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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

“Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas 

kekuasaan belaka (Machsstaat)”;1 namun berdasarkan kepada Pancasila, dimana 

Negara menjamin perlindungan hukum ketertiban, kepastian kepada seluruh warga 

negaranya berdasarkan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  

Dalam hal ini Penulis akan membahas kepastian hukum tersebut terhadap 

profesi Notaris, dimana Akta Autentik Notaris dalam adalah merupakan bukti 

tertulis yang sah/autentik. Profesi Notaris yang juga merupakan pejabat umum 

dalam tugasnya berkewajiban memberi pelayanan dan penyuluhan hukum, berupa 

pembuatan akta kepada pihak yang membutuhkannya jasanya.2   

Dalam menjalankan tugasnya Notaris mempunyai tanggung jawab antara 

lain mencakup bidang hukum keperdataan (private), hukum pidana hukum pajak 

serta kode etik Notaris, yang dalam kesehariannya melayani kepentingan umum, 

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat memberi bantuan hukum serta 

memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat3 sesuai dengan 

Undang - Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang sebagaimana telah 

                                                           
1 Penjelasan Umum Undang Undang Dasar 1945, tentang Sistem Pemerintahan Negara, angka 1. 
2 Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 
3 Jati Diri Notaris Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa datang, Pengurus Pusat Ikatan Notaris 

Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2008 hal.7. 



 

2 
 

diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJNP”). 

Selain UUJNP, Notaris berwajiban untuk selalu mentaati akan seluruh 

ketentuan dalam Kode Etik Notaris, AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga) Ikatan Notaris Indonesia, Sumpah/Janji Jabatan Notaris, dan 

peraturan berlaku lainnya. Peraturan-peraturan sebagaimana telah disebutkan di 

atas, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengharuskan Notaris untuk 

“merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan 

yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sesuai dengan sumpah/janji jabatan, 

kecuali undang-undang menentukan lain”.4 Notaris sebagai Pejabat Umum berhak 

untuk membuat suatu Akta Autentik5, secara independen sebagai pihak netral tidak 

akan berpihak kepihak manapun wajib melindungi kepentingan serta memberikan 

penyuluhan hukum kepada siapa saja yang membutuhkan jasanya, dan menjaga 

rahasia terhadap isi dari akta yang dibuatnya serta tidak membuka isi akta dan/atau 

keterangan lainnya yang Notaris ketahui sehubungan pembuatan akta dan/atau 

keterangan lain yang diperoleh Notaris. 

Notaris sebagai pejabat yang diangkat oleh negara yang juga merupakan 

Pejabat Umum, sudah sewajarnya bekerja buat kepentingan Negara wajib 

mendapatkan perlindungan hukum dari Negara,6 karena beban pekerjaan Notaris 

                                                           
4 Pasal 16 angka 1f UUJNP. 
5 Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan: bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam 

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang 
berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat. 

6 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya, Paulus 

Effendie Lotulong, Media Notariat Ikatan Notaris Indonesia, edisi April-Juni 2002, , tahun 2002, hal.1. 



 

3 
 

yang sangat luas dan variatif, sehingga memiliki tanggung jawab dan beban berat, 

untuk dapat membuat Akta Autentik bagi para pihak untuk mewujudkan maksud 

dan tujuan akan berguna bagi pihak pihak yang menginginkannya sebagai alat 

pembuktian yang tidak cacat hukum.  

Akta notaris sebagai bukti autentik berisi hak serta kewajiban pihak-pihak 

mempunyai peranan penting, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum 

serta menjamin kepastian hukum untuk para pihak yang membuatnya baik itu 

dalam kegiatan bisnis, perbankan, sosial, dan sebagainya. 

Namun bilamana pihak pihak yang meminta bantuan Notaris untuk 

dibuatkan akta mengalami perseteruan dan berselisih paham, maka seringnya 

Notaris juga akan ikut terbawa menjadi pihak yang bersengketa dan menjadi 

korban. Akta Notaris tersebut akan menjadi salah satu alat bukti dari perselisihan 

diantara pihak pihak yang sedang bersengketa, sehingga Notarisnya akan diminta 

menjadi saksi untuk memberitahukan/membuka isi dari akta tersebut, dan membuat 

dan menyebabkan seorang Notaris wajib memberikan keterangan dimana hal 

tersebut merupakan rahasia jabatan Notaris dan pada saat Notaris sebagai pembuat 

akta tersebut dipanggil Penyidik Kepolisian atau pihak Penuntut dari Kejaksaaan 

sebagai saksi, untuk dimintakan kesaksiannya dan sering pula Notarisnya diminta 

untuk memberitahukan isi (membuka rahasia) akta sebagaimana disebutkan 

dimuka tersebut kepada pihak penyidik atau penuntut.  

Seperti apa tanggung jawab dan konsekuensi Notaris dalam menghadapi 

pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik /penuntut sejauh mana diperbolehkan 
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untuk memberitahu dan memberikan informasi kepada penyidik maupun penuntut 

dan bagaimana jika Notaris menolak untuk memberitahukan isi akta kepada pihak 

lain pihak penyidik dan penuntut. 

Hak ingkar notaris adalah merupakan bentuk perlindungan bagi Notaris, 

karena adalah jabatan atas kepercayaan dimana Notaris mempunyai kewajiban 

merahasiakan isi akta keterkaitan dengan Akta yang dibuat oleh Notaris. Kewajiban 

Notaris untuk merahasiakan akta sesuai sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4 ayat (1) dan (2) UUJNP yang berbunyi: 

“1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah / 

janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

2) Sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai 

berikut : 

Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada 

Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang tentang Jabatan 

Notaris serta peraturan perundangundangan lainnya. Bahwa saya akan 

menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan 

tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan 

akan menjalankan kewajban saya sesuai dengan kode etik profesi, 

kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa 

saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam 

pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam 

jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama 

atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau 

menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.” 

 

Kemudian dalam pasal 16 angka 1 huruf f UUNJP yang berbunyi: “Dalam 

menjalankan jabatannya, notaris wajib 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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Untuk melindungi Notaris, penggunaan hak ingkar Notaris itu sendiri lahir 

dikarenakan jabatan notaris sebagai profesi khusus yaitu pekerjaan karena 

jabatannya wajib untuk menyimpan rahasia. Untuk itulah jabatan Notaris 

merupakan pekerjaan yang mulia dan terhormat (officium nobile). 

Namun apakah Notaris harus dipersalahkan karena tidak bersedia dipanggil 

menjadi saksi dan tidak bersedia memberikan minuta akta kepada penyidik 

dan/atau penuntut. Hal ini sungguh menjadi suatu dilema bagi Notaris karena 

masalah ini perlu dipahami dan diselesaikan bersama antara sesama penegak 

hukum yaitu: Notaris, Penyidik, Penuntut Umum, Pengacara serta Hakim, karena 

adanya perselisihan yang timbul adalah merupakan sengketa atau permasalahan 

diantara pihak-pihak yang membuat Akta Autentik dihadapan Notaris tersebut 

kecuali dapat dibuktikan adanya peran serta secara sengaja Notaris melakukan 

tindakan yang tidak patut. 

Dalam praktik kesehariannya Notaris sering dikaitkan keterlibatan nya 

dalam perkara perselisihan baik itu perdata maupun pidana, dimana pihak pihak 

yang membuat akta, berselisihan dan salah satu pihak melaporkan kepada penyidik 

kepolisian dan langsung memanggil Notaris untuk dimintakan penjelasan dan 

keterangannya. 

Pemanggilan Notaris untuk dimintakan keterangannya sebagai saksi guna 

mencari bukti dan/atau keterangan dalam proses penyelidikan/penyidikan maupun 

menuju proses persidangan mengharuskan pihak penyidik, penuntut umum dan 

hakim untuk memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum dapat 
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hadir memenuhi surat panggilan tersebut. Sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) 

UUJNP yang berbunyi:  

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim 

dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: 

a. Mengambil fotokopi 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.” 

 

Berkenaan kewajiban kepada setiap orang untuk hadir sebagai saksi maka 

Notaris dalam jabatannya karena Undang-Undang wajib untuk merahasiakan isi akta 

oleh karenanya Notaris tidak wajib untuk hadir sebagai saksi menjelaskan mengenai 

akta yang dibuatnya sebelum mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan 

Notaris.  

Hal serupa juga diatur dalam KUHPerdata Pasal 1909 ayat (3) yang berbunyi:  

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka 

hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian: 

1) Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan 

Undang-Undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal 

yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu”. 

 

Dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 146 ayat 3 yang berbunyi:  

“Untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri: 

3)    Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, 

diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal 

demikian yang dipercayakan padanya. Tentang benar tidaknya keterangan 

orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia itu terserah pada pertimbangan 

pengadilan negeri”. 

 

Namun jika melihat frasa dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:  
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“Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya” hal ini boleh ditafsirkan Notaris juga dapat disamakan dengan 

warganegara pada umumnya di hadapan hukum, jika dalam hal Notaris 

menggunakan hak Ingkarnya karena hak yang dimilikinya dikarena mengemban 

sebagai pejabat umum yang dalam mengemban jabatan-nya berdasarkan Undang-

Undang Jabatan Notaris yang berkewajiban untuk memegang sumpah jabatannya 

dan apabila ada perlakuan khusus seperti tidak dapat bertentangan dengan prinsip 

hukum negara yaitu “persamaan kedudukan di hadapan hukum”. 

 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 49 / PUU – X /2012 

memutuskan dihapuskan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” 

dan menyatakan tidak berlakunya pasal 66 ayat (1) atas persetujuan pengambilan 

fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah 

sebagaimana diatur dalam Undang Undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 30 

Tahun 2004, maka lahirlah Undang Undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan 

Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP), dimana 

pasal 66 ayat (1) diperkuat kembali dengan menambahkan kata “dengan 

persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris” sehingga dalam hal terjadi 

pemanggilan terhadap Notaris hadir di proses pemeriksaan sebagai saksi dan 

pengambilan fotocopy Minuta Akta, Notaris dalam menjalankan jabatannya 

berdasarkan UUJNP mendapatkan jaminan serta perlindungan hukum.  

 Pada saat ini sedang dilakukan permohonan pengujian kembali atas Pasal 

66 ayat (1) UUJNP, oleh Persatuan Jaksa Indonesia, dkk7 yang meminta agar 

Majelis Hakim Konstitusi melakukan pengujian “Undang-Undang Jabatan Notaris 

                                                           
7 Perkara Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVIII/2020 tanggal 09 Maret 2020  
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dimana Pasal 66 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga 

harus dimaknai sebagai berikut: 

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim 

berwenang: 

a. Mengambil fotocopi 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”.8 

 

Sebagaimana uraian yang telah dijelaskan tersebut, profesi Notaris sebagai 

Pejabat Umum dan sebagai penegak hukum, seharusnya diberikan perlindungan 

hukum dalam menjalankan tugasnya agar rasa aman sehingga Notaris mendapatkan 

perlindungan untuk melakukan pelayanan yang lebih baik. Oleh karenanya penulis 

berniat untuk menulis tesis ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP HAK INGKAR NOTARIS DALAM KEWAJIBAN NOTARIS 

MENJAGA KERAHASIAAN AKTA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah membahas latar belakang, penulis memilih 2 pokok permasalahan 

untuk diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas hak Ingkar Notaris untuk 

merahasiakan Akta? 

                                                           
8 Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 66 ayat UUJNP Perkara Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-

XVIII/2020 tanggal 09 Maret 2020, Bagian IV Permohonan (Petitum), Hal 52. 
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2. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap profesi dokter, 

pengacara dan Notaris dalam menghadapi perkara hukum? 

 

1.3  Tujuan Penulisan  

Tesis ini merupakan sebuah penelitian dan pembahasan secara hukum yang 

memiliki tujuan membahas baik dari aspek praktis maupun aspek akademis yang 

akan berisi buah pikiran dan pendapat hukum (legal opinion), dengan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk memahami dan mengetahui bentuk perlindungan hukum atas hak 

Ingkar Notaris untuk merahasiakan Akta. 

2. Untuk memahami dan mengetahui bahwa selain profesi Notaris, terdapat 

profesi Dokter dan Pengacara/Advokat yang juga dapat menggunakan hak 

ingkar nya dan apabila ada ketentuan lainnya yang secara tegas mengatur 

untuk membuka/mengungkapkan serta memberi keterangan yang diketahui 

oleh profesi Notaris, Dokter dan Pengacara/Advokat, maka hal tersebut 

adalah merupakan kewajiban/keharusan untuk membuka rahasia yang tidak 

melanggar hukum/undang-undang.  

 

1.4 Manfaat Penulisan  

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai bahan 

penulisan. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah: 
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1.  Manfaat teoritis9 

Penulisan tesis ini secara teoritis dapat menambah referensi dan bahan 

bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum sebagai hasil pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu hukum Notaris dalam menghadapi kasus 

hukum yang menjerat para Notaris terkait akta yang dibuatnya. 

 

2.   Manfaat praktis10 

Penulisan tesis ini secara praktis diharapkan: 

a.  Menjadi pedoman atau rujukan bagi pemerintah, para penegak 

hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat yang akan melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak 

Ingkar Notaris untuk merahasiakan Akta. 

b.  Memberikan masukan kepada para Notaris untuk dapat 

mengantisipasi dan membentengi diri dari potensi kerugian 

berdasarkan kepada UUJNP, kode etik Notaris, peraturan 

perundang-undangan dan menjunjung tinggi profesionalitas 

profesinya. 

c.  Memberikan bahan pemikiran dan pertimbangan kepada para 

penegak hukum seperti penyidik, penuntut dan hakim dalam 

melakukan pengumpulan bukti-bukti khususnya meminta fotocopy 

                                                           
9 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan I, PT. Citra Aditya Bakti, 
Jakarta, hal 66. 
10 Ibid, hal 66. 
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minuta akta dan keterangan agar Notaris dapat menjaga 

kewajibannya terkait sumpah/janjian untuk menjaga kerahasiaan isi 

akta sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang undang Jabatan 

Notaris. 

d.  Bagi pemerintah serta legislator diharapkan agar tesis ini dapat 

memberikan masukan untuk menetapkan perlindungan terhadap 

Notaris agar dalam menjalankan tugasnya Notaris dengan tegas dan 

jelas berwajiban menjaga tanggung jawab nya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan khususnya UUJNP, agar terciptanya 

perlindungan hukum bagi Notaris dalam menghadapi permasalahan 

hukum.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Keseluruhan tesis ini terbagi menjadi lima bagian, dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  Menguraikan pendahuluan tentang latar belakang dan alasan yang 

melatarbelakangi perumusan masalah yang disesuaikan dengan 

judul tesis dan kemudian diuraikan juga sistematika penulisan. 

 

BAB II  Menguraikan tentang Landasan Teori, Landasan Konseptual dan 

tinjauan mengenai Hak Ingkar Notaris. 
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BAB III  Menguraikan tentang Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Metode 

Pendekatan, Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data secara 

hukum. 

  

BAB IV Menguraikan secara lebih terperinci pembahasan terkait dengan 

rumusan masalah yang ada yaitu: 

1. Bentuk perlindungan hukum atas hak Ingkar Notaris untuk 

merahasiakan Akta 

2. Perbandingan perlindungan hukum terhadap profesi dokter, 

pengacara dan Notaris dalam menghadapi perkara hukum 

 

BAB V  Merupakan adalah Penutup. dimana dalam bab ini penulis akan 

memberikan suatu Kesimpulan serta Saran yang berkaitan dengan 

hasil pembahasan dan disertai dengan lampiran lampiran. 

 

 

 

 

 

 


