politik, maka

Notaris akan menggangu pekerjaan Notaris.

Tabel 3.11 Pendapat Notaris tentang Dampak Faktor Kebebasan Berpolitik
yang Menggangu Pekerjaan Notaris

Frekuensi Pesen (%)
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

6
1
0
0

85.7
14.3
00.0
00.0

Total 7 100.0
Sumber : Data primer diolah

Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi

perilaku, maka faktor-faktor seperti faktor predisposisi, faktor pemungkin,

dan faktor penguat tersebut, masing-masing memiliki pengaruh terhadap

Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Contoh

pengaruh yang diberikan dari faktor predisposisi adalah terkait

pengetahuan atau wawasan Notaris baik di bidang kenotariatan maupun di

luar kenotariatan apabila dimiliki dengan baik maka akan menimbulkan

suatu pelayanan yang baik. Begitu juga dengan Notaris yang dapat

menjaga kepercayaan atau kerahasiaan klien dengan baik, maka akan

membawa dampak positif bagi si Notaris29.

29 Wawancara oleh Esti Anna Widarsih. Op.Cit.
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Contoh pengaruh yang diberikan dari faktor pemungkin ini

berkaitan dengan faktor sosial yaitu kelompok acuan, dimana INI (Ikatan

Notaris Indonesia) sebagai kelompok acuan bagi Notaris-Notaris selalu

menyediakan fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana pelatihan bagi Notaris

terkait isu-isu yang berhubungan dengan kewenangan Notaris30.

Sedangkan contoh pengaruh yang diberikan dari adanya faktor penguat

seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan pengawasan bagi perilaku

Notaris tentunya sangat berpengaruh, faktor-faktor tersebut yang akan

selalu menjaga Notaris agar tidak terseret permasalahan-permasalahan

hukum maupun non hukum31.

Faktor sosial sebagaimana yang telah diuraikan di atas tidak

membawa pengaruh yang langsung terhadap kinerja Notaris dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan

akta Notaris, hal tersebut dikarenakan adanya 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). Notaris dalam menjalankan

jabatannya sedapat mungkin tidak dipengaruhi oleh hal apapun, Notaris

harus selalu bertindak profesional.

C. Analisis Sikap Notaris terhadap Faktor Sosial yang Dapat Mempengaruhi

Pemberian Pelayanan Jasa Notaris kepada Masyarakat Terkait dengan

Kode Etik Notaris

30 Wawancara oleh Dyah Maryulina Budi Mumpuni. Op.Cit.
31 Ibid.
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Sebagai seorang pejabat umum, dan juga sebagai masyarakat pada

umumnya, Notaris tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat.

Karena masyarakat terus berubah, dan perubahan yang terjadi di dalam

masyarakat pun akan dapat mempengaruhi dunia Notaris pula. Persaingan di

dalam kehidupan pemberian jasa hukum menjadi lebih ketat di dalam

memberikan jasanya masing-masing. Terlebih mengenai munculnya beberapa

tantangan atau tawaran-tawaran akan kehidupan yang mewah.

Tuntutan akan globalisasi menyebabkan tatanan kehidupan menjadi

berubah, dan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung juga akan

mempengaruhi dunia kenotariatan, baik sebagai lembaga, tugas, jabatan,

maupun diri Notaris pribadi. Walaupun peraturan perundang-undangan dapat

diubah, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, akan tetapi perubahan

tersebut tidak dapat memberikan jaminan terhadap perilaku Notaris di dalam

menjalankan jabatannya. Perilaku ini lah yang akan dilihat masyarakat, dan

merupakan trademark dari apa dan siapa Notaris tersebut. Oleh karena itu, di

dalam mempengaruhi perbuatan hukum yang dilakukan oleh para

penghadapnya, sikap Notaris haruslah di dasari oleh perilaku yang luhur.32

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

32 Herlien Budiono. Op.Cit. Hlm. 283-284.
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seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam

dirinya.33

Faktor-faktor yang akan dikaji lebih dalam terkait perilaku Notaris

dalam memberikan jasa kepada masyarakat adalah faktor-faktor sosial yang

dimunculkan dari luar diri Notaris. Faktor-faktor sosial sebagaimana yang telah

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut hasil wawancara yang telah

Peneliti dapatkan hampir keseluruhan dari faktor-faktor sosial tersebut dapat

mempengaruhi Notaris dalam memberikan jasa kepada masyarakat terutama

dalam pembuatan akta. Akan tetapi, faktor-faktor sosial tersebut membawa

pengaruh yang berbeda-beda, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Pengaruh yang dihadirkan oleh adanya faktor-faktor sosial tersebut terbentuk

sesuai dengan cara dari Notaris tersebut dalam mengelolanya. Menurut

Nurhadi Darussalam, Dosen Program Magister Kenotariatan UII mengatakan

bahwa:

“Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dipengaruhi oleh
adanya faktor sosial, akan tetapi apabila dalam menjalankan
jabatannya faktor sosial tersebut membawa dampak yang signifikan,
maka Notaris harus kembali berpegang teguh kepada UUJN, peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan, dan berperilaku sesuai
dengan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan agar nantinya produk
yang dihasilkan oleh Notaris tersebut tidak membawa hal yang
merugikan bagi diri Notaris tersebut”.34

Berdasarkan pada penjelasan di atas, Notaris hendaknya dalam

memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang harus dilakukan pertama

kali yaitu kembali kepada kepercayaan yang dimiliki, apakah hal yang

dilakukan tersebut bertentangan dengan kepercayaan yang dianut atau tidak,

33 Siti Halimah. Op.Cit. Hlm. 10.
34 Wawancara oleh Nurhadi Darussalam. Op.Cit.
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ketika hal tersebut bertentangan, seharusnya Notaris bisa mengendalikan

dirinya berdasarkan kepercayaannya dengan spiritualitas yang dimilikinya.

Selanjutnya, Notaris harus senantiasa berpegang teguh pada aturan-aturan yang

telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) terutama pada Pasal

15, Pasal 16, dan Pasal 17 UUJN serta Peraturan-Peraturan yang berkaitan

dengan pelaksanaan jabatan Notaris seperti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(UUPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, untuk

menjaga harkat dan martabat, Notaris dalam menjalankan jabatannya juga

harus senantiasa berperilaku sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Kode

Etik Notaris. Kepatuhan pada etika profesi Notaris sangat bergantung pada

akhlak Notaris yang bersangkutan.

Akan tetapi masih terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang

Jabatan Notaris (UUJN) yang tidak memiliki peraturan pelaksana dan dianggap

cukup jelas, sehingga hal ini menyebabkan multitafsir bagi setiap Notaris yang

hendak melaksanakan aturan dari UUJN tersebut. Hal ini juga menyebabkan

setiap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya berdasarkan amanah

yang terdapat dalam UUJN hanya berlandaskan pemahaman dari setiap diri

Notaris masing-masing. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus untuk dapat

disempurnakan kembali sehingga menjadi lebih efektif dalam pelaksanaanya.
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Kualitas pelayanan seorang Notaris tidak boleh mengorbankan

integritas seorang Notaris. Jika ada seorang Notaris yang menjual integritasnya

atas nama “pelayanan”, maka saat itulah dimulai kehancuran dunia

kenotariatan. Notaris adalah jabatan kepercayaan dengan layanan kepercayaan,

jika satu nilai dikorbankan, maka tidak ada lagi produk atau layanan yang

diberikan Notaris kepada kliennya, karena telah rusak. Integritas notaris dalam

melayani klien tidak dapat ditawar atau dinegosiasikan.35

Berdasarkan hasil jawaban Kuisioner klien atau penghadap, maka

diketahui bahwa 10 (orang) responden menyetujui bahwa Notaris di Kota

Yogyakarta yang telah mereka kunjungi adalah Notaris yang dapat dipercaya.

Kualitas pelayanan harus dapat memperkuat kepercayaan klien atau penghadap

kepada Notaris yang dipilihnya, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, faktor

sosial yang ada harus dikelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan hal

yang merugikan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya secara

profesional.

Penilaian kinerja Karyawan juga sangat dibutuhkan, hal ini bertujuan

untuk mengetahui seberapa besar tugas yang diberikan, dan dapat dicapai

sesuai target yang telah ditetapkan oleh Notaris. Bagi karyawan yang kurang

memiliki kinerja yang baik, biasanya diberikan pelatihan untuk pengembangan

karyawan. Karena islam mendorong untuk melakukan pelatihan terhadap

karyawan dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknis

35 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Op.Cit. Hlm. 180.
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karyawan dalam menunaikan tanggung jawab pekerjaanya.36 Selain pelatihan,

biasanya perusahaan dapat memberikan reward dan punishment kepada

karyawan agar kinerja karyawan lebih terpacu lebih baik lagi dalam bekerja

dan mencapai target yang telah ditentukan perusahaan. Ayat Al-Quran yang

menerangkan tentang penilaian kinerja yaitu surat At-Taubah (9) ayat 105:

Artinya: Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan”. (At-Taubah (9) :105)

Menurut seorang Notaris yang profesional, tidak ada suatu kewajiban

Notaris yang dirasa sulit untuk dijalankan. Notaris dalam menjalankan

jabatannya secara profesional sesekali pernah melakukan penolakan terhadap

kehendak Klien atau Penghadap. Penolakan tersebut biasanya terjadi

dikarenakan: adanya kekaburan atau ketidakjelasan pihak-pihak, subjek

maupun objek yang ingin melakukan perbuatan hukum, syarat-syarat yang

belum dapat terpenuhi atau belum lengkap, dan dikarenakan adanya hal-hal

yang tidak patut yaitu baik yang melanggar syarat syahnya perjanjian yang

terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata maupun melanggar ketentuan

perundang-undangan lainnya37.

Kontrak atau perjanjian yang diadakan harus memenuhi syarat sahnya

perjanjian, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

36 Ahmad Ibrahim Abu Sinin. Manajemen Syariah. (Bandung: CV.Sinar Baru. 1993). Hlm.
151.

37 Wawancara oleh Dyah Maryulina Budi Mumpuni. Op.Cit..
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Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut, perjanjian menjadi sah dan

mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, yakni:38

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat 1 (satu) dan 2 (dua) dinamakan syarat-syarat subyektif karena

mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 (tiga) dan 4

(empat) merupakan syarat-syarat obyektif karena mengandung perjanjiannya

sendiri. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat

dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau pihak yang

memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Sedangkan jika syarat-syarat

obyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya

dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada

perikatan.39

Selain berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

dan Kode Etik Notaris, upaya Notaris untuk mengurangi dampak yang

dimunculkan oleh adanya faktor sosial, terutama untuk munculnya dampak

negatif, maka Notaris juga dituntut untuk dapat menegakan moral, dan

38 Suharnoko. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group. 2008). Hlm. 1.

39 Agus Pandoman. Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam, (Jakarta Timur: Raga Utama
Kreasi. 2017). Hlm. 54.
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menghidupkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti nilai agama, nilai

kebudayaan, nilai sosial, dan nilai-nilai lainnya.40

Notaris yang terpilih sebagai Pejabat Negara, untuk meminimalisir

dampak negatif yang dimunculkan dari faktor sosial kebebasan berpolitik, dan

Notaris tersebut tidak melanggar Pasal 17 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) terkait larangan merangkap jabatan sebagai pejabat negara,

maka Notaris wajib mengambil cuti sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris (UUJN). Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol

Notaris kepada Notaris Pengganti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32

UUJN.

Notaris yang melaksanakan kewajiban cuti sebagaimana yang

dijelaskan dalam Pasal 11 UUJN tersebut di atas, untuk meminimalisir

terjadinya ketidakdisiplinan waktu maupun wilayah jabatan seorang Notaris

dalam menajalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1)

huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Hal lainnya yang hendak

diminimalisir, yaitu terjadinya ketidakfokusan, kemandirian, dan

40 Wawancara oleh Sunaryani. Op.Cit.
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ketidakhati-hatian Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada

masyarakat, yaitu salah satunya terkait pembuatan akta autentik.41 Akta

autentik yang dibuat oleh Notaris dianggap dapat memberikan garansi kepada

para pihak terkait dengan kejadian yang akan terjadi atau diramalkan pasti akan

terjadi dikemudian hari.

Perilaku Notaris yang disebabkan karena ketidakdisiplinan atau

melanggar pelaksanaan jabatan Notaris dapat membawa akibat fatal terhadap

akta yang akan dibuatnya, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 84

UUJN.42 Pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak

memihak di bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai

panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama

manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap

martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, dan

hal tersebut merupakan semangat dan jiwa dari Kode Etik Notaris.

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh

tingkat kepuasan penerima pelayanan yang dalam hal ini yaitu Klien atau

Penghadap. Kepuasan penerimaan pelayanan dicapai apabila penerima

pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan

41 Wawancara oleh Nurhadi Darussalam. Op.Cit.
42 Lihat Pasal 84 UUJN yang berbunyi: “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh

Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (i), Pasal 16
ayat (1) huruf (k), Pasal 41, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang
mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita
kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”. Lihat juga
Herlien budiono. Op.Cit. Hlm. 173.
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diharapkan. Oleh karena itu, setiap penyelenggara pelayanan (Kantor Notaris)

secara berkala melakukan survei indeks kepuasan Klien atau Penghadap.43

Pada intinya seorang Notaris wajib membekali dirinya dengan

intelektualitas dan spiritualitas yang memadai. Bekal intelektualitas

diperolehnya dari pendidikan formal, magang, seminar-seminar,

pelatihan-pelatihan di bidang kenotariatan, dan pengalaman di praktik. Bekal

spiritualitas seharusnya telah “ada” pada diri Notaris yang timbul dari dalam

diri sendiri, dari dalam hati nurani (conscience), dan terjabarkan di dalam

perilaku yang harus ditempa secara terus-menerus mengingat tantangan yang

dihadapi terhadap hidup keduniawian yang makin kompleks dan masyarakat

yang terus-menerus berubah.

Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia

harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh

Ia dapat bertindak, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dalam

menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas

moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi

pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang

tinggi, akan tetapi sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus

dihindarkan. Notaris hendaknya senantiasa bersyukur atas segala rezeki yang

diterimanya dalam membantu masyarakat untuk memberikan pelayanan jasa

43 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
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kepada masyarakat. Masyarakat pun sebagai klien atau penghadap akan

bersyukur juga atas pelayanan terbaik yang diberikan oleh Notaris.44

Notaris dalam memberikan pelayanan yang profesional hendaknya

mengedepankan sikap ramah, sopan santun, dan penuh ketulusan dalam

membantu masyarakat melakukan perbuatan hukum tertentu. Masyarakat akan

menghargai setiap tindakan profesional yang dimunculkan dari diri Notaris.

Notaris hendaknya tidak memihak kepada siapapun, dan tidak

membeda-bedakan klien atau penghadapnya.45 Ketidakmemihakkan ini dapat

dipenuhi dengan baik apabila kepada para pihak telah diberikan penjelasan

yang menyeluruh mengenai segala hak, kewajiban, dan termasuk akibat hukum

dari perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para Klien atau Penghadapnya.

Bergantung kepada Klien atau Penghadapnya untuk menentukan pilihannya,

sedangkan Notaris bersifat menjaga rambu-rambu hukumnya yang telah

ditentukan perundang-undangan.46

Notaris sebagai pejabat umum hendaknya menerapkan 22 (dua

puluh dua) karakter pejabat umum, yaitu47:

1. Religius;

2. Jujur;

3. Toleransi;

4. Disiplin;

44 Wawancara oleh Erna Kurniawati selaku Penghadap atau Klien yang menggunakan jasa
Notaris di Kota Yogyakarta, pada tanggal 01 April 2019.

45 Wawancara oleh Nurjanah selaku Penghadap atau Klien yang menggunakan jasa Notaris
di Kota Yogyakarta, pada tanggal 02 April 2019.

46 Wawancara oleh Hendrik Budi Untung. Op.Cit.
47 Ibid.
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5. Kerja keras;

6. Kreatif;

7. Mandiri;

8. Demokratis;

9. Rasa ingin tau yang tinggi;

10. Semangat kebangsan;

11. Cinta tanah air;

12. Menghargai prestasi;

13. Bersahabat atau komunikatif;

14. Cinta damai;

15. Gemar membaca;

16. Peduli lingkungan;

17. Peduli sosial;

18. Tanggung jawab;

19. Rendah hati;

20. Melayani;

21. Murah berbagi atau memberi; dan

22. Mudah mengampuni.

Notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dengan

baik harus didukung dengan kekuatan atau power sifat keprofesionalan agar

tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain. Power atau authority merupakan

kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk
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mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu48. Setiap akta notaris yang dibuat

murni hasil keinginan atau kehendak dari para pihak yang telah disepakati dan

tidak berisikan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun

norma yang berlaku di masyarakat.

Seorang Notaris harus menunaikan kewajibannya dengan

sungguh-sungguh, dan penuh keinsafan akan beratnya tanggung jawab yang

dipikulnya. Pengetahuan yang dimiliki harus dipelihara dan dipupuk serta

diamalkan dengan tulus, ikhlas, dan jujur. Tutur kata, tingkah laku, termasuk

kerapian berpakaian dan berbagai sifat lain yang terpuji diimbangkan dengan

martabat jabatan Notaris. Kelakuan Notaris dapat mempengaruhi pendapat

orang banyak terhadap seluruh citra Notaris. Seorang Notaris tidak melakukan

suatu usaha untuk menarik perhatian umum dengan maksud agar praktiknya

lebih terkenal.

Ciri-ciri dari pengembanan profesi jabatan Notaris sesuai dengan

Kode Etik Notaris yaitu sebagai berikut:49

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

6. Solidaritas antar sesama rekan Notaris dengan tujuan untuk menjaga

kualitas dan martabat profesi jabatan.

48 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta:
Balai Pustaka. 1989). Hlm. 467.

49 Herlien Budiono (II). Op.Cit. Hlm. 166.
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Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas

berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Notaris

yang melakukan pelanggaran kode etik, dan juga dapat menjatuhkan sanksi

kepada pelanggarnya. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris

Indonesia yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dapat berupa50:

a. Teguran;

b. Peringatan;

c. Schorzing (pemberhentian sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;

d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; dan

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keangotaan Perkumpulan.

Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik

Notaris, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan langsung Dewan

Kehormatan Daerah, maupun karena adanya laporan dari Pengurus Daerah

ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka

selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan

Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan

Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran

tersebut51.

50 Hadi Setia Tunggal. Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Jabatan Notaris. (Jakarta:
Harvarindo. 2006). Hlm. 306.

51 Ibid.


