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ABSTRAK

DARTA IMAM SAPUTRA(2019) : PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS PENGGANTI
DALAM MENJALANKAN FUNGSI NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DI
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Skripsi ini membahas mengenai Notaris pengganti dalam menjalankan fungsi notaris
berdasarkan undang –undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru.Notaris dalam menjalankan tugasnya dapat mendelegasikan kewenangan kepada
notaris pengganti, apabila ia berhalangan hadir karena cuti, sakit atau keluar negeri oleh karena itu
notaris yang bersangkutan menunjuk notaris pengganti agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat
terus berjalan. Tugas dan wewenang notaris di limapahkan kepada notaris pengganti tersebut
tentunya tidak semudah apa yang di ungkapkan berbagai hal dapat saja terjadi di lapangan, baik
secara administrasi maupun ketika berhadapan dengan relasi atau pihak yang meminta pembuatan
akta, dengan demikian maka perlu dilihat mengenai pelaksanaan notaris pengganti tersebut dalam
melaksanakan tugas-tugas notaris. Sejalan dengan masalah tersebut maka rumusan masalah yang
menjadi kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas notaris pengganti dalam
menjalankan fungsi notaris dan apa saja kendala yang di hadapi notaris pengganti dalam
menjalankan fungsi notaries berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Notaris di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada
awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer
di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan
dengan pelaksanaan notaris pengganti dalam menjalankan fungsi notaris. Sedangan dilihat dari
sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai
pelaksanaan notaris pengganti dalam menjalankan fungsi notaris.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa pelaksanaan tugas notaris pengganti dalam
menjalankan fungsi Notaris,bertugas untuk menjalankan peran notaris yang berhalangan.
Pengangkatan notaris pengganti sudah di atur dalam undang-undang dan prosesnya harus pula
mengikuti Undang-Undang oleh karena itu notaris pengganti dapat melakukan tugas-tugas notaris
yang telah menunjuk dirinya. Notaris pengganti dapat melakukan wewenang notaris sebagaimana
tercantum dalam undang-undang dan apabila notaris tersebut melakukan sesuatu yang menyimpang
dari undang-undang maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya

Kendala yang dihadapi notaris pengganti dalam menjalankan fungsi notaris, antara lain
adalah mengenai masalah kelengkapan administrasi bagi pihak yang meminta leges atau pembuatan
akta yang dibuat oleh notaris karena di temui ketika mengurus leges atau akta tersebut adalah
notaris yang bersangkutan berhalangan,dan pada saat terjadi perjanjian, bahwa sertifiikat yang
menjadi jaminan sedang dalam proses. Oleh karena itu notaris pengganti harus mengeluarkan
grosse akta yang menegaskan bahwa sertifikat tersebut masih dalam proses, hal ini memang
menjadi kesulitan bagi notaries pengganti karena hal tersebut yang lebih mengerti adalah notaris
yang bersangkutan, dan hal ini tidak diberitahu sebelumnya kepada notaries pengganti. Di samping
itu juga mengenai pihak yang meminta pembuatan akta yang tidak mengerti tentang keberadaan
notaris pengganti, karena mereka beranggapan bahwa notaris pengganti tidak sama dengan notaris
yang bersangkutan, tetapi pada hakekatnya tugas yang dilakukan oleh notaris pengganti tersebut
adalah sama dengan tugas yang dilaksanakan oleh notaris. Kemudian juga masalah honorarium
yang harus diterima oleh notaris pengganti tidak ditentukan oleh notaris yang bersangkutan, hanya
berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya senantiasa berhubungan dengan manusia yang

lainnya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang

lainnya.Artinya hubungan tersebut bias saja terjadi akibatdari suatu kebutuhan

yang harus dipenuhi.Kebutuhan di sini dapat berupa moril maupun materil,

kebutuhan moril bahwa manusia itu sudah pasti memerlukan orang lain,

sedangkan kebutuhan material Adalah kebutuhan akan uang yang dapat

memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sehubungan dengan itu, maka yang namanya manusia senantiasa mencari

sesuatu yang diinginkannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup

tersebut.Oleh karena itu berbagai macam dan cara dilakukan demi untuk

melanjutkan kehidupannya. Ada yang bekerja sebagai kuli, pegawai swasta,

pegawai negeri, pebisnis dan sebagainya.

Di era globalisasi ini banyak terjadi kemajuan luar biasa dalam persediaan

informasi dan kecepatan komunikasi dalam berbagai bidang, terutama dalam

bisnis atau pemasaran yang tidak lepas dari kedua hal tersebut. Disampingitu,

kemajuan teknologi membantu perubahan dari pemasaran yang sederhana menjadi

maju.

Pada mulanya suatu badan usaha yang dibentuk oleh lebih dari satu orang

tersebut merupakan kumpulan orang. Dengan menyerahkan sejumlah harta

kekayaan mereka kedalam kumpulan tersebut yang menjadi badan usaha, mereka

1
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dapat melakukan usaha secara bersama-sama dengan mempergunakan harta

kekayaan yang dimasukkan dalam badan usaha tersebut. Dengan penyerahan harta

kekayaan tersebut, sesungguhnya orang-orang ini masih bebas untuk

mempergunakan harta kekayaan tersebut, selama dan sepanjang diperlukan untuk

menjalankan usaha yang telah mereka sepakati secara bersama1.

Suatu bisnis atau proyek akan memberikan berbagai manfaat atau

keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu keuntungan dan manfaat

lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha,

misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam proyek maupun

yang tinggal disekitar usaha,termasuk bagi pemeritah.

Keuntungan dengan adanya kegiatan bisnis baik bagi perusahaan,

pemerintah maupun masyarakat antara lain2 :

1. Memperoleh keuntungan keuangan

2. Memberi peluang kerja

3. Manfaat Ekonomi

a. Menambah jumlah barang dan jasa.

b. Meningkatkan mutu produk.

c. Meningkatkan devisa untuk Eksport.

d. Menghemat devisa untuk barang Import

1WidjajaGunawan,Persekutuan Perdata, (Jakarta: PT. Kencana, 2004 ),h. 5.
2Kasmirdan Jakfar, Studi kelayakan Bisnis, (Jakarta: PT Prenada Media, 2003), h.16
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4. Tersedia sarana dan prasarana

5. Membuka isolasi wilayah.

Dalam dunia bisnis tersebut yang perlu diperhatikan aturan hukum dan

perundang-undangan yang berlaku, agar dalam melaksanakan bisnis tersebut tidak

salah atau dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu kepatuhan terhadap hukum

dan peraturan perundang-undang adalah sangat penting bagi pengusaha dalam

menjalankan usahanya.

Hukum dapat diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah-

perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan

karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Dari pengertian tersebut tersirat tugas

hokum yaitu menjamin kepastian hukum,hubungan-hubungan yang terdapat

dalam pergaulan kemasyarakatan. Di dalam tugas itu otomatis tersimpul dua tugas

lain, yang kadang-kadang tidak dapat disetarakan, yaitu hokum harus menjamin

keadilan maupun hukum harus tetap berguna3.

Untuk menjamin berjalannya usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut

tentunya membutuhkan legalitas yang kuat yang harus disahkan atau dikuatkan

dengan akta yang dibuat oleh notaris. Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya.4

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Jabatan Notaris menyatakan bahwa, Notaris berwenang membuat akta autentik

3Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1986), hal. 37

4Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.



4

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

undang-undang.

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan notaris dalam dunia bisnis,

perdagangan, dan hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, serta

hubungan antara perseorangan dengan badan hukum dan sebagainya. Dalam

proses hubungan tersebut sudah pasti membutuhkan jasa notaris dalam

memperkuat semua hubungan hukum tersebut.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM  Nomor 7

Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris disebutkan bahwa, Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan

Notaris Wilayah  mempunyai fungsi melakukan pembinaan  dalam rangka:

a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi

jabatannya; dan

b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban

Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Dalam Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luas Biasa Ikatan Notaris

Indonesia di Banten pada Tahun 2015 menyebutkan bahwa, pada Pasal 3
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menyatakan, Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan

jabatan Notaris)  wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;

3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;

4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa

tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi

sumpah jabatan Notaris;

5. Dan lain-lain.

Dari beberapa ketentuan tersebut di atas bahwa, seorang notaris harus

dapat menjalankan tugas sesuai dengan profesinya dan menjunjung tinggi jabatan

yang diemban, yakni memberikan jasa dan bantuan kepada masyarakat di bidang

pembuatan akta dan melegalisasi dan mengikat perjanjian antara kedua belah

pihak, dan sebagainya.

Namun dalam proses pembuatan suatu perjanjian atau akta tersebut notaris

yang bersangkutan bisa saja berhalangan atau tidak berada di tempat, sedangkan

proses kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak harus terus berjalan

dan ditetapkan. Oleh karena itu notaris yang bersangkutan menunjuk notaris

pengganti agar proses kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak terus

berjalan.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, “Syarat untuk dapat diangkat menjadi

Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia
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yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris

paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut”. Oleh karena itu perlu dilihat mengenai

kedudukan notaris pengganti tersebut dalam proses pengurusan perjanjian,

sertifikat dan sebagainya.

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis

membatasi pembahasan pada pelaksanaan notaris, pelaksanaan notaris pengganti,

tugas dan wewenang notaris, tugas dan wewenang notaris pengganti, serta syarat-

syarat notaris pengganti.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas notaris pengganti dalam menjalankan fungsi

notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan

Notaris di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

2. Apa kendala yang dihadapi notaris pengganti dalam menjalankan fungsi

notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan

Notaris di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas notaris pengganti dalam

menjalankan fungsi notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Jabatan Notaris di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi notaris pengganti dalam

menjalankan fungsi notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Jabatan Notaris di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis,

terutama menyangkut masalah notaris pengganti.

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian

mengenai notaris pengganti pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan

dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang

diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan

penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.5 Dalam hal

ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan kedudukan notaris pengganti

dalam menjalankan fungsi notaris. Sedangan dilihat dari sifatnya penelitian ini

5Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52
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adalah bersifat deskriptif,6 artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai

kedudukan notaris pengganti dalam menjalankan fungsi notaris.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan

penelitian inidi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tepatnya di Kantor

Notaris yang ada di Kecamatan Tampan. Adapun alasan penulis

mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa masih ada notaris pengganti

yang melaksanakan tugas-tugas notaris, sehingga perlu dilihat bagaimana

pelaksanaannya, serta kekuatannya dalam membuat akta.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah notaris dan notaris pengganti

yang ada di Kecamatan Tampan. Sedangkan yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah Pelaksanaan notaris pengganti dalam menjalankan

tugas notaris di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat

lokasi penelitian,7 dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-

pihak yang berhubungan dengan kedudukan notaris pengganti dalam

menjalankan tugas notaris.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang

terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

6Ibid, h.50
7Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada, 2008), h.30
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berwujud laporan dan sebagainya,8 yang berhubungan dengan masalah

dalam penelitian ini.

c. Data tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan

hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan

topik yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan

orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat

yang sama.9 Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari

populasi yang ada.10 Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris yang ada

di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebanyak 8 orang,dan Notaris

Pengganti yang ada di Kecamatan Tampan sebanyak 4 orang. Oleh karena

populasi jumlahnyacukup besar, maka penulis mengambil sampel sebesar

50% yaitu sebanyak 4 orang notaris dan 4 orang notaris pengganti,dengan

metode purposive sampling, artinya penulis menentukan sendiri populasi

yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini.

8Ibid, h.30
9Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

2007), h.118
10Ibid, h.119
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Tabel I.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No Jenis populasi Populasi Sampel Persentase Keterangan

1 Notaris 8 Orang 4 Orang 50%
Purposive
Sampling

2 Notaris Pengganti 4 Orang 4 Orang 100%
Purposive
Sampling

Jumlah 12 Orang 8 Orang 80%
Purpisive
Sampling

Sumber data : Staff Sekretariat Pengurus Daerah Kota Pekanbaru Ikatan
Notaris Indonesia

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.11

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan,

untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek

maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang

diteliti.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan

langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu

dengan Notaris dan Notaris Pengganti yang ada di Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru.

11Haris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba
Humanika, 2010), h.106
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c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku,

jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti.12

7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah

dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden

secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada

dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang

penulislakukan secara induktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai

kedudukan notaris pengganti dalam menjalankan fungsi notaris di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, serta menganalisa data tersebut yang

kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada

hal-hal yang bersifat umum.13

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis

menggambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

12Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau,
2011), h.53

13Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986), h.252
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BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum Kota Pekanbaru,

Ikatan Notaris, dan Majelis Kehormatan Notaris,

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian notaris, tugas dan

wewenang notaris, kode etik notaris, notaris pengganti

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenaipelaksanaan tugas notaris

pengganti dalam menjalankan fungsi notaris berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, serta kendala yang dihadapi

notaris pengganti dalam menjalankan fungsi notaris berdasarkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan

dengan hasil penelitian.
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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada

saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya

sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan

Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun

Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki

tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan

Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau

membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan

Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang.

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di

Senapelan tetapi tidak berkembang.Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian

dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu

disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204

H atautanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datu keempat suku

(Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datardan Kampar), negeri Senapelan diganti

namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota

Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai

popular sebutan "Pekan Baharu", yang dalam Bahasa sehari-hari disebut

Pekanbaru.

13

3
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Penduduk Kota Pekanbaru besifat hetrogen dengan latar belakang etnis,

adat istadat,  agama, pendidikan, pekerjaan serta sosial budaya  yang berbeda.

Dari segi etnis, Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk multi etnis. Kota ini dihuni

oleh etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar,  Bugis dan cina serta kelompok

etnis lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Namun demikian etnis Melayu

merupakan jumlah terbesar dan secara kebudayaan dominan. Hal ini karena

kelompok etnis Melayu merupakan etnis asli daerah Riau, sedangkan kelompok

etnis lainnya merupakan imigran yang dating dari berbagai daerah di Indonesia.14

Sejarah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu

Kecamatan yang berbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan

batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei

1988 dengan luas wilayah ±199.792 KM2. Terbentuknya Kecamatan Tampan ini

terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:15

a. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar

b. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu

c. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu

d. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang

berdasarkan PP No.19 Tahun 1987 yang diatas tadi.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No.03

Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2

14Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Pekanbaru Dalam Angka, 2012, h.63
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Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota

Pekanbaru)

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota

Pekanbaru)

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah ± 65 KM2 yang terdiri

dari 4 kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru

2. Kelurahan Tuah Karya

3. Kelurahan Sidomulyo Barat

4. Kelurahan Delima

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi

rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah ini sangat cocok

digunakan untuk pertanian.

B. Ikatan Notaris Pekanbaru

Ikatan notaris dibentuk dengan tujuan untuk mempererat silaturrahmi

antara sesama notaris. Hal ini merupakan salah satu bentuk untuk menjaga

kebersamaan di kalangan notaris, karena dengan adanya ikatan notaris tersebut

dapat dihimpun notaris-notaris yang jumlahnya cukup banyak, apalagi skala kota

besar seperti juga Kota Pekanbaru. Oleh karena itu ikatan notaris juga bertujuan

untuk menjaga agar notaris dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah
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diatur dalam undang-undang, agar tidak salah langkah dalam mengambil

kebijakan sebagai notaris.

Salah satu tugas ikatan notaris adalah menjaga keluhuran, martabat, dan

kehormatan notaris agar tidak mengorbankan idealismenya untuk sekedar

mengejar kesuksesan jangka pendek, terutama yang berhubungan dengan masalah

hukum.

Ikatan notaris Kota Pekanbaru juga memberikan perhatian kepada

masyarakat melalui kegiatan sosial yang merupakan program ikatan notaris

memberikan santunan kepada masyarakat yang ditimpa musibah, seperti banjir,

longsor, kebakaran dan sebagainya dengan cara memberikan bantuan secara sosial

yang sudah diprogramkan oleh ikatan notaris.

Di samping itu ikatan notaris juga berusaha untuk melakukan pembinaan

terhadap anggota agar senantiasa melaksanakan tugas secara profesional, tanpa

dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat merugikan profesi notaris. Setiap anggota

harus dapat menjaga kode etik notaris dalam melaksanakan tugas-tugas

kenotariatan.

C. Majelis Kehormatan Notaris

Dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa, pengawasan atas

pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah

Notaris Ikatan Notaris Indonesia dan/atau Majelis Kehormatan Ikatan Notaris

Indonesia Pusat.

Tata cara pelaksanaan kode etik,  ketentuan-ketentuan mengenai sanksi-

sanksi kode etik, dan ketentuan-ketentuan mengenai sanksi-sanksi kode etik, dan
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ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi dari sanksi-sanksi kode etik diatur dalam

satu peraturan tersendiri, yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris.

Notaris dalam melakukan tugasnya melaksanakan jabatannya dengan

penuh tanggung jawab dengan menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan

dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya

dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum,

dan berbahasa Indonesia yang baik.

Unsur-unsur perilaku profesional notaris adalah sebagai berikut:

1. Perilaku profesional harus menunjuk kepada keahlian yang didukung oleh

pengetahuan dan pengalaman tinggi.

2. Dalam melakukan tugas profesional harus mempunyai integritas moral,

dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas-

tugas profesionalnya. Sesuatu yang bertentangan dengan yang baik harus

dihindarkan walaupun dengan melakukannya, ia akan memperoleh

imbalan jasa yang tinggi. Pertimbangan moral dalam melaksanakan tugas

profesi tersebut, harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan,

nilai-nilai sopan santun, dan agama yang berlaku. Tidak penting bahwa

seorang hanya memiliki kemampuan profesional adalah seorang yang

bermoral.

3. Harus jujur,  tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga

pada dirinya sendiri.

4. Sekalipun sebenarnya keahlian seorang tenaga profesional notaris dapat

dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendapatkan uang, namun dalam
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melaksanakan tugas profesionalnya ia tidak boleh semata-mata didorong

oleh pertimbangan uang. Andaikata seseorang mengharapkan bantuannya

dan orang itu tidak dapat membayar karena tidak mampu, demi

profesionalnya ia harus memberikan jasanya semaksimal mungkin dengan

cuma-cuma. Ia tidak boleh bersikap deskriminatif, membedakan antara

orang yang mampu dan orang tidak mampu.

5. Ia harus memegang teguh etik profesi. Memegang teguh kode etik profesi

sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas profesi dengan baik,

karena dalam kode etik profesi itulah ditentukan segala perilaku yang

harus dimiliki oleh seorang notaris. Notaris yang melakukan profesinya di

bidang hukum dengan sebaik-baiknya haruslah juga berbahasa Indonesia

yang sempurna, sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia dan

Nasional. Notaris di dalam dan di luar jabatannya bertata kehidupan yang

baik dan menyesuaikan diri dengan norma-norma kebiasaan yang baik di

tempat di mana ia bertugas.16

Notaris sebagai warga negara Indonesia dan ahli hukum wajib ikut serta

meningkatkan penyuluhan hukum yang berguna bagi masyarakat sesuai dengan

pembangunan nasional khususnya di bidang hukum. Notaris dilarang mengadakan

persaingan tidak sehat dengan jalan merendahkan tarif/ongkos. Dengan demikian,

maka notaris harus melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dan tidak

dibenarkan melanggar kode etik yang sudah ditentukan.

16Kode Etik Notaris.
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BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk

membuatakta   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,

salinan dan kutipannya, semuanya  sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu

peraturan  umum  tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau

orang lain.17

Mendasarkan  pada nilai  moral  dan  nilai  etika  Notaris,  maka

pengembangan  jabatan  Notaris  adalah pelayanan  kepada  masyarakat  (klien)

secara  mandiri  dan  tidak  memihak  dalambidang  kenotariatan  yang

pengembanannya  dihayati  sebagai  panggilan  hidup bersumber pada semangat

pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum   serta   berakar

dalam   penghormatan   terhadap   martabat   manusia   pada umumnya dan

martabat Notaris pada khusunya.
18

Menurut  Colenbrunder,  Notaris  adalah  pejabat  yangberwenang  untuk

atas  permintaan  mereka  yang  menyuruhnya  mencatat  semua yang  dialami

17HabibAdjie,HukumNotarisIndonesia,TafsirTematikTerhadapUUNo.30Tahun2004Tenta
ngJabatanNotaris,(RefikaAditama,Bandung:2008),hal.17

18HerlienBudiono,NotarisdanKodeEtiknya,UpgradingdanRefreshingCourseNationalIkata
nNotarisIndonesia,(Refika Aditama Medan: 2007),hal.3.

19
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dalam  suatu  akta  dan  menyaksikan  dalam  akta  tentang  keadaan sesuatu

barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.19

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2

Tahun2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004

tentang Jabatan  Notaris  menentukan  “Notaris  adalah  pejabat  umum  yang

berwenang untuk membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya

sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-

undang lainnya”.

Menurut   Habib   Adjie,   Notaris   merupakan   suatu   jabatan   public

yang mempunyai   karakteristik yaitu   sebagai   Jabatan,   artinya   UUJN

merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya 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.  Jabatan  Notaris  merupakan  suatu

lembaga  yang  diciptakan  oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan

merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas  yang sengaja dibuat oleh aturan

hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat

berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.20

Pengertian diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, pengertian Notaris adalah “ Pejabat

Umum yang membuat akta Otentik, mengenai semua perbuatan perjanjian,

19
EngelbrechtDeWetboekenwettenenVeroordeningen,BenevensdeGronwetvandeRepubliek

Indonesie,IchtiarBaru-VanVoeve,1998,Jakarta,hal.882
20HabibAdjieI,Op.Cit
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ketetapan  yang diharuskan   oleh   peraturan   perundang-undangan   atau

dikehendaki   oleh   yang berkepentingan dan dinyatakan dalam Akta Otentik,

menjamin kepastian tanggal akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grose,  salinan

dan  kutipan  akta  sepanjang mengenai akta-akta tersebut tidak ditugaskan

ataudikecualikan pada perjabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

undang”.
21

Lebih lanjut Sutrisno menjelaskan bahwa berdasarkan pengertian Notaris

yang  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  1  Jo  Pasal  15  Undang-Undang Nomor

30  Tahun  2004 dapat ditarik 13 unsur penting, yaitu : 22

1.   Pejabat Umum

2.   Membuat Akta Otentik

3.   Mengenai perbuatan

4.   Mengenai perjanjian

5.   Menganai ketetapan

6.   Diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

7.   Dikehendaki oelh yang berkepentingan

8.   Dinyatakan dalam akta otentik

9.   Menjamin kepastian tanggal akta

10. Menyimpan akta

11. Memberikan grose, salinan dan kutipan akta

12. Sepanjang tidak ditugaskan pada orang lain/pejabat lain

21Sutrisno,TanggapanTerhadapUndangundangNo.30Tahun2004tentangJabatanNotaris,(
BahanKulahEtikaProfesiNotaris),MKnUSU,2007,hal9-10

22Ibid.,Hal11
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13. Sepanjang ditugaskan pada orang lain

Dari  definisi  yang  dikemukakan  pasal  tersebut  terlihatlah  dengan

jelas bahwa   tugas   jabatan   Notaris   adalah   membuat   akta   otentik.   Adapun

yang dimaksud  dengan  akta  otentik  adalah  “Suatu  akta  yang  dalam  bentuk

yang ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pegawai-

pegawai umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  dimana  akta dibuatnya”

(Pasal  1868KUH Perdata).

Berdasarkan pengertian diatas, Notaris sebagai pejabat umum adalah

pejabat yang  oleh  undang-undang  diberi  wewenang  untuk  membuat  suatu

akta  otentik, namun  dalam  hal  ini  pejabat  yang  dimaksud  bukanlah pegawai

negeri.   Untuk menjalankan  jabatannya  Notaris  harus  memnuhi  syarat-syarat

yang  ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, yakni :

1.   Warga Negara Indonesia

2.   Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

3.   Berumur paling sedikit 27 tahun

4.   Sehat jasmani dan rohani

5.   Berijazah sarjana hukum dan jenjang strata dua kenotariatan

6.   Telah  menjalani  magang  atau  nyata-nyata  telah  bekerja  sebagai

karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berguru-turut pada kantor

Notaris atas prakarsa sendiri   atau   rekomendasi   Organisasi   Notaris

setelah   lulus   strata   dua kenotariatan dan

7.  Tidak  memangku  jabatan  lain   yang  oleh  undang-undang  dilarang

untuk dirangkapkan dengan jabatan Notaris
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Bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama yaitu :

Dalam  Undang-undang  jabatan  Notaris,  Notaris  Indonesia

dikelompokkan sebagai   suatu   profesi,   sehingga   Notaris   wajib   bertindak

profesional   dalam menjalankan  jabatannya  sesuai  dengan  Undang-undang

Jabatan  Notaris  yaitumemberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada

masyarakat.

Menurut  Wawan  Setiawan,  unsur  dan  cirri  yang  harus  dipenuhi  seorang

Notaris profesional dan ideal23, antara lain dan terutama adalah :

1. Tidak   pernah melakukan   pelanggaran   hukum,   termasuk   dan

terutama ketentuan-ketentuan   yang   berlaku   bagi   seorang   Notaris,

teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan

Notaris

2. Di  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  dan profesinya

senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh

organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi

pada umumnya termasuk ketentuan    etika    profesi/jabatan    yang

telah    diatur    dalam    peraturan perundangan

3. Loyal   terhadap   organisasi/perkumpulan   dari   kelompok   profesinya

dan senantiasa   turut   aktif   di   dalam   kegiatan   yang   diselenggarakan

oleh organisasi profesinya

4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

23Wawan Setiawan,NotarisProfesional,MediaNotariat,EdisiMei-Juni2004,hal 23
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Notaris   dalam   menjalankan   jabatannya   sebagai   pejabar   umum

yang diangkat oleh negara mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan

pelayanan hukum  kepada  masyarakat  guna  tercapainya  kepastian  hukum.

Dalam  PJN  dan K.U.H Perdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang

pelaksanaan jabatan Notaris.  Pelayanan  jabatan  Notaris  maksudnya   adalah

untuk  membebeaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang

tertentu memberikan kepastian   terhadap   hilangnya   hak-hak mereka,

sehingga   untuk   kepentingan tersebut  diperlukan  tindakan-tindakan  yang

preventif  yang  khusus,  antara  lainjuga mempertahankan kedudukan akta-akta

otentik khususnya akta-akta Notaris.24

B. Kewenangan Notaris

Menurut   Pasal   15   Ayat 1   Undang-undang   Jabatan   Notaris,

Notaris berwenang  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,

perjanjian,  danketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan

dan/atau  yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  ditanyakan

dalam  akta  otentik, menjamin  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan

grosse,  salinan  dan kutipan  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu

tidak  juga  ditugaskan atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain

yang  ditetapkan  oleh Undang-undang.

Notaris  selain  untuk  membuat  akta-akta  otentik  juga  ditugaskan

untuk melakukan  pendaftaran  dan  mensyahkan  (waarmerken dan

legaliseren).surat- surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan serta memberikan

24
Muhammad Adam,AsalUsuldanSejarahNotaris,SinarBaru,Bandung,1995,hal45
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nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama isi dari akta

yang dibuat di hadapan Notaris.

Wewenang Notaris dalam memberikan nasehat hukum hal ini sesuai

dengan ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  sub  e  yang  mengatakan  bahwa  Notaris

berwenangpula :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di

bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus

2. Membukukan  surat-surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftarkannya

dalam suatu buku khusus

3. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan

dalam surat yang bersangkutan

4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya

5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta

6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan

Berkenaan  dengan  akta  yang  dibuatnya  dan  juga  berwenang  atau

dapat bertindak sebagai pihak yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan

dengan pembuatan   akta.   Dalam   hal   ini   Notaris   dapat   menjadi   mediator

dalam menyelesaikan  perselisihan  atau  sengketa  antara  para  pihak  yang

terlibat  dalam akta  perjanjian  yang  dibuatnya.  Termasuk  dalam  hal  ini  untuk

menyelesaikan perselisihan atau tuntutan pembatalan terhadap Akta Perjanjian

Bangun Bagi.
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Tugas  utama  Notaris  adalah  membuat  dokumen-dokumen  hukum  yang

dikenal  dengan  akta  otentik,  menurut  Pasal  184  Kitab  Undang-undang

hukum Acara  Pidana,  akta  otentik  sebagai  produk  Notaris  dikategorikan

sebagai  alat bukti surat.

Pada dasarnya akta yang dibuat oleh maupun di hadapan Notaris adalah

atas dasar   pemintaan   undang-undang   dan   demi   kepentingan   pihak-pihak

yang membutuhkan jasa Notaris. Berdasarkan atas kepentingan di atas, dapat

dikatakan bahwa  Notaris  sebagai  pejabat  umum  dalam  menjalankan  tugasnya

mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber yaitu :

1. Anggota masyarakat yang menjadiklien Notaris

2. Perintah dari peraturah perundang-undangan kepada Notaris agar

perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu

akta otentik.memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  akta,

semuanya  itu  sepanjang pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga

ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat lain atau orang lain

yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris berwenang pula :

a. Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat

di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. Membukukan  surat-surat  di  bawah  tangan  dengan mendaftar  dalam

buku khusus;
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c. Membuat  copy  dari  asli  surat-surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan

yang memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam

surat  yang bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. Membuat  akta  berkaitan  dengan  pertanahan;  atau  membuat  akta

risalah lelang.

Apabila  ditelaah  dari  ketentuan  tersebut  diatas,  maka  dapat  diketahui

ada dua macam motif dari pembuat undang-undang meletakkan tugas dan

wewenang kepada notaris, yaitu

1. Notaris sebagai pejabat umum menjalankan tugas dari pemerintah.

2. Pembuat    Undang-undang    mengaharuskan    notaris    untuk

memberikan bantuannya   dalam   perbuatan-perbuatan hukum   tertentu

yang   dianggap penting bantuannya.

Notaris  selaku  pejabat  pembuat  akta  otentik  dalam  tugasnya  melekat

pula kewajiban  yang  harus  dilaksanakan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  16

ayat  (1) Undang-Undang Jabatan Notaris , dinyatakan bahwa dalam menjalankan

jabatannya Notaris berkewajiban :

1. Bertindak    jujur,    saksama,    mandiri,    tidak    memihak,    dan

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;

2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimannya sebagai

bagian dari Protokol Notaris;
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3. Mengeluarkan  grosse  Akta,  salinan  akta,  atau  kutipan  akta

berdasarkan minuta akta;

4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

5. 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;

6. 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;

7. Membuat   daftar   dari   akta   protes   terhadap   tidak   dibayar   atau

tidak diterimanya surat berharga;

8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan

waktu pembuatan akta setiap bulan;

9. Mengirmkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam nomor 8 atau

daftar nihil  yang  berkenaan  dengan  wasiat  ke  Daftar  Pusat  Wasiat

Departemen yang  tugas  dan  tanggung jawabnya  di  bidang

kenotariatan  dalam  waktu  5 (lima) hari pada minggu pertama setiap

bulan berikutnya;

10. Mencatat  dalam  reportorium  tanggal  pengiriman  daftar  wasiat  pada

setiap akhir bulan;
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11. Mempunyai cap/stempel  yang memuat lambang negara RI dan pada

ruang yang melingkarinya  dituliskan nama, jabatan,  dan tempat

kedudukan yang bersangkutan;

12. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling

sedikit

13. 2 (dua) orang   saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh

penghadap, saksi, dan Notaris;

14. Menerima magang calon Notaris.

Dengan demikian jelaslah bahwa Notaris adalah pejabat umum yang

diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberikan

wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu

khususnya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berwenang

membuat akta otentik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan undang-undang

tentang Jabatan Notaris.

C. Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,

Perpindahan, dan Pemberhentian  Notaris menjelaskan bahwa:

(1) Syarat untuk dapat diangkat  menjadi Notaris adalah:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
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d. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari

dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;

e. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari

psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;

f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan

atau berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan spesialis notariat

yang belum  diangkat sebagai notaris pada saat undang-undang jabatan

notaris mulai berlaku;

g. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun ;

h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon notaris yang diselenggarakan

oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama

dengan pihak lain;

i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai

karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan  berturut-turut

pada kantor notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang

ditunjuk atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus pendidikan

sebagaimana dimaksud pada huruf f;

j. Tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal yang dinyatakan  dengan

surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi notaris secara tertulis

kepada menteri;
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l. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri,  pejabat negara, advokat,

pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara,  Badan Usaha

Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku

jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk

dirangkap dengan jabatan notaris.

(2) Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf k

diajukan dengan melampirkan  dokumen sebagai berikut:

a. Fotocopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh instansi yang

mengeluarkan atau oleh notaris;

b. Fotokopi buku nikah, akta perkawinan yang disahkan oleh instansi

yang mengeluarkan atau oleh notaris bagi yang sudah menikah;

c. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister

kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan;

d. Fotokopi sertifikat pelatihan teknis calon notaris yang disahkan oleh

Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

e. Fotokopi akta kelahiran surat kenal lahir yang disahkan oleh instansi

yang mengeluarkan atau oleh notaris;

f. Fotokopi sertifikat kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi

Notaris yang disahkan oleh Notaris;

g. Fotocopi surat keterangan telah magang atau telah nyata-nyata  bekerja

sebagai karyawan di Kantor Notaris selama 12 (dua belas) bulan

berturut-turut setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f;
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h. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;

i. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah

atau  rumah sakit swasta;

j. Asli surat keterangan  sehat rohani/jiwa dari psikiater rumah sakit

pemerintah atau rumah sakit swasta;

k. Asli surat pernyatan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa

pemohon tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara,

advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang

memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;

l. Asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa

pemohon bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

m. Asli surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa

pemohon bersedia menjadi pemegang protokol notaris lain, baik

karena pindah, pensiun, meninggal dunia, menjabat sebagai pejabat

negara, mengundurkan diri, atau diberhentikan sementara;

n. Paspoto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;

o. Asli daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan

menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

p. Alamat surat menyurat,  nomor telepon/telepon seluler/faksimili

pemohon dan e-mail (jika ada); dan
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q. Prangko pos yang nilainya sesuai dengan biaya prangko pos

pengiriman.

Kemudian tata cata pengangkatan notaris dijelaskan dalam Pasal 3, yaitu

sebagai berikut:

(1) Permohonan untuk diangkat menjadi notaris diajukan oleh calon notaris

secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu)

rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui

pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum

Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut juga

menjelaskan bahwa:

(1) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tersedia formasi, maka

permohonan diproses dan surat keputusan pengangkatan notaris

diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung

sejak berkas permohonan diterima secara  lengkap.

(2) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan  menyerahkan bukti

pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang

berlaku.
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(3) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagai notaris dilakukan

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat

pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Ham juga menjelaskan bahwa:

(1) Sebelum menjalankan jabatannya,  notaris wajib  mengucapkan

sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang

ditunjuk.

(2) Pelaksanaan sumpah jabatan notaris dilakukan dalam waktu paling lama

60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat  keputusan

pengangkatan notaris.

(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

pengambilan sumpah/jani jabata notaris, yang bersangkutan wajib:

a. Menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan ketentuan undang-

undang jabatan notaris;

b. Menyampaikan potocopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji

jabatan notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi

Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas

Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat); dan

c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf,  dan teraan

cap/stempel jabatan Notaris  berwarna merah kepada Menteri cq.

Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, organisasi notaris

(kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris
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(kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), serta bupati atau walikota  di

tempat notaris  diangkat.

Mengenai pemberhentian  notaris dijelaskan dalam Pasal 20 Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya,

apabila:

a. Meninggal dunia;

b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;

c. Atas permintaan sendiri;

d. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan tugas

jabatan Notaris secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun;

e. Berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin

atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang

oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan

jabatan notaris.

(2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b dapat

diperpanjang sampai dengan umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan

mempertimbangkan kesehatan dan kondite notaris yang bersangkutan.

(3) Perpanjangan masa jabatan notaris sampai dengan umur 67 (enam puluh

tujuh) tahun diajukan dengan surat permohonan kepada Menteri cq.

Direktur Jenderal dengan  melampirkan  dokumen sebagai berikut:
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a. Surat keterangan sehat berisi hasil pemeriksaan kesehatan fisik secara

keseluruhan dan dokter rumah  sakit pemerintah atau rumah sakit

swasta;

b. Surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter jiwa atau psikiater

rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;

c. Rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas

Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat; dan

d. Rekomendasi dari pengurus daerah, pengurus wilayah, dan pengurus

pusat organisasi notaris.

Pada Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

disebutkan bahwa:

(1) Dalam hal notaris diberhentikan sementara  dari jabatannya, Majelis

Pengawas Pusat Notaris mengusulkan notaris lain sebagai pemegang

protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diucapkan.

(2) Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya  dan notaris lain

sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol

dihadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat

belas) hari  terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diterima.

(3) Dalam hal serah terima protokol sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)

tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis

Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan
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Notaris yang diberhentikan  sementara kepada Menteri untuk

diberhentikan dengan tidak hormat.

(4) Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain

sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali

protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadapan Majelis

Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung

sejak tanggal pemberhentian sementara notaris yang bersangkutan

berakhir.

(5) Dalam hal serah terima kembali protokol sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis

Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan

Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu

paling lama 14 (empat belas) hari.

Selanjutnya dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia dinyatakan bahwa:

(1) Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari

jabatannya berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat usulan

pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan Notaris lain sebagai

pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak putusan diucapkan.

(3) Menteri memberhentikan notaris dengan tidak hormat dan menetapkan

notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga
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puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat usulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan tentang penunjukan notaris lain  sebagai pemegang protokol

beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

berlaku juga terhadap pasal ini.

Dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

disebutkan bahwa:

(1) Menteri memberhentikan  notaris dengan tidak hormat dari jabatannya

dengan alasan:

a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus  lebih dari 3 (tiga)

tahun;

c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat, dan

jabatan notaris; dan/atau

d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

notaris.

(2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan atas surat usulan Majelis Pengawas berdasarkan:

a. Laporan dari masyarakat;

b. Usulan dari organisasi notaris; atau

c. Inisiatif dari Majelis Pengawas.
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(3) Laporan dan/atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

melampirkan salinan resmi putusan/penetapan pengadilan dan/atau salinan

resmi putusan Majelis Pengawas Pusat.

(4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat usulan

pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan notaris lain sebagai

pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak putusan diucapkan.

(5) Ketentuan tentang penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol

beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud Pasal 32 berlaku juga

terhadap pasal ini.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengangkatan

dan pemberhentian jabatan notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia sebagaimana digambarkan di atas.

D. Notaris Pengganti

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 1

angka 3 disebutkan bahwa, Notaris Pengganti adalah  seorang yang untuk

sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris  yang sedang cuti,

sakit, atau untuk sementara  berhalangan  menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Selanjutnya dalam Pasal 33 disebutkan bahwa:

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti dan pejabat

sementara notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana
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hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit  2

(dua) tahun  berturut-turut.

(2) Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana  dimaksud dalam Pasal

4, Pasal 15, Pasal 16, dan  Pasal 17 berlaku bagi notaris pengganti dan

pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang  menentukan lain.

Dalam Pasal 65 disebutkan bahwa, Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat

Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun

protokol notaris telah  diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan

protokol notaris.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas notaris pengganti dalam menjalankan fungsi notaris

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan

Notaris di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, adalah bahwa Notaris

pengganti bertugas untuk menjalankan tugas notaris yang berhalangan, dan

tugas tersebut diserahkan kepada notaris pengganti agar tugas-tugas yang

dilaksanakan tersebut tidak mengalami kevakuman, sehingga pihak-pihak

yang berhubungan dengan notaris tersebut tidak merasa dirugikan.

Pengangkatan notaris pengganti sudah diatur dalam undang-undang dan

prosesnya harus pula mengikui undang-undang. Oleh karena itu notaris

pengganti dapat melakukan tugas-tugas notaris yang telah menunjuk

dirinya. Notaris pengganti dapat melakukan wewenang notaris

sebagaimana tercantum dalam undang-undang dan apabila notaris

pengganti tersebut melakukan sesuatu yang menyimpang dari undang-

undang maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Notaris

pengganti tidak dibenarkan membuat suatu perjanjian atau kesepakatan

yang dilarang oleh undang-undang, sehingga pekerjaan yang dilakukan

oleh notaris pengganti tersebut adalah sama dengan pekerjaan yang

dilakukan oleh seorang notaris.
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2. Kendala yang dihadapi notaris pengganti dalam menjalankan fungsi

notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Jabatan Notaris di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, antara lain adalah

mengenai masalah kelengkapan administrasi bagi pihak yang meminta

leges atau pembuatan akta, karena ditemui ketika mengurus leges atau akta

tersebut adalah notaris yang bersangkutan,dan pada saat terjadi perjanjian,

bahwa sertifiikat yang menjadi jaminan sedang dalam proses. Oleh karena

itu notaris pengganti harus mengeluarkan grosse akta yang menegaskan

bahwa sertifikat tersebut masih dalam proses, hal ini memang menjadi

kesulitan bagi notaris pengganti karena hal tersebut yang lebih mengerti

adalah notaris yang bersangkutan, dan hal ini tidak diberitahu sebelumnya

kepada notaris pengganti. Di samping itu juga mengenai pihak yang

meminta pembuatan akta yang tidak mengerti tentang keberadaan notaris

pengganti, karena mereka beranggapan bahwa notaris pengganti tidak

sama dengan notaris yang bersangkutan, tetapi pada hakekatnya tugas

yang dilakukan oleh notaris pengganti tersebut adalah sama dengan tugas

yang dilaksanakan oleh notaris. Kemudian juga masalah honorarium yang

harus diterima oleh notaris pengganti tidak ditentukan oleh notaris yang

bersangkutan, hanya berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh notaris yang

bersangkutan.
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B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai

berikut:

1. Kepada notaris disarankan agar memberikan tugas-tugas kenotariatan

kepada notaris pengganti dengan jelas dan transparan termasuk mengenai

honorarium yang harus diterima oleh notaris pengganti selama ia

melaksanakan tugas-tugas notaris yang berhalangan, karena tugas-tigas

yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan sama dengan tugas-tugas

yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan.

2. Kepada notaris pengganti harus melaksanakan tugas sesuai dengan tugas-

tugas notaris yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan meminta

kepada notaris menjelaskan tugas-tugas tersebut, agar dalam

melaksanakannya notaris pengganti tidak mengalami kesulitan, dan tugas

yang dilakukan tersebut dapat selesai sesuai dengan harapan dari pihak yang

meminta pembuatan akta tersebut. Di samping itu notaris pengganti juga

harus meminta kepada notaris mengenai honor yang harus ia terima selama

menggantikan tugas-tugas notaris tersebut.
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WAWANCARA

1. Sudah berapa lama notaries pengganti bekerja di notaris ini ?

2. Bagaimana Pelaksanaan notaris pengganti dalam menjalankan tugas notaris?

3. Apa saja kendala notaries dalam menjalankan tugas notaris?

4. Apakah notaris pengganti dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan syarat
untuk menjadi notaris pengganti sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 ?

5. Apakah pimpinan notaris sudah bekerja dengan aturan kenotariatan  ?
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