
 1 

MEMBACA ARAH PENDIDIKAN 

PROGRAM KENOTARIATAN KE DEPAN *) 

Oleh : Dr.H. Ichsan Anwary, S.H.,M.H. **) 

 

Tema seminar nasional kali ini bicara tentang ”Mengkaji Integritas Jabatan 

Notaris Dan PPAT”. Saya tidak bicara mengkaji integritas ”jabatannya” baik itu 

Notaris maupun PPAT. Karena mengkaji integritas bicara tentang penyandang 

dalam jabatan. Bukan mengkaji jabatannya. Saya di sini tidak juga mengkaji 

jabatan berkenaan PPAT. 

Tapi mencoba memberikan ulasan dan pandangan saya dari perspektif 

pelaksanaan pendidikan berkenaan dengan notaris  yang sementara ini dalam 

perkembangan terakhir memunculkan banyak polemik dan pembicaraan. 

Aspek pendidikannya inilah yang menurut hemat saya mempunyai implikasi yang 

cukup besar bagi penyandangan dalam jabatan Notaris.   

 

Pendidikan Tinggi Magister Kenotariatan yang dilaksanakan oleh beberapa 

perguruan tinggi Fakultas Hukum akhir-akhir ini mengalami kegalauan. Hal ini 

bermula dari keinginan Pemerintah dalam ini Kemenristekdikti untuk melakukan 

penataan ulang pendidikan tinggi berkenaan dengan pendidikan profesi yang 

dalam hal ini menyentuh juga pendidikan tinggi kenotariatan. 

Pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti menyamakan  dan memandang bahwa 

ke depan pendidikan notariat adalah sebuah pendidikan profesi yang kemudian 

tunduk pada aturan-aturan tentang pendidikan tinggi yang berbasis 

menyelenggarakan pendidikan profesi. Sama dengan pendidikan profesi hakim, 

jaksa,  advokat, notaris.  

----------------------------------------------- 

*) Disampaikan dalam Seminar Nasional ”MENGKAJI INTEGRITAS JABATAN NOTARIS 

DAN PPAT” Kerjasama Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 
Lambung Mangkurat Dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi 

Kalimantan Selatan, 30 Nopember 2017, di Banjarmasin.   
**) Stap Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 
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Kemenristekdikti berencana ”mengeluarkan” program Magister Kenotariatan 

(M.Kn) dari Universitas dan menjadikannya sebagai pendidikan profesi. Dalam 

pendidikan profesi yang dikedepankan adalah kurikulum yang menyangkut 

keahlian khusus. Hal inilah yang belakangan  oleh perguruan tinggi 

penyelenggara yang memiliki program studi Magister Kenotariatan tetap 

menghendaki kenotariatan tetap sebagai program magister.   Karena untuk 

profesi Notaris  yang dikedepankan adalah keahlian membuat akta. Menurut 

versi Kemenristekdikti apabila hal ini menjadi ”deadlock” maka Kemenristekdikti  

sudah menyiapkan skema bahwa bila program sarjana dalam kurikulum masuk di 

Level 6, maka kenotariatan bisa dimasukkan ke Level 7 di mana para mahasiswa 

perlu menempuh satu tahun pendidikan tambahan. Jadi dimungkinkan   bahwa 

mahasiswa mendapat magister hukum tetapi bukan magister kenotariatan. Yang 

nantinya akan diberikan ijazah dan sertifikat profesi. Sertifikat profesi inilah 

untuk uji kompetensnya adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI).    

 

Perguruan Tinggi Pendidikan yang menyelenggarakan program magister 

kenotariatan  yang  bergelar M.Kn. , atau Magister Kenotariatan yang ini juga 

berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.  

Gelar yang selama ini merupakan gelar  pendidikan magister kenotariatan yang 

bergelar M.Kn   disamakan penyebutan gelarnya dengan pogram magister ilmu 

hukum biasa yang bergelar  M.H.,  atau Magister Hukum. 

 

Penyebutan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) dihapus berdasarkan  Keputusan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 Tentang 

Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi. Bahwa Kenotariatan bergelar 

Magister Hukum. (M.H.)      

 

Ironisnya banyak mahasiswa-mahasiswa yang bergelar  Magister Hukum (M.H.)  

karena dia pernah meraih pendidikan di program magister ilmu hukum 

mengambil  lagi program magister kenotariatan. Entah dengan motivasi untuk 
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menambah pengetahuan berkenaan dengan hal-hal yang sangat berbeda karena 

mata kuliah mata kuliah di Program Magister Kenotariatan berbeda banyak 

dengan Program Magister Ilmu Hukum. Hal ini berkenaan dengan kurikulum dua 

program ini.  Mungkin juga para M.H., M.H. ini  mengambil lagi  pendidikan 

magister kenotariatan  karena  nantinya ingin benar-benar menjadi seorang 

Notaris berbekal Magister Kenotariatan. Karena salah satu syarat untuk menjadi 

seorang notaris adalah sarjana hukum lulusan  strata dua kenotariatan. Atau 

mungkin juga motivasi kuliah lagi di program magister kenotariatan untuk 

sekedar  menambah deretan gelar magister yang didapat karena gelar Magister 

Kenotariatan berbeda dengan gelar Magister Hukum. Nanti akan mendapatkan 

gelar M.H.,M.Kn.      Kenapa saya katakan mungkin-mungkin ini, hal ini saya 

dapati juga banyak para lulusan yang bergelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) 

ikut juga bertarung dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah sebagai Calon. 

Calon legislatif. Ikut pilleg. Dan sebagainya,   dan sebagainya. 

   

Pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah apakah pendidikan tinggi yang 

menghasilkan lulusan yang nantinya menjadi seorang profesional menjadi 

seorang Notaris itu  sebuah pendidikan profesi. 

Atau apakah seorang Notaris itu buah hasil dari pendidikan profesi kenotariatan  

atau buah hasil dari  pendidikan Magister Kenotariatan. 

   

Undang-undang  Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi membedakan 

jenis pendidikan tinggi yakni pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan 

pendidikan profesi.  

Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau 

program pascasarjana  yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan 

cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan akademik. Gelar akademik terdiri atas sarjana, magister, dan doktor.  
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Program profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang 

menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian 

khusus. 

Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja 

sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan /atau organisasi profesi 

yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.  

Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi 

lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. 

Program profesi menyiapkan profesional. Lulusan program profesi berhak 

menggunakan gelar profesi.  

Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan profesi. Gelar profesi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh 

Perguruan Tinggi dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan / atau 

organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi. Gelar 

profesi terdiri atas profesi dan spesialis.  

  

Gelar akademik , gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau 

singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.  

 

Undang-undang Pendidikan Tinggi   menegaskan bahwa program magister 

merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program 

sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan    dan 

mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan 

penelitian ilmiah. 

Program magister  mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan 

yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta 

mengembangkan diri menjadi profesional. Lulusan program magister berhak 

menggunakan gelar magister. 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa  syarat 

untuk dapat diangkat menjadi Notaris antara lain   beirjazah sarjana hukum dan 

lulusan jenjang strata dua kenotariatan. Syarat lain  telah menjalani magang 

atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling  

singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas 

praakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata 

dua kenotariatan.  

 

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebelumnya (UU Nomor 30 Tahun 2004)  

hal yang sama tentang persyaratan untuk diangkat menjadi Notaris ditegaskan 

sama untuk ijazah dan jenjang pendidikan yakni berijazah sarjana hukum dan 

lulusan jenjang strata dua kenotariatan. Akan tetapi untuk syarat lain tentang 

magang aturan undang-undang ini hanya menegaskan menjalani magang  12 

(dua belas ) bulan berturut-turut.   

 

Yang dimaksudkan  dalam undang-undang jabatan notaris lulusan jenjang strata 

dua kenotariatan inilah yang dihasilkan dari pendidikan program magister 

kenotariatan yang bergelar Magister Kenotariatan (M.Kn.).  

  

Sedikit catatan bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Hasil Perubahan 

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus 

Pusat yang diperluas pada tanggal 12 Januari 2017 menegaskan misalnya, syarat 

untuk menjadi Anggota Luar Biasa adalah telah memiliki Ijazah pendidikan 

kenotariatan.  INI menggunakan istilah Ijazah pendidikan kenotariatan. UU 

Jabatan Notaris menggunakan istilah lulusan jenjang strata dua kenotariatan    
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Pertanyaan kita adalah apakah penyebutan ”Notaris” yang selama ini dikenal dan 

familiar adalah  sebuah gelar profesi atau nama  jabatan. Sesuai yang dimaksud 

dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Ataukah sebuah sebutan gelar profesi 

sehingga berhak menggunakan gelar profesi ”Notaris”. 

   

Dalam kode etik notaris yang dituangkan terdapat hal tentang larangan yang 

salah satunya adalah melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun 

secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya (cetak 

tebal penulis),  menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam 

bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, 

kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, 

maupun olahraga. Pengecualian  dalam larangan ini diatur, dan tidak termasuk 

pelanggaran, seperti memberikan ucapan selamat, ucaan berduka cita dengan 

mempergunakan kartu ucapan, surat , karangan bunga ataupun media lainnya 

yang tidak mencantumkan Notaris, (cetak tebal penulis) tetapi hanya nama 

saja. 

  

Apabila pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi apakah ”Notaris” 

itu gelar profesi. Sehingga dapat digunakan oleh yang memperoleh gelar itu. 

Seperti halnya gelar profesi dokter. Atau Insinyur, Akuntan, dan lainnya.   

Persoalan-persoalan ini walaupun hal yang tetek bengek tapi juga perlu 

mendapat perhatian untuk disinkronkan. 

  

Sedikit catatan-catatan kecil diungkapkan juga  bahwa saya kadang  mendapati 

banyak akta-akta yang dibuat notaris bahkan  sekaliber notaris berpengalaman 

pun menunjukkan penulisan kaidah Bahasa Indonesia yang  belum benar 

(sengaja digunakan istilah belum benar karena mungkin nanti dalam 

perkembangannya  dia akan benar). Menuangkan bahasa-bahasa hukum dalam 

akta-akta yang terkadang tidak  atau kurang tepat.  
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Persoalan ini perlu diangkat untuk menelusuri penyebabnya apakah karena 

aspek pendidikannya yang selama ini. Ataukah aspek pelaksanaan magangnya 

yang sementara ini ditambahkan oleh Pemerintah menjadi 24    (dua puluh 

empat ) bulan. Ataukah gabungan dari dua persoalan di atas. Hal-hal ini  harus 

dijawab oleh pendidikan tinggi kenotariatan. 

   

Bahwa semua penyandang profesi itu memiliki kode etik atau code of conduct 

tentu saja. Karena sebagai penyandang mereka yang profesional harus diikat  

oleh sebuah kode etik atau code of conduct. Code of Conduct  inilah yang 

berfungsi untuk menjaga kewibawaan, marwah dan martabat kehormatan 

penyandang profesi itu. Termasuk juga dalam hal ini dalam jabatan Notaris. 

    

Oleh itulah diperlukan kajian bersama dan duduk satu meja, pihak terkait dan 

pemangku kepentingan,  Kemenristekdikti, Kementerian Hukum Dan HAM, 

Perguruan Tinggi, dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk membicarakan 

persoalan serius pendidikan kenotariatan ini untuk mencari jalan penyelesaian 

yang terbaik. Sehingga pilihan mana yang menjadi kesepakatan muaranya 

adalah untuk meletakkan posisi Notaris sebagai penyandang profesi yang mulia 

(officium nobile). 

 

Sinkronisasi aturan hukum perlu diletakkan antara Undang-Undang Pendidikan 

Tinggi, Undang-Undang Jabatan Notaris.  Ikhwal kurikulumnya, hal tentang 

tenaga-tenaga pengajarnya. Termasuk penyesuaian-penyesuaian yang diatur 

oleh pedoman dan aturan-aturan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).  

 

                                                                    Banjarmasin, 29 November 2017  
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UNIVERSITAS LAMBUfl G MANGKURAT
FAKULTAS'flUKUM

Jl. Briglend H. Hasan Basry (ayu Tangi) Banjarmabin - 70123, Telpon/Fa;c (051 1) 3305648

No. Surat :tfi) NN.S.t.tUSPDAfi
Lampiran : -
Perihal' :PermohonanNaraSumber

Semt_qpr Nasional

Kepada Yth.
Dr.H.Ichsan Anwary, S.H.,M.H.
di*

Tempat

Dengan Hormaq

Banjarmasin, 21 Nopember 2017

Sehubungan dengan adanya rencana kegiatan Seminar Nasiogal yang dilaksanakan

oleh hogram Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung lvkngkuq

berkerjasama dengan Ikatan Notaris lndonesia ( D{I ) Wilaya}r Provinsi Kalimantan SelatarU

pada: #
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Nopember 2017

Waktu : 09.00 Wita- Selesai

Tempat : Swiss Belhotel Borneo Banjarmasin

Demikian surat undangan disampaikan,
terima kasih.

atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan

4.,

+S:r

Tembusan:
1. Arsip

)

rf

i



KEMENTERTAN R|SET, TEKNoLoGI, DAl* PENDTDTKAN TtNGGt

r u N lvERslTAs LAMBU NG/{V|AN GKU RAT
FAKULTAS HUKUM

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin - 70123 Teip/Fax. (0511) 3305648
Laman : http//fh. unlm.ac.id

SURAT PENUNJUKAN
No. e1Scla /U N8. 1 .1 1 tKP t2017

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan ini menunjuk Saudara
yang namanya tersebut di bawah ini: ,

Nama
NIP
Pangkat I Gol
Jabatan

Dr. H, lchsan Anwary, S.H.,ii.H.
{96{0621 199003 .l 001
Pembina, lV/a
Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukgm Ulill

-ff
?-

Sebagai Nara Sumber Seminar Nasional dengan tema "tengkaii lntegritas Jabatan
Nohris dan PPAT" yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Nopembdr 2017
bertempat di Swiss Belhotel Bomeo Banjarmasin.

I

Demikian surat penunjukan inidibuat untuk dapat dipgrgunakan sebagaimana mestinya.

Effendy, SlJ.,M.Hum.
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