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Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kewenangan dan tugas Majelis 

Pengawas Daerah Notaris Kota Malang dalam pengawasannya terhadap kinerja Notaris seperti 

yang diatur dalam PERMEN No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan 

anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan tata pemeriksaan Majelis 

Pengawas Notaris. 

Dengan adanya PERMEN No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut diharakan notaris dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-

undangan lain yang mengaturnya, mengingat jabatan notaris merupakan jabatan yang sangat 

penting. Maka dari itu dengan adanya PERMEN tersebut diatas pemerintahmembentuk sebuah 

majelis untuk mengawasi kinerja notaris yang disebut Majelis Pengawas Notaris. 

Untuk itu diharapkan dengan dibentuknya Majelis Pengawas Notaris ini permasalahan yang 

diakibatkan oleh notaris yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris 

sebisa mungkin bisa diminimalisir. 

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah impelentasi kewenangan dan 

tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang, kendala-kendala yang dihadapi Majelis 

Pengawas Daerah Notaris Kota Malang, dan upaya-upaya yang dilakukan Majelis Pengawas 

Daerah Notaris Kota Malang untuk menanggulangi kendala yang dihadapi dalam pengawasan 

terhadap Notaris. 

Tujuan penelitian ini adalah dalam rangka untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

kewenangan dan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang dalam pengawasannya 

terhadap kinerja notaris dan mengetahui kendala-kendala yang dialami serta upaya yang 

dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut. 

Metode pendekata dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan metode 

purpousive sampling dalam pemilihan sampel. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak Majelis Pengawas 

Daerah Notaris Kota Malang. Sementara itu untuk menjelaskan hasil penelitian menggunkan 

metode analisa diskriptif kualitatif.  

Melalui penelitian ini telah diperoleh suatu hasil bahwa pelaksanaan kewenangan dan tugas 

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang sudal dilaksanakan dengan sangat baik, 

walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut berasal dari 

faktor masyarakat, sarana dan fasilitas, dan faktor internal. Untuk menghadapi kendala tersebut 

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Malang melakukan upaya-upaya antara lain sosilalisasi 

terhadap masyarakat tentang mekanisme pelaporan, mengusulkan kepada pemerintah agar 

melengkapi sarana dan fasilitsa yang belum ada, dan memperbaiki managemen organisasi 



internal.  

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris 

dalam penegakan hukum di Indonesia seharusnya masyarakat, pemerintah dan organisasi Majelis 

Pengawas Daerah Notaris Kota Malang untuk bekerjasama agar dapat menciptakan notarus-

notarus yang memiliki etika dan moral yang baik.  

 

 


