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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh faktor-faktor sosial terhadap kinerja Notaris dalam memberikan

pelayanan jasa kepada masyarakat sangat berepengaruh bagi faktor-faktor

sosial seperti: hubungan kekeluargaan, hubungan kemasyarakatan, penilaian

karyawan, relasi pertemanan, dan kelompok acuan (INI). Sementara itu,

faktor-faktor sosial yang muncul terkait kebebasan politik, suku bangsa, dan

media, dalam dunia kenotariatan tidak membawa dampak yang signifikan.

Faktor sosial yang membawa dampak cukup signifikan bagi Notaris dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah faktor hubungan

kekeluargaan yang terbentuk. 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 membentuk karakter atau kepribadian seseorang,

oleh karena itu, Notaris yang profesional juga dibentuk oleh keluarga yang

baik.

2. Sikap yang paling baik yang dapat dilakukan Notaris terhadap faktor sosial

yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung dalam pemberian

pelayanan jasa Notaris kepada masyarakat yaitu senantiasa berpegang teguh
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Notaris (UUJN) khususnya pada Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, dan

seluruh peraturan yang terkait dengan kerja Notaris. Notaris hendaknya

senantiasa berperilaku sesuai Kode Etik Notaris. Kepatuhan pada etika

profesi Notaris sangat bergantung pada akhlak Notaris yang bersangkutan.

Oleh karena itu, Notaris juga diwajibkan untuk membekali dirinya dengan

intelektualitas dan spiritualitas yang memadai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang penulis dapat sampaikan

adalah sebagai berikut:

1. Kepada Notaris, hendaknya Notaris harus dapat mengetahui dan mengelola

dengan baik pengaruh-pengaruh yang dimunculkan, sehingga pengaruh

faktor sosial yang muncul dalam memberikan pelayanan jasa kepada

masyarakat keseluruhannya dapat membawa dampak yang positif bagi

kemajuan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

2. Kepada Calon Notaris, hendaknya bagi para Calon Notaris penting

mengetahui terlebih dahulu terkait pengaruh yang dapat dimunculkan dari

faktor-faktor sosial tersebut, sehingga faktor sosial tersebut tidak membawa

resiko yang buruk bagi Calon Notaris.

3. Kepada Ikatan Notaris Indonesia, hendaknya terus menerus mengadakan

kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguprade ilmu bagi Notaris, dan

meningkatkan kualitas pelayanan jasa Notaris kepada masyarakat.


