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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Teori Penegak Hukum

1. Pengertian Implementasi

Implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris to implement yang 

artinya mengimplementasikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia implementasi adalah pelaksanaan; penerapan : pertemuan kedua 

ini bermaksud mencari bentuk, tentang hal yang disepakati.11 

Implementasi merupakan sebuah pelaksanaan yang telah direncanakan 

dengan terperinci dan matang, dan dilaksanakan setelah dirasa sempurna. 

Sedangkan menurut pendapat Nurdin Usman, implementasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu 

sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang 

terencana dan umtuk mencapai tujuan kegiatan.12 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi adalah suatu kegiatan yang sudah terencana, bukan hanya 

suatu aktifitas dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan 

acuan Norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan, maka oleh 

karna itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek 

berikutnya. Selain itu implementasi juga merupakan proses untuk 

melaksanakan suatu ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan 

11 Team Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, http//:Pasal://kbbi.web.id/. diakses 
tanggal 17 Oktober 2017 

12 Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta : Grasindo. 
hlm. 70 

https://kbbi.web.id/.Acces
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harapan orang lain dapat menerima dan menggunakannya sebagai rujukan 

atas suatu masalah yang ada. 

2. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan 

keinginan hukum menjadi kenyataan, yaitu keinginan dari pikiran-pikiran 

badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-

peraturan hukum itu.13 

Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan 

hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu 

dijalankan. Dalam kenyataannya, maka proses penegakan hukum itu 

memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu 

sendiri. Penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga 

penegakannya dipengaruhi oleh lingkungan yang sangat kompleks seperti 

perkembangan politik, ekoNomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, 

iptek, pendidikan dan sebagainya.  

Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara 

hukum sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-

asas hukum yang berlaku di Indonesia, agar penegak hukum dapat 

menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh 

lingkungan yang sangat kompleks tersebut.  

Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh SoerjoNo 

Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu 

sebagai berikut: 

                                                           
13 Satjipto Raharjo. 1983.  Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. 

Bandung : Sinar Baru. hlm. 24-25 
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1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2) Faktor penegak 
hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 
hukum. 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum. 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil 
karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam 
pergaulan hidup. 14  
 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan 

usaha menegakkan Norma-Norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus 

nilai-nilai yang ada di belakangnya.  

Dengan demikian, aparat penegak hukum hendaknya benar-benar 

memahami jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum 

yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi 

dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making process).  

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan 

hukum tergantung pada substansi hukum, struktur hukum atau pranata 

hukum dan budaya hukum. Substansi hukum disebut sebagai sistem 

substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. 

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada 

dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan 

atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum 

yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-

undang. 

Struktur hukum atau pranata hukum dalam teori Lawrence Meir 

Friedman disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau 

tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum 

                                                           
14 Soejono Soekanto. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8-26 
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berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana meliputi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan 

pelaksana pidana (lembaga pemasyarakatan).  

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, 

sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum 

tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum 

yang kredibilitas, kompeten dan independen. 

Sebagus apapun suatu peraturan perundang-undangan apabila tidak 

didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya 

akan menjadi angan-angan. Budaya hukum adalah kultur hukum menurut 

Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan 

sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Kultur 

hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang 

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. 

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. 

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya 

hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai 

hukum selama ini 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris 

1. Pengertian Notaris  

Di Indonesia dalam undang-undang Jabatan Notaris dijelaskan dalam 

Pasal 1 ayat 1 bahwa“Notaris adalah pejabat umum yang berhak 



20 
 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang Undang ini ”. Pasal 1 ayat 1 ini merupakan peraturan 

pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata yang memberikan penjelasan 

siapa yang dimaksud sebagai Pejabat Umum. Notaris adalah Pejabat 

Umum, karena diangkatdan diberhentikan oleh Pemerintah, menjalankan 

sebagian kekuasaan eksekutif/pemerintah untuk membuat alat bukti. 

Memperhatikan uraian Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat 

dijelaskan bahwa Notaris adalah : 

a. pejabat umum 
b. berwenang membuat akta 
c. otentik 
d. ditentukan oleh undang-undang 

 
Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris sampai sekarang ini 

masih disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Seorang Notaris dianggap 

sebagai seorang pejabat, tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang 

diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) 

adalah benar dan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses 

hukum.15 

 
Disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, telah memunculkan berbagai macam tanggapan, baik yang datang 

dari kalangan Notaris sendiri, maupun dari pihak lain yang merasa 

Undang-Undang tersebut telah “memangkas” kewenangan yang selama ini 

merupakan kewenangannya. Seperti biasa, setiap diberlakukannya 

Undang-Undang baru, tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Untuk 

                                                           
15 Tan Thong Kie. 2007. Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris. Jakarta : Ichtiar 

Baru Van Hoeve. Cetakan Pertama.  hlm. 444. 
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Undang-Undang Jabatan Notaris ini, polemik terus bergulir, khususnya 

mengenai beberapa pasal yang dapat menjadi sumber keragu-raguan 

dalam pelaksanaannnya, pada hal seperti dinyatakan dalam 

pembukaannya, Undang-Undang ini dibuat untuk menjamin kepastian, 

ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan 

keadilan. 

Pada prakteknya kehadiran institusi Notaris di Indonesia memerlukan 

pengawasan oleh pemerintah, adapun tujuan pengawasan tersebut agar 

para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatannya dapat memenuhi 

semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaannya demi 

pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh 

pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk 

kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasanya, maka pembinaan 

dan pengawasan terhadap Notaris yang semula dilakukan oleh Pengadilan 

Negeri dimana wilayah jabatan Notaris tersebut kini berada dibawah 

wewenang Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

sebagaimana Undang–undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan 

Notaris. 

Sayangnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris ini dinilai terdapat sejumlah kekurangan, sehingga diganti lagi 

dengan Undang-undang yang lebih baru, yakni Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 ini 

menggunakan pertimbangan berikut : a. bahwa Negara Republik Indonesia 

sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, 

dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara; b. bahwa untuk 

menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat 

bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, 

penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat 

yang berwenang; c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang 

menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, 

perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian 

hukum; d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi. 

 

2. Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris 

a. Pengangkatan Notaris 

Sehubungan dengan hal pengangkatan Notaris, Notaris diangkat 

oleh menteri yang bertanggung jawab dalam hal kenotariatan, yaitu 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 3 Undang-undang No. 

2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam undang-undang lama mengalami 

perubahan sehingga ketentuan pasal 3 huruf d dan f diubah, serta 

ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 3 berbunyi : 



23 
 

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 adalah : 

a. Warga negara Indonesia; 
b. Bertakwa kepda Tuhan Yang Maha Esa; 
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; 
d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat 

keterangan sehat dari dokter dan Psikiater; 
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua 

kenotariatan; 
f. 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; 

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, penjabat negara, 
advokat, atau tidak saling memangku jabatan lain yang oleh 
undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; 
dan 

h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih. 
 

Setiap Notaris yang berada di Kota Malang telah memenuhi semua 

syarat yang tertera dalam Pasal 3 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. 

b. Pemberhentian Notaris 

Pengaturan hal pemberhentian Notaris ini masih menggunakan 

aturan dalam undang-undang lama bagian kedua Pemberhentian 

Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena 

dalam perubahan undang-undang No 2 tahun 2014 tentang jabatan 

Notaris tidak melakukan perubahan tersebut : 

Pasal 8 undang-undang No 30 tahun 2004 
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(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan 
hormat karena: 
a. meninggal dunia; 
b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; 
c. permintaan sendiri; 
d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk 

melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus 
lebih dari 3 (tiga) tahun; atau 

e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf (g). 

(2) ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat diperpanjang sampai umur 67 (enam puluh tujuh) tahun 
dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. 

 
Notaris yang berada di wilayah Kota Malang yang telah 

menjalankan jabatannya dan telah memenuhi Pasal 8 Undang-undang 

No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka akan diberhentikan sesuai 

pasal diatas. 

Sedangkan pasal 9 mengalami perubahan dan terdapat di dalam 

Undang-undang No 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dimana bunyi pasal 9 adalah : 

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena : 
a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran 

utang; 
b. berada di bawah pengampuan; 
c. melakukan perbuatan tercela; 
d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan 

jabatan serta kode etik Notaris; atau 
e. sedang mengalami masa penahanan. 

(2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela 
diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. 

(3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas 
Pusat. 

(4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 
(enam) bulan. 
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Notaris Kota Malang sudah menjalankan secara keseluruhan dari 

Pasal 9 tersebut, sehingga Pasal 9 telah dilaksanakan dengan seksama. 

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang Pada pasal 10 ini 

masih menggunakan Undang-undang No 30 tahun 2004 dan tidak ada 

perubahan dalam Undang-undang No 2 tahun 2014, dimana bunyi 

pasal 10 adalah : 

(1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali 
menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya; 

(2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat diangkat kembali 
menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian 
sementara berakhir. 

 
Sedangkan untuk pasal 11 diubah, sehingga bunyi dari Pasal 11 

sebagai berikut: 

(1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara wajib mengambil 
cuti. 

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris 
memangku jabatan sebagai penjabat Negara. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri. 

 
Dari isi keseluruhan Pasal diatas telah dilaksanakan oleh Majelis 

Pengawas Daerah Notaris Kota Malang dan tidak mengalami kendala. 

Sedangkan pasal 12 tidak mengalami perubahan dan berbunyi 

sebagai berikut: 

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh 
Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila : 
a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 
b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 

(tiga) tahun; 
c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan jabatan 

Notaris; atau 
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d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan 
jabatan 

 
Majelis Notaris Kota Malang telah menjalankan keseluruhan dari 

isi pasal diatas. 

Pada pasal 13 juga tidak mengalami perubahan sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

“Notaris diberhentikan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi 
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. 
 

Isi pasal diatas telah dijalankan oleh Majelis Pengawas Daerah 

Notaris Kota Malang terbukti dari adanya Notaris yang di berhentikan 

karena dituntut dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. 

 

3. Wewenang, Kewajiban dan Larangan Notaris 

Kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris sangat penting untuk di 

uraikan demi memberikan ketegasan atas keraguan yang muncul pada 

pelaksanaan tugas Notaris dalam peraktek dengan berdasarkan pada 

wewenang yang diberikan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan 

Notaris. 

a. Wewenang Notaris 

Dalam pengertian Notaris, tersirat bahwa Notaris berwenang untuk 

membuat akta otentik, hanya apabila hal itu dikehendaki atau diminta 

oleh yang berkepentingan, hal mana berarti bahwa Notaris tidak 

berwenang membuat akta otentik secara jabatan (ambtshalve). 
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Wewenang Notaris dinyatakan dengan perkataan-perkataan 

“mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan16”.  

Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu :  

1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang 
dibuat itu; 

2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk 
kepentingan siapa akta itu dibuat; 

3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana 
akta dibuat. 

4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan 
akta itu.17 

 

Untuk selanjutnya mengenai wewenang Notaris terdapat dalam 

pasal 15 undang-undang No 2 tahun 2014 perubahan atas undang-

undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Dan dalam pasal ini 

mengalami perubahan hingga pasal 15 tersebut berbunyi sebagai 

berikut : 

(1) Notaris berwenang memuat 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 
disepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 
oleh undang-undang. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 
berwenang pula : 
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 
b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan 

dalam buku khusus; 
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan 
dalam surat yang bersangkutan; 

                                                           
16 G.H.S. Lumban Tobing. 1999. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta : Erlangga. hal. 39. 
17 Ibid, hal. 49. 
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d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 
aslinya; 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 
pembuatan Akta; 

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 
g. membuat akta risalah lelang. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 
perundang-undangan. 
 

Seluruh kewenangan Notaris yang terdapat dalam Pasal 15 telah 

dilaksanakan dengan seksama oleh seluruh Notaris di Kota Malang, 

karena kewenangan tersebut selalu di periksa oleh Majelis Pengawas 

setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali. 

b. Kewajiban Notaris 

Mengenai kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-

Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan dalam pasal 16 

tersebut juga mengalami perubahan dan sehingga pasal 16 berbunyi 

sebagai berikut : 

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : 
a. bertindak amanah, jujur, seksama, 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 dengan 
Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk meNolaknya; 

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuat dan 
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta 
sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang 
menentukan lain; 

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi 
buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan 



29 
 

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 
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 
I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat 
daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) 
hari pada minggupertama setiap bulan berikutnya; 

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat 
pada setiap akhir bulan; 

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara 
Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya 
dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang 
bersangkutan; 

m. membaca Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 
paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi 
khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan 
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan 
Notaris; dan 

n. menerima magang calon Notaris. 
(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris 
mengeluarkan Akta in originali. 

(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension; 
b. Akta penawaran pembayaran utang; 
c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau diterimanya surat 

berharga; 
d. Akta kuasa; 
e. Akta keterangan kepemilikan; dan 
f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-

undang. 
(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, 
bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta 
tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU 
BERLAKU UNTUK SEMUA”. 

(5) Akta in original yang berisi kuasa yang belum diisi nama 
penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap. 

(6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf lditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m 
tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta 
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tidak dibaca karena penghadap telah membaca sendiri, 
mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal 
tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap 
halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan 
terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok 
Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta. 

(9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya 
mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. 

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak 
berlaku untuk pembuatan Akta wasia 

(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) huruf a sampai huruf l dapat dikenakan sanksi berupa : 
a. Peringatan tertulis; 
b. Pemberhentian sementara; 
c. Pemberhentian dengan hormat; dan 
d. Pemberhentian dengan tidak hormat. 

(12) Selain dikenakan sanksi sebagaimana pada ayat (11), 
pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf j dapat 
menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk 
menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada 
Notaris. 

(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan 
tertulis. 
 

Dalam hal ini Notaris telah menjalankan kewajibannya sebagai 

Notaris dengan mematuhi dan menjalankan apa yang diamanatkan 

dalam undang-udang diatas. 

c. Larangan Notaris 

Mengenai larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17. Ketentuan 

pasal 17 terkait larangan Notaris pada Undang-undang No 30 th 2004 

telah diubah ke dalam Undang-undang No 2 th 2014 dan berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) Notaris dilarang : 
a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya; 
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari 

kerja berturut-turut tanpa alas an yang sah; 
c. Merangkap sebagai pegawai negeri; 
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d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara; 
e. Merangkap jabatan sebagai advokat; 
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan 

usaha milik Negara, badan uaha milik daerah, atau badan 
usaha swasta; 

g. Merangkap jabatan sebagai Penjabat Akta Tanah dan/atau 
Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; 

h. Menjadi Notaris Pengganti; atau 
i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan Norma 

agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi 
kehormatan dan martabat jabatan Notaris. 
 

Dalam Pasal 17 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, tidak hanya memuat terkait dengan larangan namun disertai 

dengan sanksi dimana sanksi tersebut termuat di dalam Pasal 17 Ayat 

(2) yang berbunyi sebagai berikut : 

(2) Notaris yang melanggar ketentua sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa : 
a. Peringatan tertulis;  
b. Pemberhentian sementara; 
c. Pemberhentian dengan hormat; atau 
d. Pemberhentian dengan tidak hormat. 

 
Sanksi yang termuat di dalam Pasal 17 Ayat (2) dilaksanakan jika 

Notaris di Kota Malang melakukan pelanggaran terhadap larangan 

yang ada di dalam Pasal 17 Ayat (1). 

 
4. Profesi Notaris 

Profesi Notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya 

terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi. Kode etik 

Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan 

Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan 

dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan 
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yang mengatur tentang kode etik profesi Notaris, harus ditaati oleh setiap 

anggota yang terikat dengan perkumpulan itu. 

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Ja-

batan Noratis menyatakan bahwa, “Organisasi Notaris menetapkan dan 

menegakkan kode etik Notaris.” Kemudian di dalam ketentuan Pasal 13 

ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan ber-

dasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada 

tanggal 28 Januari 2005, menyatakan :  

“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.” 
 

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki 

keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan 

pelayanan, maka dari itu secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas 

mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi 

Notaris terikat dengan kode etik Notaris yang merupakan penghormatan 

martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris khususnya, maka 

dari itu pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak 

memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti 

mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialitas fungsional serta 

solidaritas antar sesama rekan seprofesi. 

Jabatan profesi Notaris merupakan profesi yang menjalankan tugas 

sebagian kekuasaan negara khususnya di bidang hukum privat, di samping 

itu juga mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta autentik yang 



33 
 

mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna. Jabatan profesi 

Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang Notaris 

harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang, 

sedangkan undang-undang telah mengamanatkan pada perkumpulan untuk 

menetapkan kode etik profesi Notaris. Perilaku Notaris yang baik adalah 

perilaku yang berlandaskan pada kode etik profesi Notaris, dengan 

demikian kode etik Notaris mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh 

seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar 

jabatannya. 

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada 

tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam 

Pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu : 

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, 
perkumpulan mempunyai kode etik yang ditetapkan oleh kongres 
dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota 
perkumpulan. 

2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan 
kode etik. 

3. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerja sama 
dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawasan untuk melakukan 
upaya penegakan kode etik. Kode etik Notaris mengatur tentang 
kewajiban, larangan, dan pengecualian. 

 

C. Organisasi Profesi Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris 

1. Organisasi Profesi 

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para 

praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung 

bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosialatau memberikan jasa 
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terhadap kepentingan atau kebutuhan masyarakat atau klien yang tidak 

dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu, 

sehingga membutuhkan keahliannya. 

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah 

dimana orang-orang bekumpul, bekerjasama secara rasional dan 

sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali.  

“Dalam memanfaatkan sumber daya (uang, matril, mesin, metode, 
lingkungan), sarana-prasarana, data, dan lain-lain, digunakan secara 
efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi, atau dapat disebut 
sebagai bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan 
individualnya masing-masing (gaji, kepuasan kerja, dan lain-lain) yang 
bekerjasama dalam sebuah proses tertentu untuk mencapai tujuan 
bersama (tujuan organisasi). Organisasi juga merupakan rangkaian 
proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan 
segala sumber dan factor yang menentukan bagi berhasilnya proses 
manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika atau 
birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sah ditetapkan.”18 
 

Pada saat sekarang ini, kecendrungan dalam masyarakat untuk 

menuntut profesionalisme dalam bekerja.  

“Tidak jarang seseorang dengan mudah mengatakan bahwa yang penting 
profesional. Tetapi ketika ditanyakan tentang apa yang dimaksud dengan 
professional, ia tidak dapat memberikan jawaban yang jelas.”19 
 

Kata profesionalisme rupanya bukan hanya digunakan untuk pekerjaan 

yang telah diakui sebagai suatu profesi, melainkan hampir pada semua 

pekerjaan.  

“Dalam bahasa awam, segala pekerjaan (vocation) kemudian disebut 
sebagai profesi. Dalam bahasa awam pula, seseorang disebut 
profesionalisme jika kerjanya baik, cekatan, dan hasilnya memuaskan.”20 
 

Terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus di penuhi oleh sebuah profesi. 

                                                           
18 Robi Saputra, Peran Organisasi Profesi dan Kode Etik http://robisapoetra. 

blogspot.co.id/2013/11/peran-organisasi-dan-kode-etik-dalam.html, diakses tanggal 29 September 
2017.  

19Ibid 
20 Ibid 
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1) Kredibiliitas,bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi 

dan system informasi yang dimiliki sebuah profesi, 

2) Profesionalisme. Diperlukan individu yang jelas dapat diidentifikasi 

oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya. 

3) Kualitas jasa. Adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang 

diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. 

4) Kepercayaan. Pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin 

kerangka standar etika profesi yang melandasi pemberian jasa tersebut 

sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang 

bersangkutan. 

Untuk memenuhi empat hal tersebut diatas dalam rangka menetapkan 

standar kualitas, menetapkan prinsip-prinsip professional dan menciptakan 

kepercayaan atas hasil kerja profesi dimata masyarakatmaka diperlukan 

sebuah organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi terhadapnya, 

organisasi itulah yang disebut organisasi profesi. 

Organisasi profesi ini juga merupakan bagian dari perkembangan 

sebuah profesi dalam proses profesionalisme untuk mengembangkan 

profesi kearah status professional yang diakui oleh pemerintahdan 

masyarakat pengguna jasa profesi tersebut. 

Berikut ini adalah penjelasan 3 dari 6 langkah proses professional 

sebuah profesi sbb: 

1) munculnya asosiasi informal. Asosiasi informal merupakan tempat 
berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat sama terhadap 
suatu profesi atau pekerjaan tertentu, seperti komunitas-komunitas 
independen yang belum secara formal menjadi suatu organisasi yang 
resmi diakui oleh pemerintah dan masyarakat. 
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2) Identifikasi dan adoPasali terhadap ilmu pengetahuan tertentu, Oleh 
karena memiliki kepentingan yang sama maka untuk mendukung 
pekerjaan yang dijalani, komunitas tersebut akan mangadoPasali 
ilmu pengetahuan tertentu di bidangnya. 

3) Para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga 
Seiring dengan berkembangnya lingkungan pekerjaan atau profesi 
yang dijalani baik dari sisi jumlah pelaku, profesi maupun 
perkembangan ilmu dan tekNologi yang jadi lingkup pekerjaannya, 
maka dirasa perlu unutk memformalkan komunitas tersebut menjadi 
suatu organisasi resmi yang di akui oleh pemerintah dan masyarakat. 
Hal itu yang menjadi titik organisasi profesi.21 
 

2. Organisasi Profesi Notaris 

Organisasi profesi jabatan Notaris menurut pasal 1 ayat 5 Undang-

undang Jabatan Notaris menegaskan syarat organisasi jabatan Notaris ada 

dua, yaitu berbentuk kumpulan dan berbadan hukum,  

dalam pasal 82 dan 83 Undang-undang jabatan Notaris, parameter 
organisasi jabatan Notaris wajib mempunyai 
a. Anggaran Dasar; 
b. Anggaran Rumah Tangga; 
c. Kode Etik Jabatan; 
d. Daftar Anggota yang salinannya disampaikan kepeda Menteri dan 

Majelis pengawas.22 
 

Suatu perkumpulan yang berbadan hukum dapat dicirikan sebagai 

berikut: 

a. Mendapat pengesahan dari Instansi yang memberi pengesahan 
sebagai badan hukum; 

b. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah; 
c. Mempunyai tujuan tertentu; 
d. Mempunyai kepentingan sendiri; 
e. Organisasi yang teratur.23 

 
Sebagai wadah perkumpulan Notaris di Indonesia telah ada organisasi 

Notaris yang diakui, yaitu INI, sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 Undang-

undang Jabatan Notaris yang mengamanatkan kepada para Notaris untuk 

                                                           
21 Ibid. 
22 Habib Adjie. 2009. Hukum Notaris Indonesia, Bandung : Refika Aditama. cet.2, hlm. 197 
23 Ibid, hlm.44 
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terhimpun dalam suatu wadah organisasi Notaris. INI telah ada dari awal 

munculnya profesi Notaris di Indonesia, wadah yang diakui dalam profesi 

Notaris hanya satu karena INI memiliki satu kode etik selain itu ini juga 

diakui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. 

INI juga sebagai wadah bagi Notaris yang diharapkan dapat berperan 

aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggota dalam 

menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sehingga Notaris dapat 

memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi penerima jasa 

Notaris.24 

3. Kode Etik Profesi 

Kode etik berasal dari bahasa yunani, ethos yang artinya ajaran 

kesusilaan.  

“Dengan demikian kode etik adalah sistem Norma, nilai dan aturan 
professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan 
baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional yang 
menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi.”25 
 

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan 

dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik 

profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan 

untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam 

masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan 

dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. 

                                                           
24 Syarifa. 2011. Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris, 

dalam Tesis. Universitas Indonesia. hlm. 18 
25 Robi Saputra. Op,cit  
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Kode etik profesi merupakan Norma yang ditetapkan dan diterima oleh 

sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada 

anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu 

profesi itu dimata masyarakat. Apabila anggota kelompok profesi itu 

menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar 

di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus mencoba 

menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri. 

Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis 

dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan 

pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. 

Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara 

atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu 

kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang 

diterjemahkan kedalam standaart perilaku anggotanya. Nilai professional 

paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan 

berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi 

dapat berubah dan diubah seiring perkembangan zaman. Kode etik profesi 

merupakan pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan 

nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. 

Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita 

dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.  

“Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara rapi, 
lengkap, tanpa catatan, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik 
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perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar 
adalah perilaku yang baik-baik. Bukan algoritma sederhana yang dapat 
menghasilkan keputusan etis atau tidak etis Kadang-kadang bagian-
bagian dari kode etik dapat terasa saling bertentangan ataupun dengan 
kode etik lain. Kita harus menggunakan keputusan yang etis untuk 
bertindak sesuai dengan semangat kode etik profesi. Kode etik yang baik 
menggariskan dengan jelas prinsip-prinsip mendasar yang butuh 
pemikiran, bukan kepatuhan membuta.”26 
 

Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi: 

1) Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi 

tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa 

dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu 

hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. 

2) Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat 

atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat 

memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat 

memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan 

pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan 

sosial). 

3) Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi 

profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti 

tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu 

instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri 

pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. 

Tujuan kode etik adalah pelaku profesi tersebut dapat menjalankan 

tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada 

pemakai jasa profesi tersebut. Adanya kode etik akan melindungi 

                                                           
26 Setiawan, Op.Cit, hal. 2 
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perbuatan-perbuatan yang tidak professional. Artinya dengan kode etik 

profesi, seseorang dituntut menjalankan peran sebagai komunitas 

professional. 

4. Kode Etik Profesi Notaris 

Etika berasal dari kata ethos dalam bahasa yunani yang berarti 

karakter, watak kesusilaan atau adat.27 Berbicara mengenai etika maka 

akan berbicara lebih mengenai hati bukan logika, karna dalam beretika 

maka yang berbicara lebih ke hati bukan nurani. Dilihat dari sisi ilmu 

pengetahuan etika sama dengan filsafat moral, etika adalah ilmu yang 

membahas tentang moralitas atau menyelidiki prilaku moral.28 

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus dikontrol dengan kode 

etik Notaris karena profesi Notaris sangat membutuhkan moral yang baik 

karena agar tidak mendapatkan cela dari masyarakat. INI menyatakan 

kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan 

INI yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain 

(selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris), baik dalam 

pelaksanaan jabatan Notaris maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum Kode Etik Notaris, yang 

berbunyi : 

“Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik 
adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris 
Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan 
keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua 
anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas 

                                                           
 27 Fathul Laela, Etika Profesi, dalam kuliah di kelas di Universitas Muhammadiyah 
Malang, pada tanggal 4 Oktober 2017 
 28 Ibid. 
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jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara 
Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan”. 

 
Kode Etik Notaris memuat unsur-unsur tentang larangan, kewajiban, 

pengecualian, dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang 

Notaris melanggar kode etik. Selain itu dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-

undang Jabatan Notaris juga menyatakan bahwa “ Organisasi Notaris 

menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris”, dan untuk selanjutnya 

juga ditindak lanjuti dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Anggaran Dasar 

INI yang menyatakan : 

“Untuk menjaga kehormatan dan keleluhuran martabat jabatan Notaris, 
Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh 
Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap 
anggota perkumpulan.” 
 

Bagaimanapun juga Kode Etik Notaris tersebut diawasi oleh Majelis 

Pengawas dan dari Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, namun Majelis 

Pengawas maupun Organisasi INI mempunyai pemisahan dalam 

melakukan tugas dan kewenangannya sebagai contoh Majelis Pengawas 

menindak pelanggaran Kode Etik Notaris hanya dari laporan masyarakat 

sedangkan INI menindak pelanggaran Kode Etik dari interen Organisasi. 

Dari penjelasan tersebut daoat disimpulkan bahwa Majelis Pengawas dan 

INI tidak memiliki tumpang tindih atas tugas dan kewenangannya terkait 

Kode Etik. 

D. Pengertian Majelis Pengawas Notaris 

Setelah berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris, badan 

peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan 

penjatuhan sanksi Notaris,  
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“tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
dengan membentuk Mjelis Pengawas Notaris. Tujuan dari pengawasan ini 
agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua 
persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi 
untuk kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, 
bukan untuk kepentingan diri Notaris malainkan untuk kepentingan 
masyarakat yang dilayaninya.”29 
 

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, dan diatur juga dalam Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 

tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 

Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Majelis Notaris, Pasal 1 butir 1 

yang berbunyi : 

“Majelis Pengawas Notarisyang selanjutnya disebut Majelis Pengawas 
adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris” 
 

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang 

melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap 

Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawasan (MPD, MPW dan MPP) mempunyai 

wewenang masing-masing.  

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) 

Wewenang MPD diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 

perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39- 

PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 tahun 

                                                           
29 Habib Adjie. 2009. Sanksi Perdata dan Administraf terhadap Notaris sebagai Pejabat 

Publik. Bandung: Refika Aditama. Cetakan Kedua. hlm 128-129. 
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2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan : 

(1)  Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau 
hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : 
a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan Surat-Surat yang 

dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 
Penyimpanan Notaris; 

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 
berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang 
berada dalam penyimpanan Notaris. 

(2)  Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau Surat-Surat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan, 

 
Ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan 

atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini 

mutlak kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang tidak dipunyai oleh 

Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat. Subtansi 

Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-

undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris imperatif dilakukan 

oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. 

Dalam kaitan ini MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan 

atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan 

peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya MPD harus 

menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi 

pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek 

Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur 

pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. 

Dengan demikian diperlukan anggota MPD, baik dari unsur Notaris, 

pemerintahan, dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari 

prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari MPD penyidik, 
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penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris 

dalam suatu perkara pidana. 

Pasal 70 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas 

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur 

wewenang MPD yang berkaitan dengan : 

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaaan 
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan 
jabatan Notaris; 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap 
perlu; 

c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; 
d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris 

yang bersangkutan; 
e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat 

serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) 
tahun atau lebih; 

f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang 
sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); 

g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam 
undang-undang ini; 

h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan g kepada Majelis 
Pengawasan Wilayah. 
 

Wewenang MPD dalam Pasal 70 telah dilaksanakan kesemuanya tanpa 

mengesampingkan isi dari pasal tersebut. Walaupun dengan keterbatasan 

anggita dari MPD namun keseluruhan wewenangnya telah terlaksana 

tanpa ada kendala yang berarti. 

Kemudian Pasal 71 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan 

atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

mengatur kewajiban MPD yang berkaitan dengan : 

a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris 
dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah 
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Surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal 
pemeriksaan terakhir; 

b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada 
Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada 
Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis 
Pengawas Pusat; 

c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan; 
d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain 

dari Notaris dan merahasiakannya; 
e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan 

hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam 
waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang 
melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, 
dan Organisasi Notaris. 

f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan 
cuti. 
 

Kewajiban MPD dalam Pasal 71 telah dilaksanakan dengan baik tanpa 

ada kendala yang berarti. 

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 

Wewenang MPW di samping diatur dalam Undang-undang Nomor 2 

tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, 

dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 73 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 

Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang 

MPD yang berkaitan dengan: 

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 
keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui 
Majelis Pengawas Wilayah; 

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas 
laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) 
tahun; 
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d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah 
yang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; 

e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis 
Pengawas Pusat berupa: 
(1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) 

bulan; atau 
(2) Pemberhentian dengan tidak hormat. 

f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f. 

 
Wewenang MPW menurut pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 

2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu: 

(1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil 
perneriksaan Majelis Pemeriksa Daerah; 

(2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap 
hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima; 

(3)  Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan 
Terlapor untuk didengar keterangannya; 

(4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kalender sejak berkas diterima. 

 
Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, 

mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang 

untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, Pasal 85 Undang-

undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 26 Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-

PW.07.10 Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu: 

(1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi 
pemberhentian dengan hormat;  
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(2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan peNolakan cuti oleh 
Majelis Pengawas Daerah. 

(3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti; 
(4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur 

pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas 
laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis 
Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas 
Pusat;  

(5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu: 
a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan 

Agustus dan Februari; 
b. Laporan insidentil paling lambat 15 (lima betas) hari setelah 

putusan Majelis Pemeriksa. 
 

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP) 

Wewenang MPP di samping diatur dalam Undang-undang Nomor 2 

tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, 

dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 77 Undang-

undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang MPP yang 

berkaitan dengan : 

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 
keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan 
peNolakan cuti; 

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; 
d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan 

hormat kepada Menteri. 
 

Selanjutnya wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
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M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih 

lanjut yang diterima dari MPW: 

(1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas 
putusan Majelis Pemeriksa Wilayah; 

(2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap 
berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 
(tujuh) hari kalender sejak berkas diterima; 

(3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan 
Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya; 

(4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kalender sejak berkas diterima; 

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan 
dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk 
menjatuhkan/ putusan; 

(6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh 
Ketua Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat; 

(7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan 
salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas 
Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Pengurus Pusat Ikatan 
Notari Indonesia, dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan. 

 
Mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan 

Pusat) ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk 

diluruskan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan Majelis 

Pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap Notaris, maka Majelis Pengawas akan 

melaporkannya kepada pihak yang berwenang. (Pasal 32 ayat 1 dan 2 

Peraturan Menteri). Subtansi pasal ini telah menempatkan Majelis 

Pengawas Notaris sebagai pelapor tindak pidana. 

Menurut Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) yang berbunyi bahwa,  

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh "seorang" 
karena "hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang" kepada 
pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan 
terjadinya peristiwa pidana.” 
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Berdasarkan isi pasal tersebut, bahwa syarat untuk menjadi pelapor, 

yaitu: 

(1) Seorang (satu orang/perseorangan), dan 

(2) Ada hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang. 

Majelis Pengawas merupakan suatu badan (Pasal 1 ayat 11 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004),dengan parameter seperti ini, dikaitkan 

dengan Pasal 1 angka 24 ( KUHAP ), bahwa yang dapat menjadi Pelapor 

adalah subjek hukum berupa orang, bukan majelis atau badan.  

 

E. Pengangkatan dan Pemberhentian Majelis Pengawas Notaris 

1. Pengangkatan Majelis Pengawas Notaris 

Ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan majelis pengawas 

Notaris ini ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara 

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, 

Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang di 

muat dalam penjelasan pasal-pasal di bawah ini : 

Berdasarkan bunyi dari Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 

tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, 

Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis 

Pengawas Notaris yaitu sebagai berikut : 
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(1)  Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas 
Notaris adalah: 
a. warga negara Indonesia;  
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. pendidikan paling rendah sarjana hukum; 
d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 
e. tidak dalam keadaan pailit; 
f. sehat jasmani dan rohani; 
g. berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun. 

(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 
dengan melampirkan dokumen: 
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang 

sah; 
b. fotokopi ijazah sarjana hukum yang disahkan oleh fakultas 

hukum atau  
c. perguruan tinggi yang bersangkutan; 
d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit 

pemerintah; 
e. surat pernyataan tidak pernah dihukum; 
f. surat pernyataan tidak pernah pailit; 
g. daftar riwayat hidup yang dilekatkan pasfoto berwarna terbaru. 
 

Syarat-syarat dalam Pasal 2 telah dipenuhi oleh seluruh Majelis 

Pengawas yang menjabat, karena jika ada salah satu syarat yang tidak 

terpenuhi maka Majelis Pengawas tidak bisa diajukan menjadi Majelis 

Pengawas. 

Sedangkan bunyi Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang 

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 

Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas 

Notaris, yaitu : 

(1) Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor 

Wilayah; 
b. unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris 

Indonesia; 
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c. unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau 
perguruan tinggi setempat. 

(2) Dalam hal pada kabupaten/kota tertentu tidak ada fakultas hukum 
atau sekolah tinggi ilmu hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi 
ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang 
ditunjuknya. 

(3) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Daerah. 

(4) Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai 
anggota Majelis Pengawas Daerah telah terpenuhi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah 
mengangkat anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Surat 
Keputusan. 

 
Pengusulan Majelis Pengawas Daerah untuk Kota Malang sendiri telah 

memenuhi seluruh yang terdapat dalam Pasal 3. 

Lebih lanjut dari Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang 

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 

Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas 

Notaris yang berbunyi sebagai berikut : 

(1) Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah; 
b. unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris 

Indonesia; 
c. unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan 

tinggi setempat. 
(2) Dalam hal pada provinsi tertentu tidak ada fakultas hukum atau 

perguruan tinggi, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh 
Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

(3) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas 
Wilayah. 

(4) Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai 
anggota Majelis Pengawas Wilayah telah terpenuhi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (3), Direktur Jenderal 
Administrasi Hukum Umum mengangkat anggota Majelis Pengawas 
Wilayah dengan Surat Keputusan. 
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Pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah telah menjalankan semua 

yang diamanatkan dalam pasal 4 telah tanpa ada satu bunyi pasal  yang di 

kesampingkan. 

Untuk Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara 

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, 

Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, 

berbunyi sebagai berikut : 

(1) Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum 

Umum; unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan 
Notaris Indonesia; 

b. unsur ahli/akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas 
yang menyelenggarakan program magister keNotariatan. 

(2) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengusulkan 3 (tiga) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 
tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, 
Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis 
Pengawas Notaris orang calon anggota Majelis Pengawas Pusat. 

(3) Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai 
anggota Majelis Pengawas Pusat telah terpenuhi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (2), Menteri mengangkat 
anggota Majelis Pengawas Pusat dengan Surat Keputusan. 

 
Pengusulan dalam Pasal 5 untuk Majelis Pengawas Pusat telah 

dilaksanakan keseluruhan tanpa mengesampinkannya. 

Seluruh pasal dalam tata cara pengangkatan Majelis Pengawas Daerah, 

Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat telah dilaksanakan 

untuk benar-benar mendapatkan Majelis Pengawas yang bisa menjalankan 

dan melaksanakan tugasnya sebagai majelis Pengawas Notaris. 
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2. Pemberhentian Majelis Pengawas  

Selanjutnya Pemberhentian Majelis Pengawas Notaris diatur dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan 

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan 

Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris pasal 9 dan berikut 

bunyi dari pasal tersebut : 

(1) Anggota Majelis Pengawas Notaris diberhentikan dengan hormat 
dari jabatannya karena: 
a. meninggal dunia; 
b. telah berakhir masa jabatannya; 
c. permintaan sendiri; 
d. pindah wilayah kerja. 

(2) Anggota Majelis Pengawas Notaris diberhentikan dengan tidak 
hormat dari jabatannya karena: 
a. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih; 

b. usul dari Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri. 
c. Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris diduga melakukan 

tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari 
jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan proses peradilan. 

(3) Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur organisasi 
Ikatan Notaris Indonesia diberhentikan sementara dari jabatannya 
selaku Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang 
tentang Jabatan Notaris, demi hukum berhenti sebagai anggota 
Majelis Pengawas Notaris. 

(4) Dalam hal anggota Majelis Pengawas Notaris dari unsur organisasi 
Ikatan Notaris Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari 
jabatannya selaku Notaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 
Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, demi hukum berhenti 
sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris. 

 
Seluruh isi dari Pasal 9 telah dilaksanakan oleh Majelis Pengawas 

Notaris dalam hal pemberhentian majelis Pengawas Notaris. Di Kota 

Malang sendiri pemberhentian Majelis Pengawas Notaris dilakukan karena 

masa jabatannya telah habis atau pun meninggalnya Majelis Pengawas. 
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F. Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris 

Tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan 

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata 

Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris pasal 20 berikut bunyi pasalnya, 

(1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis 
Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis 
Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing 
unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota 
Majelis Pemeriksa. 

(2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang 
memeriksa dan memutus laporan yang diterima. 

(3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 
(satu) orang sekretaris. 

(4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari 
kerja setelah laporan diterima. 

(5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meNolak 
untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau 
hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa 
pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat 
ketiga dengan Notaris. 

(6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk 
penggantinya. 

 
Dalam hal ini Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara 

Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata 

Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, telah di 

laksanakan kesemuanya oleh Majelis Penawas. 

1. Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah 

Majelis Pengawas Daerah memiliki beberapa tugas dan kewenangan 

dalam pemeriksaan yang terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan 
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, berikut bunyi Pasal 23 : 

(1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum. 
(2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) 

hari kalender setelah laporan diterima. 
(3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan 

dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. 

(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 
dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan 
sekretaris. 

(5) Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang 
dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada 
pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah 
Ikatan Notaris Indonesia. 

 
Pemeriksaan yang terdapat dalam Pasal 23 telah dilaksanakan 

keseluruhannya oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang, 

dimana pemeriksaan tersebut terkait dengan laporan masyarakat atas 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris lebih lanjut mengenai 

pemeriksaan tersebut di muat dalam Pasal 24, yang berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu 
Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan 
membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor. 

(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlapor 
diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan. 

(3) Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk 
mendukung dalil yang diajukan. 

(4) Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak 
laporan diterima. 

 
Pemeriksaan Oleh Majelis Pengawas terkait Pasal 23 dan 24 telah di 

laksanakan keseluruhannya, dimana dalam Pasal 24 lebih mengatur terkait 
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tentang tindakan lebih lanjut dari laporan yang disampaikan oleh 

masyarakat. 

2. Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah 

Majelis Pengawas Wilayah memiliki beberapa tugas dan kewenangan 

dalam pemeriksaan yang terdapat dalam Pasal 25, pasal 26 dan Pasal 27 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan 

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan 

Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bunyi dari Pasal 25 

sebagai berikut : 

(1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum. 
(2) Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. 

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis 
Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat 
dalam putusan. 
 

Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah yang tertuang dalam 

Pasal 25 telah dilaksanakan dengan seksama. Lebih lanjut pemeriksaan 

terdapat dalam Pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut : 

(1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil 
pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah. 

(2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap 
hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. 

(3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan 
terlapor untuk didengar keterangannya. 

(4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kalender sejak berkas diterima. 

 

Lebih lanjut aturan yang terdapat dalam Pasal 26 terkait pemeriksaan 

majelis Pengawas Wilayah yang menindak lanjuti dari laporan majelis 

Pengawas Wilayah Daerah telah dilaksanakan dengan seksama oleh 
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Majelis Pengawas Pusat. Aturan Majelis Pengawas terkait pemeriksaan 

diatur juga dalam Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut : 

(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus 
memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar 
untuk menjatuhkan putusan. 

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah. 

(3) Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa 
Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan 
terlapor direhabilitasi nama baiknya. 

(4) Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi 
sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 

(5) Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada 
Menteri, pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus 
Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 
(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan. 
 

Pada Pasal 27 ini Majelis Pengawas Wilayah sudah menjalankan 

kewenangannya terkait pemeriksaan yang dilakukan dan memberikan 

putusan atas pemeriksaan tersebut. Dan telah dilaksanakan keseluruhannya 

oleh Majelis Pengawas Wilayah  

3. Pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat  

Majelis Pengawas Pusat memiliki beberapa tugas dan kewenangan dalam 

pemeriksaan yang terdapat dalam Pasal 28, pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, berikut bunyi dari pasal-pasal 

tersebut. Pasal 28 yang berbunyi : 

(1) Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum. 

(2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis 
Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam 
putusan. 
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Dalam Pasal 28 terkait pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Pusat telah 

dilaksanakan dengan seksama. Lebih lanjut pemeriksaan Majelis Pegawas 

Pusat diatur dalam Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut :  

(1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan 
Majelis Pemeriksa Wilayah. 

(2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas 
permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 
kalender sejak berkas diterima. 

(3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor 
untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya. 

(4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kalender sejak berkas diterima. 

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan 
pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan 
putusan. 

(6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, 
Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat. 

(7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan 
salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas 
Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris 
Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kalender terhitung sejak putusan diucapkan. 
 

Keseluruhan dalam Pasal 29 telah dilaksanakan oleh Majelis Pengawas 

Wilayah, lebih lanjut pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat diatur di dalam 

Pasal 30 yang berbunyi, sebagai berikut : 

(1) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup 
beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis 
Pengawas Wilayah dibatalkan. 

(2) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak 
beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis 
Pengawas Wilayah dikuatkan. 

(3) Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan 
kebijaksanaan dan keadilan. 
 

Pemeriksaan dalam Pasal 30 telah dilaksanakan keseluruhannya oleh 

Majelis Pengawas Pusat. Keseluruhan pemeriksaan dalam pasal-pasal terkait 

telah dilaksanakan dengan seksama oleh Majelis Pengawas Pusat. 
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G. Pengajuan dan Pemanggilan Notaris  

1. Pengajuan Laporan  

Berkaitan dengan tugas kerja seorang Notaris bahwa setiap Notaris 

pasti memiliki masalah masing-masing, dan dari semua pekerjaan pasti 

mengalami yang namanya kendala dan permasalahan-permasalahan yang 

menyangkut dunia kerja seorang Notaris. Bahkan terkadang ada pula 

masalah yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dijalankan 

oleh seorang Notaris, jika ada pihak-pihak yang merasa haknya telah 

dilanggar oleh seorang Notaris maka pihak tersebut dapat melakukan 

pengajuan laporan dimana pengajuan laporan tersebut terdapat dalam pasal 

21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan 

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan 

Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, berikut bunyi dari pasal 

tersebut : 

(1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. 
(2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau 

pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada 
Majelis Pengawas Daerah. 

(4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. 

(5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah 
meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. 

(6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat 
meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. 
 

Untuk masyarakat yang merasa dan melihat Notaris melakukan 

pelanggaran Kode Etik sudah seharusnya melakukan pelaporan kepada 
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Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan Pasal diatas, namun pada 

kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mau melaporkan 

pelanggaran tersebut Kepada majelis Pengawas Daerah. 

2. Pemanggilan Notaris 

Sementara terkait dengan Notaris yang mengalami masalah dalam 

menjalankan tugasnya, maka para pihak yang memiliki kewenangan untuk 

menyelidiki, memutus dan memberikan sanksi maka akan melakukan 

pemanggilan terhadap Notaris yang bersangkutan dan pemanggilan 

Notaris tersebut peraturannya terdapat dalam pasal 22 Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, berikut bunyi dari Pasal 22, 

(1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor 
dan terlapor. 

(2) Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu 
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. 

(3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul 
dengan surat pemanggilan. 

(4) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak 
hadir maka dilakukan pemanggilan kedua. 

(5) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua 
kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan 
putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. 

(6) Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, 
maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap 
tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan 
tidak dapat diajukan lagi. 

 
Pemangggilan terkait laporan masyarakat kepada Notaris oleh Majelis 

Pengawas yang tertuang dalam Pasal 22 telah dilaksanakan 

keseluruhannya oleh Majelis Pengawas. 
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H. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas 

1. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah 

a) Wewenang majelis pengawas daerah ( Pasal. 70 Undang-undang 

Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris). Majelis pengawas daerah berwenang : 

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 
pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan 
jabatan Notaris; 

b. Melakukan pemeriksaan, terhadap protokol Notaris secara 
berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang 
dianggap perlu; 

c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) 
bulan; 

d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul 
Notaris yang bersangkutan; 

e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada 
saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh 
lima) tahun atau lebih; 

f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang 
sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4); 

g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 
pelanggaran Kode etik atau pelanggaran ketentuan dalam 
undang-undang ini; dan 

h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf 
g kepada Majelis Pengawas Wilayah. 
 

Dari keseluruhan isi Pasal 70 Majelis Pengawas Daerah Notaris 

Kota Malang telah menjalankan kesemua wewenangnya, meskipun 

masih ada beberapa kendala. 

b) Kewajiban majelis pengawas Notaris daerah (Pasal 71 Undang-undang 

Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris) 

a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol 
Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta 
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serta jumlahsurat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat 
sejak tanggal pemeriksaan terakhir; 

b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada 
Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada 
Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, Majelis 
Pengawas Pusat;  

c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan; 
d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar 

lain Notaris dan merahasiakannya; 
e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan 

menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis 
Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan 
tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang 
bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; 

f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan 
penolakan cuti. 
 

Dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang telah 

menjalankan keseluruhan isi dari pasal diatas. 

c) Selain itu wewenang MPD pada Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 

Tahun 2004 yaitu,  

(1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat 
administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu 
anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis 
Pengawas Daerah. 
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 

(enam) bulan; 
b. menetapkan Notaris Pengganti; 
c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada 

saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh 
lima) tahun atau lebih; 

d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam 
Undang-Undang; 

e. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di 
bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang 
dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-
Undang; 

f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, 
daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di 
bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang 
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dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari 
kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-
kurangnya Nomor, tanggal, dan judul akta. 
 

Dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang telah 

menjalankan keseluruhan isi dari pasal-pasal diatas. 

d) Wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan 

keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 

Tahun 2004, yang berkaitan dengan : 

a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang 
Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara; 

b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang 
Protokol Notaris yang meninggal dunia; 

c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut 
umum atau hakim untuk proses peradilan; 

d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris; 

e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 
berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang 
berada dalam penyimpanan Notaris. 

 
Seluruh kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 14 

telah dilaksanakan dengan deksana oleh Majelis Pengawas. 

e) Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.02.PR.08.10Tahun 2004 mengatur wewenang 

MPD dalam hal : 

(1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan 
berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, 
dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada 
Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
sebelum pemeriksaan dilakukan. 

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis 
Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan. 
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(3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, 
Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan 
menyiapkan semua Protokol Notaris. 

 
Kewenangan dalam seluruh Pasal 15 telah dilaksanakan oleh 

majelis Pengawas dalam hal pemeriksaan. 

f) Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur wewenang 

MPD dalam hal : 

(1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang 
terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang 
dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 
(satu) orang sekretaris. 

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
meNolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan 
perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau 
ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping 
sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. 

(3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah 
menunjuk penggantinya. 

 
Kewenangan Majelis Pengawas dalam pemeriksaan terkait tim 

pemeriksa yang terdapat dalam Pasal 16 telah dilaksanakan dengan 

seksama oleh Majelis Pengawas. 

g) Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur wewenang 

MPD dalam hal : 

(1) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang 
diperiksa. 

(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan 
tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah 
Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat. 
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Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 17 telah 

dilaksanakan dengan seksama oleh Majelis Pengawas Daerah. 

2. Wewenang Dan Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah 

a. Wewenang MPW (Pasal 73 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 

perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris) 

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang : 
a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 

keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan 
melalui Majelis pengawas Daerah; 

b. Memanggil Notaris terlapor untuk memeriksa dan mengambil 
keputusan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 
(satu) tahun; 

d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Menteri Pengawas 
Daerah yang meNolak cuti yang diajukan oleh Notaris 
pelapor; 

e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan 
tertulis; 

f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada 
Majelis Pengawas Pusat berupa : 
1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 

(enam) bulan; atau 
2) Pemberhentian dengan tidak hormat 

g. dihapus 
(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e bersifat final. 
(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita 
acara. 
 

Dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah telah menjalankan 

keseluruhan isi dari pasal diatas meskipun ada beberapa perubahan di 

dalam undang-undang yang lama. 

b. Kewajiban MPW (Pasal 75 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 

perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris). Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban : 
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a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada 
Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis 
Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; dan 

b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majlis 
Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. 
 

Dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah telah menjalankan 

keseluruhan isi dari pasal undang-undang yang mengaturnya. 

c. Selain itu wewenang MPW pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 

Tahun 2004, yaitu : 

(1)  Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yang bersifat 
administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah 
satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat 
Majelis Pengawas Wilayah. 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
memberikan izin cuti untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai 
dengan 1 (satu) tahun. 

 
Dalam Pasal 18 ini Majelis Pengawas Wilayah telah menjalankan 

wewenangnya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-

undang. 

3. Wewenang Dan Kewajiban Majelis Pengawas Pusat 

a. Wewenang MPP ( Pasal. 77 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 

perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris). Majelis Pengawas Pusat berwenang   

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil 
keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan 
peNolakan cuti; 

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan 
d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian 

dengantidak hormat kepada Menteri. 
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Dalam hal ini Majelis Pengawas Pusat telah menjalankan 

keseluruhan isi dari pasal-pasal diatas. 

b. Kewajiban Majelis Pengawas Notaris Pusat  (Pasal 79 Undang-undang 

Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris).  

“Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a kepada Menteri dan 
Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis 
Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang 
bersangkutan serta Organisasi Notaris.” 
 

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat dalam Pasal 79 telah 

dilaksanakan dengan seksama oleh Majelis Pengawas Pusat. 

c. Selain itu wewenang MPP juga terdapat dalam Pasal 19 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu : 

(1) Kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang bersifat administratif 
dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota 
yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis 
Pengawas Pusat. 

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) 
tahun. 

 
Dari keseluruhan kewenangan diatas yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris di kuatkan dan di jabarkan lebih detail di dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 sehingga keduanya merupakan suatu kesatuan 

yang tidak bisa di pisahkan.  
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Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya 

untuk mengawasi Notaris yang berada di wilayah kerjanya tidak hanya 

melakukan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 

perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, namun juga selalu melihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata 

Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, 

Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. 

 

I. Alur Tata Cara Pemeriksaan 

Gambar 1. 

Bagan alur pemeriksaan majelis pengawas kepada Notaris 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data di peroleh dari Undang-undang diolah 

 

Dari gambar bagan diatas maka bias dijelaskan sebagai berikut : 

No 1. Bahwa pelapor memakai jasa Notaris atau terlapor. 

Majelis Pengawas 
Pusat 

Majelis Pengawas 
Wilayah 

Majelis Pengawas 
Daerah 

Notaris/Terlapor Pelapor 1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
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No 2. Karna pelapor merasa dirugikan atau hak-haknya tidak terpenuhi oleh 

Notaris atau Terlapor maka pelapor melakukan laporan secara tertulis 

dalam bahasa Indonesia yang disertai bukti-bukti yang dapat 

dipertanggung jawabkan kepada Majelis Pengawas Daerah. 

No 3. Karna pelapor merasa dirugikan atau hak-haknya tidak terpenuhi oleh 

Notaris atau Terlapor maka pelapor melakukan laporan secara tertulis 

dalam bahasa Indonesia yang disertai bukti-bukti yang dapat 

dipertanggung jawabkan kepada Majelis Pengawas Wilayah. 

No 4. Karna pelapor merasa dirugikan atau hak-haknya tidak terpenuhi oleh 

Notaris atau Terlapor maka pelapor melakukan laporan secara tertulis 

dalam bahasa Indonesia yang disertai bukti-bukti yang dapat 

dipertanggung jawabkan kepada Majelis Pengawas Pusat. 

No 5. Dari laporan yang di terima Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis 

Pengawas Wilayah mengembalikan lagi laporan tersebut kepada Majelis 

Pengawas Daerah yang berwenang untuk dilakukan tindakan selanjutnya 

sebagaimana terdapat dalam pasal 21 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 

2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, 

Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis 

Pengawas Notaris. 

No 6. Dari laporan yang di terima Majelis Pengawas Pusat maka Majelis 

Pengawas Wilayah mengembalikan lagi laporan tersebut kepada Majelis 

Pengawas Daerah yang berwenang untuk dilakukan tindakan selanjutnya 

sebagaimana terdapat dalam pasal 21 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum 
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dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 

2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, 

Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis 

Pengawas Notaris. 

No 7. Laporan yang di terima Majelis Pengawas Daerah dari pelapor terkait 

pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris maka Majelis Pengawas Daerah 

melakukan pemanggilan kepada Notaris atau terlapor untuk dilakukan 

tindakan selanjutnya. 

No 8. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah 

maka Majelis Pengawas Daerah menyampaikan hasil laporan tersebut 

kepada Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Pengawas Pusat akan 

memberikan sanksi kepada Notaris atau terlapor sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris atau terlapor. 

 

J. Wewenang Majelis Pengawas Menjatuhkan Sanksi Kepada Notaris 

Berkaitan dengan wewenang Majelis Pengawas Notaris terhadap 

Notaris yang terbukti menjalankan pelanggaran maka Majelis Pengawas 

mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang diatur 

dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 

M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara 

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, berikut bunyi dari Pasal 31, 
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(1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat 
memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap 
Undang-Undang ini, maka terhadap terlapor dikenai sanksi. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a.  teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c.  pemberhentian sementara; 
d. pemberhentian dengan hormat; atau 
e.  pemberhentian dengan tidak hormat. 
 

Dalam sanksi yang dijatuhkan Majelis Pengawas Pusat dan majelis 

Pengawas Wilayah telah dilaksanakan dengan seksama. Selanjutnya 

pengaturan tentang sanksi yang terdapat dalam Pasal 32, berbunyi sebagai 

berikut : 

(1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya 
unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor, maka Majelis Pemeriksa 
wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris. 

(2) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas 
Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang. 
 

Dalam Pasal 32 telah dilaksanakan dengan seksama oleh Majelis 

Pengawas. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang 

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 

Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas 

Notaris, Bagian Kedelapan menjelaskan tentang Upaya Hukum atas 

Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah yang bisa ditempuh oleh pihak-pihak 

yang merasa tidak puas dengan Majelis Pengawas. Pasal 33 berbunyi 

sebagai berikut : 

(1) Pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan 
Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum 
banding kepada Majelis Pengawas Pusat. 

(2) Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender 
terhitung sejak putusan diucapkan. 
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(3) Dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat putusan 
diucapkan, maka pelapor dan atau terlapor dapat menyatakan 
banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender 
terhitung sejak putusan diterima. 
 

Dalam pasal 33 yang menjelaskan upaya hukum banding dari para 

pihak yang merasa keberatan dari putusan Majelis Pengawas Wilayah, 

selanjutnya mengenai Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut : 

(1) Pembanding wajib menyampaikan memori banding. 
(2) Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 
kalender terhitung sejak banding dinyatakan. 

(3) Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada 
terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender 
terhitung sejak diterima oleh Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah. 

(4) Terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam 
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung 
sejak memori banding diterima oleh terbanding. 

(5) Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh 
Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat kilat tercatat 
kepada pembanding dan terbanding. 

(6) Dalam hal pembanding tidak menyampaikan memori banding dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pernyataan 
banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat 
diterima. 
 

Dalam Pasal 34 ini menjelaskan mengenai tata cara pengajuan banding 

bagi para pihak yang merasa belum puas atas putusan yang telah diputus. 

Selanjutnya Pasal 35 yang berbunyi sebagai berikut : 

(1) Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau 
membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutus 
sendiri. 

(2) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai 
kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan 
pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada 
Menteri. 

(3) Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian 
dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis 
Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan. 
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(4) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya memberikan sanksi 
berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib diajukan kepada 
Menteri. 

(5) Menteri memberi putusan terhadap usul pemberian sanksi 
pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima. 

(6) Putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan 
kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas 
Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan 
Notaris Indonesia. 
 

Keseluruhan sanksi tersebut hanya Majelis Pengawas Wilayah dan 

Pusat yang berhak menjatuhkan karena Majelis Pengawas Daerah hanya 

bersifat pengawasan administratif, Majelis Pengawas Daerah dapat 

melakukan sidang atas suatu pelanggaran Kode etik namun tidak dapat 

memeberikan sanksi secara langsung. 


