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ABSTRAK 

 

 

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMBINAAN 

NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 

49/PUU-X/2012 
 

 

Oleh 

 

INES SEPTIA SAPUTRI 

 

 

 

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, apabila dipanggil 

kepersidangan harus dengan persetujuan majelis pengawas daerah (MPD), akan 

tetapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 kewenangan 

tersebut menjadi kewenangan majelis kehormatan notaris (MKN). Pokok bahasan 

dalam penelitian ini adalah: (1) Kewenangan melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

49/PUU-X/2012. (2) Tugas dan fungsi majelis kehormatan notaris dalam 

melaksanakan pembinaan terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 49/PUU-X/2012. (3) Pertimbangan majelis kehormatan notaris dalam 

memberikan persetujuan atau menolak dilakukannya pemeriksaan terhadap notaris 

pada proses peradilan. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data 

yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi 

pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengelolahan data dilakukan dengan cara 

pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data. Selanjutnya, dianalisis 

secara kualitatif.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pemberian persetujuan 

terhadap pemanggilan notaris untuk proses peradilan dimiliki oleh majelis 

pengawas notaris, namun pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi kewenangan 

tersebut dimiliki pula oleh MKN. MKN Pusat mempunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap MKN Wilayah. MKN 

Wilayah melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan atau penolakan 

dalam proses peradilan dan memberikan perlindungan kepada notaris terkait 

pembuatan akta. Pertimbangan MKN dalam memberikan persetujuan 

pemanggilan notaris untuk proses peradilan yaitu: apabila minuta akta dan/atau 
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surat-surat notaris diduga berkaitan dengan tindak pidana, apabila hak menuntut 

belum gugur (daluwarsa) berdasarkan ketentuan hukum pidana, adanya 

penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, adanya 

pengurangan dan penambahan minuta akta, adanya notaris melakukan 

pemunduran akta. Saran yang diharapkan dari penelitian ini adalah notaris 

memiliki kewajiban untuk merahasiakan isi akta, namun dalam kondisi tertentu 

kewajiban itu dapat dikesampingkan. jadi notaris harus lebih berhati-hati dalam 

menjalankan tugas nya. 

 

Kata Kunci: Pengawasan, Pembinaan, Notaris, Majelis Kehormatan Notaris. 
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ABSTRACT 

 

THE ROLE OF NOTARY HONORARY BOARD IN THE GUIDANCE OF 

NOTARY AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION 

NUMBER 49/PUU-X/2012 

 

By 

 

INES SEPTIA SAPUTRI 

 

 

Notary is the general official of the authentic deed of all deeds, If the notary is 

summoned to the court, it shall be subject to the approval of the notary 

supervisory board, but after the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-

X/2012 the authority becomes the jurisdiction of the notary honorary board. This 

study examines the role of notary honorary board in the guidance of a notary after 

the verdict of the constitutional court number 49/PUU-X/2012. The research 

problems in this research are formulated as follows: (1) Who is authorized to 

conduct guidance and supervision of the notary after the Constitutional Court 

Decision Number 49/PUU-X/2012 concerning Approval of the Regional 

Supervisory Board relating to the Judicial Process. (2) What are the duties and 

functions of the notary honorary board in carrying out guidance of the notary after 

the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012 concerning Approval 

of the Regional Supervisory Board relating to the Judicial Process (3) What is the 

consideration of the notary honorary board in giving approval or rejecting the 

examination of the notary in the judicial process. 

 

This research is an empirical normative legal research with descriptive type. The 

approach used in this research was empirical approach. The data sources consisted 

of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials 

and tertiary legal materials. The data collection method was done through 

literature study, documentation and interviews. While the data management is 

done by data examination, data reconstruction and data systematization. Finally, 

the data were being analyzed qualitatively. 

 

The results and discussion of the research clearly showed that the authority to 

approve notary calls for the judicial process was owned by notary supervisory 

board. but after the Constitutional Court the authority becomes the jurisdiction of 

the notary honorary board. 

 

The Central MKN has the duties and functions of conducting guidance and 

supervision on Regional. The Regional MKN shall conduct examination and give 
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approval or rejection to the requests submitted by law enforcement in judicial 

process and to give protection to notary in relation to notary's obligation to 

conceal the contents of deed. The consideration of MKN in giving approval of 

notarial notification for judicial process was when: the original of the deed and/or 

notary letters allegedly related to crime. If the right sue has not been declared 

under the penal law, the denial of the validity of the signatures of one or more 

parties, the reduction and the addition of the deed minus, the notary to do the 

deed. The expected suggestion from this research is that the notary has an 

obligation to conceal the contents of the deed, but under certain conditions the 

obligation can be disregarded. so the notary must be more careful in carrying out 

his duties. 

 

Keywords: Supervision, Guidance, Notary, Notary Honorary Board 
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“Keadilan yang ada pada diri seorang raja, laksana sebentuk mutiara, meskipun 

yang empunya telah mati, mutiara akan tetap tinggal dengan cahayanya” 

(Hukama) 

 

“Bertindaklah seakan dasar-dasar tindakanmu akan menghasilkan sebuah hukum 

untuk seluruh dunia” 

(Immanuel Kant) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Notaris sebagai pejabat atau pegawai umum yang berwenang membuat akta sudah 

lama dikenal di Indonesia sejak Belanda menjajah Indonesia. Notaris merupakan 

suatu lembaga yang telah ada di Belanda sejak lama untuk membuat akta-akta 

yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam aktivitas perdagangan. Akan 

tetapi lembaga ini diperuntukkan guna mereka sendiri baik karena sesuatu 

ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa 

dalam bidang hukum perdata yaitu Burgerlijk Wetbook (B.W) atau sekarang 

umumnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 

(UUJN) menentukan bahwa yang dimaksud notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini. Salah satu kewenangan notaris adalah 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat juga dipergunakan 

sebagai alat bukti di persidangan. 
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Pencantuman nama notaris dan tanda tangan notaris pada akta sering diartikan 

bahwa notaris sebagai pihak dalam akta, karenanya ketika isi akta 

dipermasalahkan notaris sering kali ditempatkan sebagai turut tergugat atau juga 

sebagai saksi atau bahkan tersangka karena dalam Pasal 38 Ayat (2) huruf d 

UUJN menentukan bahwa: Pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan 

tempat kedudukan notaris. Pasal 44 Ayat (1) UUJN pada akhir akta wajib 

dicantumkan tanda tangan notaris. Penempatan notaris sebagai turut tergugat atau 

saksi seperti itu dapat disimpulkan telah salah kaprah atau pihak-pihak tertentu 

tersebut tidak mengerti atau tidak memahami kedudukan notaris dalam sistem 

hukum nasional.
1
 

 

Mengingat akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris harus dirahasiakan sesuai 

dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
2
 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka seorang notaris karena jabatannya 

diberikan hak ingkar (verschoningsrecht) sekaligus kewajiban ingkar 

(verschoningsplicht) yang merupakan hak untuk dibebaskan untuk memberikan 

keterangan terkait akta yang dibuatnya dan kewajiban untuk menolak memberikan 

keterangan. Oleh karena itu, notaris adalah seorang yang dalam menjalankan 

jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip equality before the law
3
, sepanjang 

                                                           
1
 Habib Adjie, 2014, Merajut Pikiran dalam Dunia Notaris & PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm. 29. 
2
 Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. 

3
 Menurut Mohammad Taufik Makarao, equality before the law ialah perlakuan yang sama atas 

diri setiap orang dimuka hukum. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman 

menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang. Penjelasan umum butir 3a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

menentukan bahwa perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak 

mengadakan pembedaan perlakuan. (Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, Hukum 

Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Gahlia Indonesia, Bogor, hlm.3.) 
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dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan dalam 

UUJN. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1909 Ayat (3) KUHPerdata yang menentukan:  

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian 

di muka hakim. Namun, dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya 

memberikan kesaksian kepada segala siapa yang karena kedudukannya, 

pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan 

sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya 

dipercayakan kepadanya sebagai demikian. 

 

Pasal 322 KUHPidana menentukan:  

(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya 

karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 

denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu 

hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. 

 

 

Menurut  Izenic bentuk atau corak notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok 

utama, hal ini dikarenakan bahwa jabatan dan profesi merupakan dua hal yang 

berbeda dari segi subtansi dan akan berkaitan dengan corak notaris yang sekarang 

ini ada di berbagai negara, yaitu:
4
 

 

1. Notariat Functionnel, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah 

didelegasikan (gedelegeerd), dan demikian diduga mempunyai kebenaran 

isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan 

eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti 

ini terdapat pemisahan yang keras antara wettelijke dan niet wettelijke 

werkzaamheden, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-

undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat. 

                                                           
4
 Habib Adjie, 2009,  Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 1. 
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2. Notariat Professionel, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur 

tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-

akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula 

kekuatan eksekutorialnya. Maksud dari kata professional disini ialah bukan 

berarti harus dilakukan oleh suatu profesi. Notaris sebagai jabatan, wajib 

bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar 

jabatan yang diatur dalam UUJN yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya kepada masyarakat. 

 

Pengelompokan corak dan bentuk notaris seperti tersebut akan berguna untuk 

mendudukan atau meninjau apakah notaris jabatan atau profesi. Perlu dipahami 

bahwa notaris di Indonesia merupakan suatu jabatan, bukan profesi. Demikian, 

organisasi notaris bukan bagi mereka yang menjalankan profesi notaris, mereka 

yang menjalankan jabatan notaris dan yang diperlukan bukan kode etik profesi 

notaris melainkan kode etik jabatan notaris. Notaris dalam melaksanakan tugas 

jabatannya juga harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris karena 

tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.  

 

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap 

benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma 

perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-

pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan perilaku yang dianggap 

benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan 

profesi yang bersangkutan. Kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan 

konflik, yang sebaliknya berguna bagi bahan refleksi nama baik profesi. 
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Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Seorang notaris yang menjabat harus mematuhi undang-undang tersebut dan 

berpegang pada kode etik notaris. Hubungan antara peraturan jabatan notaris dan 

kode etik notaris terletak pada ketentuan kode etik notaris yang diangkat dari 

ketentuan peraturan jabatan notaris dan pengenaan sanksi terhadap pelanggar 

kedua-duanya.
5
 

 

Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan pelaksanaan jabatan notaris, maka 

UUJN telah menetapkan majelis pengawas yang memiliki kewenangan dan 

kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. 

Keberadaan majelis pengawas notaris diharapkan membuat notaris selalu 

memegang teguh kebenaran-kebenaran hukum sebagai landasannya ketika 

melayani masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau kekhilafan yang 

merugikan masyarakat.
6
 

 

Apabila timbul kerugian yang harus dipikul salah satu atau kedua belah pihak 

karena akta yang dibuat notaris maka pihak-pihak yang dirugikan tersebut dapat 

memberitahukan masalahnya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) setempat. Sehingga kedudukan majelis pengawas 

sebagai jembatan apakah permintaan yang disampaikan oleh seseorang penyidik, 

penuntut umum, atau hakim untuk mengambil foto copy minuta akta dan/atau 

memanggil notaris dapat disetujui atau tidak.   

                                                           
5
Abdulkadir Muhammad, 2006, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93. 

6
Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 65. 
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Awalnya penyitaan foto copy minuta akta notaris harus dilakukan dengan 

persetujuan ketua pengadilan negeri, karena pengawasan  terhadap notaris 

dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum 

dan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang oleh 

Menteri Hukum dan HAM), hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu 

kekuasaan kehakiman ada pada departmen kehakiman.
7
 

 

Tahun 1999 sampai dengan 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945), dengan amandemen tersebut telah pula merubah 

kekuasaan kehakiman. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. 

Berdasarkan aturan hukum tersebut, Mahkamah Agung hanya mempunyai 

kewenangan dalam bidang peradilan saja.  

 

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, notaris yang diangkat oleh menteri tidak 

tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan 

peradilan, karena menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap 

badan peradilan. Tahun 2004 pembentuk undang-undang menetapkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN Nomor 30 Tahun 

2004). Dengan berlakunya UUJN ketentuan mengenai pengawasan terhadap 

notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut.  

                                                           
7
Habib Adjie, 2013, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris, Refika Aditama, 

Bandung, hlm. 127. 
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Maka untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki landasan hukum nasional yang 

mengatur profesi notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sebagai perpanjangan tangan negara. Pengaturan mengenai pengambilan foto copy 

minuta akta dan pemanggilan notaris selanjutnya diatur dalam Pasal 66 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu:  

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim 

dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang: 

a. Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan 

pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan 

b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam 

penyimpanan notaris.  

(2) Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. 

 

 

Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan 

Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Redaksi Pasal 66 UUJN membuka 

kesempatan luas bagi penyidik untuk mendapatkan alat bukti agar memperjelas 

proses penyidikan dan sudah selayaknya MPD memberikan alat bukti yang 

dimaksud untuk kepentingan penyidikan. Namun, kemudian muncul persoalan 

dimana MPD tidak memberikan persetujuan  mengenai pemanggilan notaris oleh 

penyidik guna pemeriksaan perkara mengenai akta yang dibuatnya.  

 

Sebagai salah satu contoh yaitu pada tahun 2008 seseorang  pemohon bernama 

Kant Kamal melalui kuasa hukumnya telah melakukan pengujian undang-undang 

ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Uji materil tersebut dilakukan karena 

pemohon merasa hak konstitusional telah dirugikan sebab kasus yang sedang 
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ditangani oleh Penyidik Kepolisian (Kepolisian Daerah Metro Jaya) mengalami 

kendala dalam melakukan proses Penyidikan Laporan Polisi yang dibuat 

Pemohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke 

dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP, dikarenakan 

Penyidik tidak mendapatkan ijin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah 

Notaris Cianjur. 

 

Hal ini mendorong pemohon untuk mengajukan uji materil mengenai pasal ini 

karena menghalangi proses penyidikan sehingga pemohon tidak mendapatkan 

keadilan. Pengujian undang-undang yang dilakukan atas materinya, maka dapat 

berakibatkan dibatalkan sebagian materi undang-undang yang bersangkutan. 

Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan bagian materi muatan suatu undang-

undang yang diuji itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat. 

 

Adapun selebihnya tetap berlaku sebagaimana adanya, yang dimaksud dengan 

materi muatan dari suatu undang-undang itu, isi ayat, pasal, dan/atau bagian-

bagian tertentu dari suatu undang-undang. Dapat terjadi bahwa yang dianggap 

bertentangan dengan UUD 1945 hanyalah satu anak kalimat dalam satu ayat, atau 

satu kata dalam suatu kalimat.
8
 Uji materil ini dilakukan karena Pasal 66 UUJN 

dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum 

bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali notaris. 

 

 

                                                           
8
 Jimly Asshiddiqie, 2012, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm.40.  
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Sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

Kemudian Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menentukan “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

 

Oleh karena itu, keharusan persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip 

independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang 

notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum.  

Cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut 

yang dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Berdasarkan 

pertimbangan hakim tersebut Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menentukan bahwa: 

  

a. Frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

b. Frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. 
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Hal ini membuat notaris merasa dirugikan karena sebelumnya dokumen-dokumen 

yang ada di kantor notaris merupakan dokumen yang sangat dirahasiakan 

sekarang bisa saja diambil oleh para penyidik, penuntut umum ataupun hakim 

hanya melalui persetujuan dari pengadilan. Sehingga profesi yang mulia sebagai 

pejabat negara tidak lagi dilindungi perbuatan yang dilakukanya. Di sisi lain 

kewibawaan seorang notaris selaku pejabat umum harus dijaga kehormatannya 

sehingga perlu perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat 

notaris dalam proses peradilan.   

 

Tahun 2014 dilakukan amandemen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang  Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris yang dalam salah satu pasalnya mengamanatkan pembentukan 

Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Pembentukan MKN dinyatakan dalam Pasal 

66:  

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim 

dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang:  

a. mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan  

pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; 

dan  

b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan 

notaris.  

(2) Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. 

(3) Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau 

menolak permintaan persetujuan.  

(4) Dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), majelis kehormatan 

notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.  
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Pembentukan MKN dilakukan untuk menjawab kebingungan para notaris dalam 

menghadapi pemanggilan maupun pemeriksaan penyidik berkaitan minuta akta. 

Notaris dipersilahkan membuka isi akta tanpa merasa menyalahi aturan jika sudah 

memperoleh persetujuan dari MKN. Peran penting dari MKN ini menggantikan 

peran yang dilakukan oleh MPD yang sebelumnya diatur dalam Pasal 66 UUJN 

Nomor 30 Tahun 2004. 

 

Namun pengertian mengenai MKN tidak dicantumkan pada ketentuan umum 

dalam Pasal 1 UUJN. Akan tetapi pengertian mengenai majelis pengawas notaris 

dicantumkan dalam Pasal 1 yang menentukan bahwa majelis pengawas notaris 

yang selanjutnya disebut majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai 

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap notaris. Pasal 66A Ayat (1) menentukan bahwa dalam melaksanakan 

pembinaan, menteri membentuk majelis kehormatan notaris.  

 

Isi dari kedua pasal tersebut menunjukan bahwa, adanya overlapping
9
 antara 

ketentuan mengenai MPN dan MKN. Kedua ketentuan pasal tersebut saling 

menentukan adanya pembinaan yang dilakukan oleh MPN dan MKN. Rumusan 

demkian, bersifat vague
10

 dan ambiguity
11

. Rumusan yang demikian menurut 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan harus dihindari. Demikian dengan adanya overlapping 

antara pasal tersebut dapat menimbulkan kebingungan mengenai pembinaan dan 

pengawasan terhadap notaris yang dapat dilakukan oleh MKN dan MPN. 

                                                           
9
  Tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang yang lain. 

10
 Arti kata vague dalam bahasa Indonesia adalah samar-samar, tidak jelas. 

11
 Arti kata ambiguity dalam bahasa Indonesia adalah memiliki dua makna, kedwiartian. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai wewenang melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

49/PUU-X/2012 tentang Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Terkait Proses 

Peradilan, tugas dan fungsi majelis kehormatan notaris dalam melaksanakan 

pembinaan terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-

X/2012 tentang Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Terkait Proses Peradilan, 

pertimbangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan persetujuan atau 

menolak dilakukannya pemeriksaan terhadap notaris pada proses peradilan. 

Berjudul: Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris 

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka 

yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : 

a. Siapakah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-

X/2012 tentang Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Terkait Proses 

Peradilan? 

b. Bagaimana tugas dan fungsi majelis kehormatan notaris dalam 

melaksanakan pembinaan terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Persetujuan Majelis Pengawas 

Daerah Terkait Proses Peradilan?   

c. Bagaimana pertimbangan majelis kehormatan notaris dalam memberikan 

persetujuan atau menolak dilakukannya pemeriksaan terhadap notaris pada 

proses peradilan ? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah lingkup pembahasan dan lingkup 

bidang ilmu. Lingkup pembahasan ialah siapakah yang berwenang melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Terkait 

Proses Peradilan, bagaimana tugas dan fungsi majelis kehormatan notaris dalam 

melaksanakan pembinaan terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Terkait 
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Proses Peradilan, bagaimana pertimbangan majelis kehormatan notaris dalam 

memberikan persetujuan atau menolak dilakukannya pemeriksaan terhadap notaris 

pada proses peradilan. Lingkup bidang ilmu ialah hukum keperdataan. 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

a. Mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Persetujuan Majelis Pengawas Daerah 

Terkait Proses Peradilan. 

b. Mengkaji dan menganalisis mengenai tugas dan fungsi majelis kehormatan 

notaris dalam melaksanakan pembinaan terhadap notaris pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Persetujuan Majelis 

Pengawas Daerah Terkait Proses Peradilan. 

c. Mengkaji dan menganalisis mengenai pertimbangan majelis kehormatan 

notaris dalam memberikan persetujuan atau menolak dilakukannya 

pemeriksaan terhadap notaris pada proses peradilan. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah antara lain sebagai 

berikut: 
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a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum 

perdata. Melalui penelitian ini maka diharapkan dapat membuka cakrawala dan 

pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata (law in action) sehingga 

untuk masa yang akan datang tercipta situasi hukum yang lebih kondusif. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penulisan tesis ini diharapkan:  

1. Mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan 

penulis menerapkan ilmu yang diperoleh. 

2. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai kewenangan melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Persetujuan Majelis Pengawas 

Daerah Terkait Proses Peradilan, tugas dan fungsi majelis kehormatan 

notaris dalam melaksanakan pembinaan terhadap notaris pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Persetujuan Majelis 

Pengawas Daerah Terkait Proses Peradilan, pertimbangan majelis 

kehormatan notaris dalam memutuskan untuk memberikan persetujuan atau 

menolak dilakukannya pemeriksaan terhadap notaris pada proses peradilan. 

3. Dapat memberikan masukan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) 

dalam menjalankan kewenangannya. 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

1. Tata Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang  

Jabatan Notaris 

Majelis Pengawas Notaris 

Pembinaan  Pengawasan  

Overlapping Peraturan 

Mengenai Pembinaan 

Notaris 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris 

Majelis Kehormatan Notaris 

Pembinaan 

Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 49/PUU-X/2012 
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2. Kerangka Teori 

 

 

a. Teori Peran 

Peran adalah tindakan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan di dalam bidang 

tertentu sesuai dengan kedudukannya. Menurut Soerjono Soekanto peran (role) 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu 

peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang yang 

menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dan norma-norma yang berlaku.  

Peranan mencangkup tiga hal, yaitu sebagai berikut:
12

 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan. 

2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

 

b. Teori Pengawasan  

Pengertian pengawasan menurut S.P. Siagian merupakan sebuah proses 

pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin 

agar seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang 

sudah ditentukan sebelumnya. UUJN tidak memberikan pengertian pengawasan 

                                                           
12

 Soerjono  Soekanto, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 213. 
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terhadap notaris, namun buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi 

pengadilan, buku II yang menentukan bahwa: “Pengawasan adalah kegiatan 

administratif yang bersifat preventif dan represif yang bertujuan untuk menjaga 

agar para notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keleluhuran 

martabat atau tugas jabatannya.”
13

 

 

c. Teori Wewenang 

Teori wewenang menurut Max Weber adalah suatu hak yang telah ditetapkan 

dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, 

menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting, 

dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Wewenang tersebut ada tiga 

macam, yaitu:
14

 

  

1) Wewenang kharismatis (charismatic authority). 

Wewenang kharismatik tidak diatur oleh kaidah-kaidah, baik yang tradisional 

maupun rasional. Sifatnya cenderung irasional. Ada kalanya kharisma hilang 

karena masyarakat sendiri yang berubah dan mempunyai paham berbeda. 

Perubahan tersebut sering kali tidak dapat diikuti oleh orang-orang yang 

mempunyai wewenang kharismatik tadi sehingga dia tertinggal oleh kemajuan 

dan perkembangan masyarakat. 

 

 

 

 

                                                           
13

Yahya Harahap, 2008, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan 

Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 162.  
14

 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 250. 
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2) Wewenang tradisional (traditional authority). 

Wewenang tradisional dapat dimiliki oleh seorang maupun sekelompok orang. 

Dengan kata lain, wewenang tersebut dimiliki oleh orang-orang yang menjadi 

anggota kelompok, yang sudah lama sekali mempunyai kekuasaan di dalam suatu 

masyarakat. Wewenang tersebut dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang 

bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus seperti pada 

wewenang kharismatik, tetapi karena kelompok tadi mempunyai kekuasaan dan 

wewenang yang telah melembaga bahkan menjiwai masyarakat. 

a) Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang 

mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat. 

b) Adanya wewenang yang lebih tinggi ketimbang kedudukan seseorang yang 

hadir secara pribadi. 

c)  Selama tak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, 

orang-orang dapat bertindak secara bebas. 

 

3) Wewenang rasional/legal (traditional/legal authority). 

Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem 

hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum disini dipahamkan sebagai 

kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat dan bahkan yang telah 

diperkuat oleh negara. Pada wewenang yang didasarkan pada sistem hukum, harus 

dilihat juga apakah sistem hukumnya bersandar pada tradisi, agama atau faktor-

faktor lain. Kemudian, harus ditelaah pula hubungannya dengan sistem kekuasaan 

serta diuji pula apakah sistem hukum tadi cocok atau tidak dengan sistem 

kebudayaan masyarakat agar kehidupan dapat berjalan dengan tenang dan 

tentram. 
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d. Teori Tanggung Jawab 

Istilah tanggung jawab dapat dibedakan dengan pertanggungjawaban. Menurut 

kamus bahasa Indonesia, arti pertanggungjawaban adalah: (1) perbuatan 

bertanggungjawab; (2) sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, 

pada tanggung jawab lebih ditekankan pada adanya suatu kewajiban untuk 

menanggung yang dapat dikenakan; sedangkan pertanggungjawaban pada adanya 

sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, akibat dari dilakukannya suatu 

perbuatan atau peran tertentu. Istilah tanggungjawab hukum adalah kewajiban 

menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu norma 

atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab.
15

 

 

3. Konseptual 

 

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang diteliti. Terdiri dari susunan beberapa konsep sebagai satu 

kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, 

acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan yang didasarkan atau 

diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Biasanya kerangka 

konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu agar tidak 

terjadi penafsiran yang berbeda dan mempermudah pengertian, di bawah ini 

dikemukakan penjelasan dan batasan istilah yang digunakan:  

 

 

 

                                                           
15

Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

Universitas Lampung, Lampung, hlm. 96.  
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a. Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu 

peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan 

dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya 

dan memberikan grosse
16

, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang 

pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
17

 

 

b. Majelis Kehormatan Notaris  

Majelis kehormatan notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan 

untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan 

atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas 

pengambilan foto copy minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam 

pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam 

penyimpanan notaris.
18

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Grosse akta menurut Tri Winarno adalah suatu salinan atau kutipan dari minnuta akta (naskah 

asli) yang di atasnya (di atas judul akta) memuat kalimat berikut ini: “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di bawahnya dicantumkan kalimat berikut ini : 

“Diberikan sebagai grosse pertama dengan menyebut nama dari prang, yang atas permintaannya, 

grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya”. 
17

 G.H.S. Luman Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hlm. 31. 
18

 Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan 

Notaris. 
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c. Pengawasan 

Pengawasan adalah salah satu fungsi fundamental manajemen yang pada 

hakekatnya merupakan peran membandingkan antara Das Sollen (standard) 

dengan Das Sein (situasi kenyataan yang diperoleh).
19

 Pasal 1 angka 8 Keputusan 

Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang 

Kenotariatan menentukan bahwa pengawasan adalah kegiatan administratif yang 

bersifat preventif dan represif oleh menteri yang bertujuan untuk menjaga agar 

para notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

d. Pembinaan 

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, 

pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan peran atau kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan 

konsep pembinaan didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti 

dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya,  

dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan 

kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.
20

 

 

 

 

                                                           
19

 Monang Sitorus,“Pengaruh Dimensi-Dimensi Pengawasan Terhadap Perilaku Aparatur Dalam 

Pelayanan Perijinan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan”. Majalah 

Ilmiah UNIKOM.Vol.7, No.1, 64. 
20

Mardialis, 2014, Analisis Pembinaan Koperasi Pada Dinas Koperasi Dan UKM (Usaha Kecil 

Menengah) Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan Tambang ), Universitas Negeri Sultan 

Syarif Kasim, Riau, hlm.12. 
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Pengertian pembinaan notaris tidak didefinisikan secara jelas dalam peraturan 

perundang-undangan, namun dalam Pasal 18 Permenkumham Nomor 7 Tahun 

2016 menentukan bahwa tugas pembinaan yang dilakukan oleh MKN berupa 

menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya 

dan memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris 

untuk merahasiakan isi akta. 

 

Sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh MPD adalah pemeriksaan rutin yang 

dilakukan secara berjenjang mulai dari Majalis Pengawas Daerah (MPD), Majelis 

Pengawas Wilayah (MPW) dan Majalis Pengawas Pusat (MPP) Notaris berkaitan 

dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik, adanya dugaan pelanggaran 

pelaksanaan tugas jabatan notaris atau perilaku para notaris yang di luar 

menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat menggangu atau 

mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatannya. 

 

e. Putusan Hakim 

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara 

yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk  

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para  pihak. 

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga 

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh 

hakim di persidangan.
21

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 212.   
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f. Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah konstitusi adalah suatu lembaga negara yang melakukan tugas  

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan.  

 

E. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Jenis dan Tipe Penelitian  

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum 

normatif-empiris selalu terdapat 2 (dua) tahap kajian. Tahap pertama, kajian 

mengenai hukum normatif (perundang-undangan, peraturan menteri dan buku) 

yang berlaku dan tahap kedua kajian hukum empiris berupa penerapan 

(implementasi) pada peristiwa hukum in concreto guna mencapai tujuan yang 

telah ditentukan.
22

 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif 

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) 

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat 

tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu 

yang terjadi dalam masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm. 53. 
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2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian 

dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis 

permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang 

merupakan data sekunder) dengan data primer yang  diperoleh dari lapangan.  

 

3. Data dan Sumber Data   

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif empiris adalah data 

sekunder dan data primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa: 

a. Data primer 

Data primer berupa perilaku yang bersumber dari kebiasaan atau kepatutan  yang 

tidak tertulis, tetapi dibenarkan berdasarkan Pasal 1339  BW. Walaupun data itu 

adalah data primer, tidak berarti penelitian hukum empiris, karena data primer 

tidak lepas konteksnya dari penelitian hukum normatif-empiris. Dalam hal ini 

melakukan wawancara dengan 3 orang yang terdiri dari: Ketua Majelis Pengawas 

Daerah Bandar Lampung, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Lampung dan 

Akademisi Universitas Lampung .   

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang berasal dari informasi tertulis mengenai 

hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas bahan hukum dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 golongan yaitu:  
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1) Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau 

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Sumber 

hukum primer dalam penelitian ini adalah:  

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  

d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. 

e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Majelis Kehormatan Notaris. 

f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. 

2) Bahan hukum sekunder (secondary law material), yaitu bahan hukum yang 

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum dan 

jurnal hukum).  

3) Bahan hukum tersier (Tertiary Law material), yaitu bahan-bahan penunjang 

lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

hasil penelitian dan artikel-artikel di internet yang sifatnya seperti karya 

ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

 

4. Penentuan Narasumber 

Dalam menganalisis data, diperlukan pendapat dari narasumber yang dijadikan 

sebagai informan.  
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Adapun narasumber penelitian ini adalah: 

1. Ketua Majelis Pengawas Daerah Bandar Lampung : 1 Orang 

2. Anggota Majelis Kehormatan Notaris Lampung : 1 Orang 

3. Akademisi Universitas Lampung : 1 Orang 

Jumlah                   3 Orang 

5. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data  

 

a. Prosedur Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka 

dan studi dokumen.  

 

1. Studi pustaka  

Studi pustaka (library research) adalah pengumpulan data dengan melakukan 

serangkaian kegiatan: membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan 

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian. 

 

2. Studi dokumen  

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara 

umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis 

informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum 

berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait 

petunjuk teknis pelaksanaan keputusan majelis pengawas pusat notaris. 
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3. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer, maka penelitian 

mengadakan studi lapangan dengan teknik wawancara kepada narasumber yaitu  

Majelis Pengawas Daerah Bandar Lampung bernama Sri Yuliani, S.H., M.H., 

Majelis Kehormatan Notaris Lampung bernama Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. 

dan Akademisi Universitas Lampung bernama Dr.Wahyu Sasongko, S.H., 

M.Hum. Wawancara tersebut menggunakan teknik wawancara dengan bertatap 

muka langsung dengan menggunakan catatan-catatan yang berisi beberapa 

pertanyaan yang nantinya akan dikembangkan saat wawancara berlangsung. 

 

a. Pengolahan Data  

Setelah data sekunder, selanjutnya diolah dengan menggunakan tahap-tahapan 

sebagai berikut :  

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.  

2.  Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, 

logis sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.  

3. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. 

 

6. Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menafsirkan data 

dan hasilnya diuraikan dalam bentuk rumusan kalimat secara benar, jelas dan 

sistematis sehingga mudah dibaca dan diberi arti sehingga diperoleh gambaran 

secara lengkap, jelas, dan memudahkan pengambilan kesimpulan. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Notaris 

 

 

1. Peran Notaris 

 

Lembaga notariat ada karena kebutuhan masyarakat, baik jaman dahulu maupun 

jaman sekarang. Keberadaan notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan 

hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya 

dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan 

hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses 

pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

 

Pasal 1 Ayat (1) UUJN menentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya. Seorang notaris sebagai pejabat umum diangkat dan 

diberhentikan oleh menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia.  
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Sedangkan Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum 

(Openbare ambtenaren), karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas 

dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.
23

 Notais dalam hal 

membuat akta otentik yang diakui oleh undang-undang maka notaris berarti 

mempunyai kedudukan dan jabatan yang sangat mulia, memiliki harkat dan 

martabat yang tinggi karena jabatan notaris diberikan oleh pemerintah atas nama 

negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan. 

 

Menurut Habib Adjie, notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai 

karakteristik yaitu sebagai jabatan, artinya UUJN merupakan satu-satunya aturan 

hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, 

sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu 

kepada UUJN oleh karena jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang 

diciptakan oleh negara dan menempatkan notaris sebagai jabatan yaitu merupakan 

suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk 

keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat 

berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. 

 

Menurut penulis notaris adalah  pejabat umum yang diberikan amanat oleh 

pemerintah atas nama negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

bidang hukum keperdataan dalam kewenangan membuat akta autentik dan 

kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang yang diangkat dan 

diberhentikan oleh menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

                                                           
23

 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011,  Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan 

Akta, Mandar Maju, Bandung, hlm. 62. 
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Karakteristik kedua notaris mempunyai kewenangan tertentu, artinya setiap 

wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai 

batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan 

wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) 

melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang dan wewenang notaris 

hanya dicantumkan dalam Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) UUJN. 

 

2. Wewenang Notaris 

 

Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber, yakni atribusi, delegasi dan 

mandat, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan 

(bevoegheid, legal power, competence). Kewenangan yang diperoleh dengan cara 

atribusi, apabila terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu 

ketentuan perundang-undangan. Dari prespektif sumber kewenangan, notaris 

memiliki wewenang atributif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang 

(badan legislator). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UUJN 

kewenangan notaris bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu: 

  

a. Kewenangan utama/umum, Pasal 15 Ayat (1) 

Kewenangan utama notaris yaitu membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 

dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 
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akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 

lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 

 

b. Kewenangan tertentu, Pasal 15 Ayat (2),dan 

Selain kewenangan yang disebutkan di atas menurut Pasal 15 Ayat 2 UUJN, 

notaris berwenang pula untuk: 

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. 

2) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat 

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan. 

3) Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya. 

4) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 

5) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. 

6) Membuat akta risalah lelang.  

 

c. Kewenangan lain-lain, Pasal 15 Ayat (3).
24

 

  

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) di 

atas, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan yaitu dalam Pasal 1 point kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan peraturan 

perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang 

bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat 

bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua 

                                                           
24

 Sjaifurrachman, Op.Cit., hlm. 78. 
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keputusan badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di 

tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum. Jadi, kewenangan 

notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh lembaga negara mengikat secara umum. 

 

3. Kewajiban Notaris 

 

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta 

otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula suatu keweajiban yang harus 

dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan 

dan apabila tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan 

dikenakan sanksi terhadap notaris. Kewajiban tersebut ditentukan dalam Pasal 16 

Ayat (1) yaitu: 

a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 

b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian 

dari protokol notaris. 

c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.  

d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan 

minuta akta.  

e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, 

kecuali ada alasan untuk menolaknya.  

f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji 

jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.  
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g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak 

dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 

satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap buku. 

h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga.  

i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan akta setiap bulan. 

j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf 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 minggu pertama 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. Membacakan akta di hadapan 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. 

n. Menerima magang calon notaris. 
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Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai 

akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam 

pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka 

rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang 

memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban notaris berdasarkan 

ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN.
25

 Bahwa 

kewajiban ingkar notaris melekat pada tugas jabatan notaris. 

 

4. Larangan Notaris 

 

Kewajiban yang diatur dalam UUJN tersebut lebih cenderung berkaitan dengan 

pembuatan akta. Kewajiban tersebut harus dipatuhi oleh notaris, jika melanggar 

kewajiban-kewajiban tersebut, maka akta yang dibuat oleh notaris yang 

bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan saja. Selain memiliki kewajiban, notaris juga mempunyai larangan-

larangan. Adanya larangan bagi notaris dimaksudkan untuk menjamin 

kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris.  

 

Larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan 

Pasal 17 UUJN. Pembatasan atau larangan bagi notaris ini ditetapkan untuk 

menjaga seorang notaris dalam menjalankan praktiknya bertanggungjawab 

terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang 

cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Pemerintah membatasi wilayah 

kerja seorang notaris, UUJN juga mengatur bahwa seorang notaris dilarang 

menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.  

                                                           
25

 Habib Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Op.Cit., hlm. 7. 
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Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum 

kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat 

antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Sebagai contoh, seorang notaris yang 

memiliki wilayah kerja di Yogyakarta tidak dapat membuka praktik atau membuat 

akta otentik di wilayah Jakarta (batas yuridiksi notaris adalah provinsi).
26

 Notaris 

dikenai sanksi jika meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja 

tanpa alasan yang sah.  

 

Seorang notaris tidak dapat seenaknya mengambil waktu untuk istirahat karena 

tugas yang didelegasikan negara pada dirinya menuntut untuk senantiasa siap 

melayani mereka yang butuh pembuatan atau penetapan otentik tentang berbagai 

hal. Jika disuatu tempat tidak ada notaris lagi yang bertugas maka notaris yang 

berhalangan wajib menunjuk seorang notaris pengganti. 

 

Seorang notaris dilarang memiliki jabatan rangkap, baik sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), sebagai petinggi perusahaan negara atau swasta, sebagai pejabat 

negara, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di luar wilayah 

yuridiksinya, apalagi jika berperan sebagai advokat. Rangkap jabatan dapat 

membuat notaris tidak netral dan kehilangan fokus dalam melayani masyarakat 

dan akan lebih mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan yang 

menguntungkan si notaris terlebih dahulu. Seorang notaris juga dilarang menjadi 

notaris pengganti. 
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 Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, hlm. 107. 
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Hal tersebut berlaku untuk notaris yang belum menjalankan jabatannya, notaris 

yang menjalani cuti dan notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya. 

notaris juga tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan 

norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan 

dan martabat notaris. Secara singkat, larangan bagi notaris adalah sebagai berikut: 

1. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilyah jabatannya. 

2.  Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari 

kerja tanpa alasan yang sah. 

3.  Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pegawai negeri sipil. 

4.  Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau advokat, 

pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, Badan Usaha Swasta atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar 

wilayah jabatan notaris. 

5.  Notaris dilarang menjadi notaris pengganti. 

6.  Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma 

agama, norma kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi 

kehormatan dan martabat jabatan notaris. 

7.  Notaris dilarang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. 

Selain itu masih terdapat larangan-larangan yang diatur dalam kode etik notaris. 

Seluruh larangan-larangan tersebut harus dipatuhi oleh notaris. Sebab, jika tidak 

dipatuhi maka notaris tersebut telah melanggar ketentuan. Atas pelanggaran itu, 

maka notaris yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk 

pelanggaran yang telah dilakukan.
27
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Ibid, hlm 109. 
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B. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris 

 

 

1. Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris 

 

 

Sejak kehadiran institusi notaris di Indonesia, pengawasan terhadap notaris selalu 

dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan 

agar para notaris ketika melakukan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan 

kepentngan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk 

kepentingan diri notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang 

dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap notaris, bahwa notaris 

dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti 

berupa akta otentik sesuai permintaan kepada notaris.
28

 

 

Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dilakukan oleh menteri yang 

membawahi bidang kenotariatan dan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut 

menteri membentuk suatu lembaga tersendiri yang disebut majelis pengawas 

notaris. Pengawasan yang dilakukan majelis tidak hanya pelaksanaan tugas 

jabatan notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN saja, tetapi juga sesuai dengan 

pelaksanaan dalam kode etik notaris. Pasal 67 Ayat (3) UUJN menentukan 

Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur: 

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang. 

b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang.  

c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.
29
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 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris, Op.Cit., hlm. 129. 
29

Ibid., hlm. 4. 
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Majelis pengawas notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan 

menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik 

notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabaran notaris.
30

 Berdasarkan subtansi pasal 

tersebut bahwa majelis pengawas notaris berwenang melakukan sidang untuk 

memeriksa: 

a. Adanya dugaan pelanggaran kode etik. 

b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris. 

c. Perilaku para notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai 

notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas 

jabatan notaris. 

 

Majelis pengawas juga berwenang memeriksa fisik kantor notaris beserta 

perangkatnya, juga memeriksa fisik minuta akta notaris. Dilihat dalam tataran 

yang ideal perlu dilakukan pemisahan mengenai kewenangan majelis pengawas, 

yaitu majelis pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap 

perilaku notaris dalam menjalankan tugas jabatan notaris atau perilaku yang dapat 

mengganggu pelaksanaan tugas jabatan notaris, karena perilaku notaris 

berpedoman kepada UUJN untuk memberikan implikasi yang baik dalam 

pelaksanaan tugas jabatan notaris.
31

 

 

Majelis pengawas tidak perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 

fisik kantor notaris, karena keadaan fisik kantor notaris secara minimal 

disesuaikan dengan kebutuhan notaris yang bersangkutan, serta tidak perlu pula 

                                                           
30

Pasal 70 huruf a, Pasal 73 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b Undang-Undang 

Jabatan Notaris. 
31

Habib Adjie, 2015,  Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Refika 

Aditama, Bandung, hlm. 26. 
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melakukan pemeriksaan atas/terhadap minuta akta-akta dibuat oleh notaris yang 

bersangkutan, karena akta merupakan perwujudan kemampuan keilmuan notaris 

dalam menjalankan tugas jabatannya.
32

 

 

2. Wewenang dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris 

 

Majelis pengawas notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang 

melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris 

dan dalam Pasal 68 UJJN menentukan, bahwa majelis pengawas notaris, terdiri 

atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan 

Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang tiap jenjangnya mempunyai wewenang 

masing-masing, yaitu: 

 

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)  

 

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kota atau 

kabupaten. Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusis 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. Pasal 70 UUJN menentukan wewenang MPD yang 

berkaitan dengan: 

1) Menyelenggarakan sidang untuk. memeriksa adanya dugaan pelanggaran 

kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. 

2) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, 

memberikan persetujuan cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan. 

                                                           
32
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3) Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang 

bersangkutan, menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada 

saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun 

atau lebih. 

4) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara 

protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara. 

5) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran 

kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN. 

6) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada hal-hal 

di atas kepada MPW. 

 

Kemudian Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan: 

1) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan 

menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah 

tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. 

2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW 

setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi 

notaris, dan MPP. 

3) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan. 

4) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari 

notaris dan merahasiakannya. 

5) Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil 

pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, 

dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang 

bersangkutan, MPP, dan organisasi notaris. 
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6) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti. 

 

Wewenang MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

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

Pasal 13 Ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa kewenangan MPD yang 

bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota 

yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai: 

1) Memberikan persetujuan cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) 

bulan. 

2) Menetapkan notaris pengganti. 

3) Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah 

terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. 

4) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran 

kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.
33

 

5) Memberi paraf dan menandatangi daftar akta, daftar surat di bawah tangan 

yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar 

surat lain yang diwajibkan undang-undang. 

6) Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat 

di bawah tangan yang disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya 

paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang 

memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta. 

 

                                                           
33
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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: 

1) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang prokol notaris 

yang diangkat sebagai pejabat negara. 

2) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris 

yang meninggal dunia. 

3) Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau 

hakim untuk proses peradilan. 

4) Menyerahkan foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan 

pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. 

5) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan 

akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan 

notaris. 

 

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

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

mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaris, yaitu: 

1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau 

pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu 

secara tertulis kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan: 

a. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota Majelis Pengawas 

Derah yang akan melakukan pemeriksaan. 
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b. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, notaris 

yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan 

Protokol Notaris. 

 

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2005, mengatur 

mengenai pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh sebuah tim 

pemeriksa, yaitu: 

1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari 3 

(tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD 

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 kesamping dengan derajat ketiga dengan notaris. 

3) Dalam hal tim pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (2), ketua MPD menunjuk penggantinya. 

 

Hasil pemeriksaan tim pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat berita 

acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi jabatan notaris dan 

MPW, hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

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

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. 
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2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

disampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada notaris yang 

bersangkutan, pengurus daerah INI dan MPP.
34

 

 

Kewenangan MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusai Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti tersebut 

dalam angka 1 butur 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu 

melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71 

UUJN, Pasal 12 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu: 

 

1) Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan 

atas putusan penolakan cuti. 

2) Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang 

ditemukan oleh MPD atas laporan yang disampaikan kepada MPD. 

3) Mencatat persetujuan cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti. 

4) Menandatangani dan memberi paraf buku daftar akta dan buku khusus yang 

dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan 

untuk membukukkan surat di bawah tangan. 

5) Menerima dan menatausahakan berita acara penyerahan protokol: 

a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan 

Januari. 
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b. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemeberian 

persetujuan cuti. 

 

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) 

 

Wewenang MPW di samping diatur dalam UUJN, 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) UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan: 

1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas 

laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW. 

2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

3) Memberikan persetujuan cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) 

tahun. 

4) Memeriksa dan memutus atas  keputusan MPD yang memberikan sanksi 

berupa teguran lisan atau tertulis. 

5) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada MPP berupa: 

a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, 

atau 

b. Pemberhentian dengan tidak hormat. 

6) Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada huruf e dan huruf f. 
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Menurut Pasal 73 Ayat (2) UUJN, keputusan MPW sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi 

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

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 pemeriksaan 

MPD. 

2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil 

pemeriksaan MPD 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 UUJN 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: 
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1) Mengusulkan kepada MPP pemberian sanksi pemberhetian dengan hormat. 

2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh MPD. 

3) Mencatat persetujuan cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti. 

4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana 

yang diberitahukan oleh MPD. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan 

pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada 

MPP. 

5) Menyampaikan laporan kepada MPP, yaitu: 

i. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus 

dan Februari. 

ii. Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan 

Majelis Pemeriksa. 

 

c. Majelis Pengawas Pusat (MPP) 

 

Wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, 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 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan: 

1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan 

dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. 

2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaiman 

dimaksud pada huruf a. 

3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. 
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4) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat 

kepada menteri. 

 

Selanjutnya wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02PR.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, 

kalendar 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, MPD, MPW dan pengurus 

pusat INI, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender 

terhitung sejak putusan diucapkan. 
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Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai tugas majelis 

pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut 

dalam Pasal 77, Pasal 84, Pasal 85 UUJN dan kewenangan lain, yaitu: 

1) Memberikan cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat persetujuan cuti 

dalam sertifikat cuti. 

2) Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara. 

3) Mengusulkan kepada menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan 

hormat. 

4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam 

tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran 

lisan dan tertulis. 

5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengamnil putusan dalam 

tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifar final. 

 

Mengenai kewenangan majelis pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat) ini, ada 

satu kewenangan majelis pengawas yang perlu untuk diluruskan sesuai dengan 

aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan majelis pemeriksa jika menemukan 

suatu tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, maka majelis 

pengawas akan melaporkan kepada pihak yang berwenang. (Pasal 32 Ayat (1) dan 

(2) Peraturan Menteri). Subtansi pasal ini telah menempatkan majelis pengawas 

notaris sebagai pelapor tindak pidana. 
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Menurut Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

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. 

Berdasarkan isi pasal tersebut, bahwa syarat untuk menjadi pelapor yaitu: 

1) Seorang (satu orang/persorangan). 

2) Ada hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang. 

 

Majelis pengawas merupakan suatu badan.
35

 Apabila dikaitkan dengan Pasal 1 

angka 24 KUHAP, bahwa yang dapat menjadi pelapor adalah subjek hukum 

berupa orang, bukan majelis atau badan dan berkaitan dengan Keputusan Menteri 

Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan 

KUHAP, dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 7 Ayat (1) disebutkan 

bahwa penyelidik dan penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang 

menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.  

 

Subtansi pasal ini menegaskan bahwa penyelidik dan penyidik hanya menerima 

pengaduan atau laporan dari orang. Dengan demikian tidak tepat majelis 

pengawas bertindak sebagai pelapor tindak pidana, karena majelis pengawas 

bukan subjek hukum orang. Pasal 1 angka 24 KUHAP menentukan bahwa hak 

atau kewajiban melaporkan suatu tindak pidana harus berdasarkan undang-

undang, maka dengan demikian majelis pengawas tidak mempunyai hak dan 

kewajiban sebagai pelapor berdasarkan undang-undang. Pelapor harus subjek 

hukum orang atau perseorangan, bukan badan, majelis atau lembaga. 

                                                           
35

 Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004. 
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Demikian telah ada ketidaksinkronan secara vertikal Pasal 1 angka 24 KUHAP 

dengan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08 Tahun 2004, tidak berlaku. 

Wewenang MPW seperti tersebut di atas tidak diatur dalam UUJN, tapi diatur 

atau disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Dengan demikian berdasarkan uraian dari atas 

majelis pengawas notaris berwenang dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, 

dan menjatuhkan sanksi.
36

 

 

3. Dasar Hukum Majelis Pengawas Notaris 
 

 

Majelis pengawas notaris sebagai satu-satunya instansi lembaga pengawas yang 

berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Sebelum 

berlakunya UUJN, pengawasan notaris diatur dalam berbagai peraturan sebagai 

berikut : 

1. Reglement op de Rechtterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in 

Indonesia (Lembaran Negara 1847 Nomor 57 jo Lembaran Negara 1848 

Nomor 57). Dalam peraturan ini terdapat 3 (tiga) pasal yang berhubungan 

dengan pengawasan terhadap notaris yaitu Pasal 99, Pasal 140 dan Pasal 

178. 

2. Rechsreglement buitengewesten (Lembaran Negara 1927 Nomor 227), yaitu 

Pasal 96. 

3. Peraturan Jabatan Notaris (Lembaran Negara 1860 Nomor 3). Di dalam 

Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur tentang pengawasan terhadap 

                                                           
36

Ibid., hlm. 17. 
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notaris dan akta-aktanya terdapat dalam Bab IV Pasal 51 sampai dengan 

Pasal 56. 

4. Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen (Lembaran Negara 1946 

Nomor 135) yaitu Pasal 35. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung yaitu Pasal 36. 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu Pasal 

54. 

 

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan 

dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan majelis pengawas notaris tidak hanya 

melakukan pengawasan notaris tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi 

terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan 

notaris. Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan 

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

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 

2004. 

 

C. Tinjauan Umum Majelis Kehormatan Notaris 

 

 

1. Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris 

 

 

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah suatu badan yang mempunyai 

kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan 

persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, 

atas pengambilan foto copy minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir 
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dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada 

dalam penyimpanan notaris.
37

 MKN terdiri atas: 

 

a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat 

 

MKN Pusat dibentuk oleh menteri dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik 

Indonesia yang terdiri atas unsur: 

1) Pemerintah 

2) Notaris 

3) Ahli atau akademisi 

MKN Pusat beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas: 

1) 1 (satu) orang ketua 

2) 1 (satu) orang wakil ketua dan 

3) 5 (lima) orang anggota 

 

Ketua dan wakil ketua MKN Pusat harus berasal dari unsur yang berbeda dan 

dipilih dari dan oleh anggota MKN Pusat yang dilakukan secara musyawarah. 

Apabila pemilihan secara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, pemilihan 

ketua dan wakil ketua MKN Pusat dilakukan dengan cara pemungutan suara. 

MKN Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap MKN Wilayah 

yang berkaitan dengan tugasnya dan dalam menjalankan tugas tersebut MKN 

Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap MKN Wilayah.
38

 

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berdasarkan persetujuan ketua majelis 

kehormatan pusat.  

                                                           
37

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis 

Kehormatan Notaris. 
38

Pasal 19  Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis 

Kehormatan Notaris. 
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b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah 

 

MKN Wilayah terdiri atas unsur pemerintah, notaris dan ahli atau akademisi. 

MKN Wilayah beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 

(satu) orang wakil ketua, dan 5 (lima) orang anggota. Ketua dan wakil Ketua 

MKN Wilayah harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh 

anggota MKN Wilayah yang dilakukan secara musyawarah. Apabila pemiliha 

secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua 

MKN Wilayah dilakukan dengan cara pemungutan suara. MKN Wilayah 

Mempunyai tugas: 

1) Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan penyidik, 

penuntut umum dan hakim. 

2) Memberikan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam 

penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. 

MKN Wilayah dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi melakukan 

pembinaan dalam rangka: 

1) Menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi 

jabatan. 

2) Memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris 

untuk merahasiakan isi akta. 

  

2. Wewenang dan Kewajiban Majelis Kehormatan Notaris 

 

Wewenang yang melekat pada MKN dalam memberikan persetujuan atas 

tindakan kepolisian terhadap notaris adalah kewenangan mandat, yaitu 

kewenangan yang bersumber pada proses atau pelimpahan dari pejabat atau badan 
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yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah, dalam hal ini 

pelimpahan wewenang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada 

MKN untuk melaksanakan tugas memberikan persetujuan atau tidak kepada 

penyidik untuk memeriksa notaris dalam proses peradilan. 

 

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh MPD sebelum 

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. 

Berhubungan dengan pemberian kewenangan MKN dikaitkan dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, dapat dijelaskan bahwa 

kewenangan MKN oleh UUJN diberi dua kewenangan sebagaimana Pasal 66 

UUJN, yaitu: 

a. Kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak memberikan 

persetujuan atas dilakukannya pemanggilan terhadap notaris yang 

terindikasi melakukan tindak pidana yang harus diperiksa oleh penyidik, 

penuntut umum atau hakim dan pengambilan foto copy minuta. 

b. Kewenangan untuk memberikan pembinaan kepada notaris agar notaris 

terhindar dari tuntutan atas dasar telah melakukan tindak pidana. 

 

Terhadap kewenangan pertama merupakan suatu perubahan dari ketentuan Pasal 

66 Ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dinyatakan tidak berlaku 

sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, adapun 

wewenang MKN melakukan pembinaan juga diatur dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis 

Kehormatan Notaris. Pasal 20 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 menetapkan 
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bahwa kewenangan MKN Wilayah berdasarkan keputusan rapat MKN Wilayah 

meliputi: 

 

a. Pemeriksaan terhadap notaris yang dimintakan persetujuan kepada MKN 

Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. 

b. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan 

pengambilan foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan 

pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. 

c. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan 

pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses 

peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada 

dalam penyimpanan notaris. 

 

MKN dalam melakukan pembinaan notaris memiliki kewajiban memberikan 

persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, 

atas pengambilan foto copy minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir 

dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada 

dalam penyimpanan notaris. 

 

3. Dasar Hukum Majelis Kehormatan Notaris 

 

 

Semula Pasal 66 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 menentukan bahwa untuk 

kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan 

persetujuan MPD berwenang: 

a. Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada 

minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. 
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b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan 

akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan 

notaris. 

Kemudian Pasal 66 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tersebut di atas telah 

mengalami beberapa kali perubahan yaitu: 

a. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 

28 mei 2013 memutuskan bahwa Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

30 tahun 2004 mengenai frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas 

Daerah” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

Pertimbangan hakim mahkamah konstitusi antara lain : 

1) Bahwa terhadap notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (1) 

UUJN perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu 

berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan 

dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan 

tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut mahkamah konstitusi 

perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan 

diberikan perlindungan dalam kode etik notaris, sedangkan notaris selaku 

warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus 

diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin 

oleh Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. 

 

Oleh karena itu, keharusan persetujuan MPD bertentangan dengan prinsip 

independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban 

seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di 

hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya 
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proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya 

pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat 

menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang 

tertunda adalah keadilan yang tertolak (justice delayed justice denied) 

2) Bahwa mahkamah konstitusi pada sisi lain juga memahami pentingnya 

menjaga wibawa seorang notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga 

kehormatannya sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka 

menjaga harkat dan martabat notaris yang bersangkutan dalam proses 

peradilan, termasuk terhadap notaris, diperlukan sikap kehati-hatian dari 

penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, namun perlakuan 

demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum 

yang antara lain adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan 

prinsip independensi peradilan. 

 

Keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas, Pasal 66 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 telah diubah sebagai berikut: 

 

Bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim 

dengan persetujuan MKN berwenang:  

1) Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada 

minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.  

2) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan 

akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.  
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3) Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat dibuat berita acara 

penyerahan.  

4) MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban 

menerima atau menolak permintaan persetujuan.  

5) Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, 

MKN dianggap menerima permintaan persetujuan.  

 

Telah diubah dengan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam 

melaksanakan pembinaan, menteri membentuk MKN. Sedangkan ketentuan 

mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, 

struktur organisasi, tata kerja dan anggaran MKN diatur dengan Peraturan Menteri 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tersebut di atas, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN yang selanjutnya disebut 

Permenhumham Nomor 7 Tahun 2016.
39

 

 

 

                                                           
39

 Pipih Tapipah Surtini, 2017, Peraturan Jabatan Notaris, Rumah Grafis, Sumedang, hlm.63. 
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IV. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Kewenangan pemberian persetujuan terhadap pemanggilan notaris untuk 

proses peradilan dimiliki oleh majelis pengawas notaris, namun demikian 

pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 49/PUU-X/2012 kewenangan 

tersebut dimiliki pula oleh MKN. Setelah adanya MKN, kewenangan 

pembinaan dilakukan oleh dua lembaga yaitu: MKN melakukan pembinaan 

pada saat notaris diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim. 

Sedangkan majelis pengawas notaris melakukan pembinaan kepada notaris 

secara rutin dan berjenjang. 

 

2. MKN terbagi menjadi MKN Pusat dan MKN Wilayah. MKN Pusat 

mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

terhadap MKN Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya serta mempunyai 

fungsi melakukan pengawasan terhadap MKN Wilayah. Selanjutnya MKN 

Wilayah melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan atau 

penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penegak hukum dalam 

proses peradilan. Serta mempunyai fungsi pembinaan dalam rangka 
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menjaga martabat dan kehormatan notaris dan memberikan perlindungan 

kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi 

akta. 

 

3. MKN dalam memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan 

oleh penyidik, penuntut umum atau hakim memiliki beberapa pertimbangan 

yaitu apabila minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan 

notaris diduga berkaitan dengan tindak pidana. Apabila hak menuntut belum 

gugur berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-

undangan di bidang hukum pidana, adanya penyangkalan keabsahan tanda 

tangan dari salah satu pihak atau lebih dan  adanya dugaan pengurangan 

atau penambahan atas minuta akta atau adanya dugaan notaris melakukan 

pemunduran tanggal.  

 

B. Saran 

 

Saran yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah peningkatan pemahaman 

kepada majelis kehormatan notaris dan diharapkan notaris harus lebih berhati-hati 

dalam menjalankan tugasnya bahwa notaris bukanlah profesi yang bersifat 

eksklusif yang tidak dapat disentuh oleh hukum karena notaris memiliki 

kewajiban untuk merahasiakan isi akta, namun dalam kondisi tertentu kewajiban 

itu dapat dikesampingkan.  
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