
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara 

Indonesia adalah negara hukum.
1
 Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk 

membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.
2
 

Oleh karena itu, hukum mengatur kehidupan manusia supaya tertib yang diputuskan secara 

bersama oleh Pemerintah dan DPR dalam bentuk Undang-Undang
3
. 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan 

manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur 

yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtssiherheit), kemanfaatan 

(zweckmassigheit), dan keadilan (gerechtigheit).
4
 Dalam kehidupannya manusia selalu 

memiliki kepentingan yang ingin dicapainya, yakni dalam hal memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Hal ini dapat terhalang apabila disebabkan berbagai macam seperti faktor 

ekonomi ataupun karena kondisi lingkungan sekitar dari masyarakat itu sendiri. 

                                                           
1
Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 

2
Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2003), 

hal. 1. 
3
Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan persetujuan bersama Presiden. 
4
Ibid, hal. 160. 



Di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang memerlukan pranata 

hukum yang dapat mendukung proses pembangunan yang sedang berjalan khususnya dalam 

pembuktian hukum dalam lalu lintas ekonomi untuk melindungi para pihak yang membuat 

kesepakatan bersama. Kenyataan ini menempatkan kedudukan Notaris pada posisi yang 

strategis, khususnya dalam pembuatan akta otentik. Dalam era globalisasi sekarang ini, 

dimana dunia seakan tanpa batas maka peran Notaris diharapkan akan lebih baik dan 

semakin fleksibel baik di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta yang oleh suatu peraturan umum yang ditugaskan 

kepadanya, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai pejabat 

umum. 

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.
5
 Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti 

kewenangan yang ada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain dalam 

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya maka kewenangan tersebut menjadi 

kewenangan Notaris. 

 Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
6
 Akta otentik 

merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap 

hubungan hukum setiap individu sebagai subyek hukum dalam masyarakat, dalam berbagai 

hubungan bisnis, kegiatan perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Akta 

                                                           
5
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris. 
6
Pasal 1 ayat   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris 



otentik, menurut ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 265 RBG jo. Pasal 1868 KUHPerdata
7
 

merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang 

mendapat hak darinya.Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai nilai pembuktian :
8
 

1. Lahiriah (uitwendige bewijskracht) 

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri 

untuk membuktikan keabsahannya sebagai otentik (acto publica probant 

seseipsa). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai 

dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, 

maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, 

artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik 

secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang 

menyangkal keotentikan akta Notaris. 

2. Formal (formele bewijskracht) 

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta 

tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh 

pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai 

dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal 

untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, 

tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf, sidik 

jari dan tandatangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta 

membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta 

pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para 

pihak/penghadap (pada akta pihak). 

3. Materil (materiele bewjiskracht) 

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut 

dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang 

membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, 

                                                           
7
Pasal 1868 KUHPerdata,  suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk ditentukan oleh 

undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta 

dibuatnya. 
8
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hal. 72-73. 

 



kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan 

yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan 

atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) 

dan para pihak harus dinilai “benar berkata” yang kemudian dituangkan/dimuat 

dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang 

menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam 

akta harus dinilai telah “benar berkata”, Jika ternyata pernyataan/keterangan 

para penghadap tersebut menjadi “tidak benar berkata”, maka hal tersebut 

tanggungjawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. 

Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa yang langsung 

berkepentingan dalam akta hanyalah para penghadap (para pihak yang datang 

mengahadap Notaris dan menugaskan Notaris untuk membuat akta serta 

menandatangani akta). Penghadap dalam Pasal 39
9
 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (yang selanjutnya 

disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)), ada penghadap yang dikenal 

Notaris dan penghadap yang diperkenalkan kepada Notaris. Penghadap (para 

penghadap) disebut Komparan atau Comparanten yaitu mereka yang didalam 

akta Notaris disebut sebagai orang atau orang-orang yang datang menghadap 

Notaris (yang datang secara personlijk menghadap dihadapan Notaris. 

Kedatangan para penghadap dihadapan Notaris ini untuk melakukan perbuatan 

hukum yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam akta yang bersangkutan, dan 

dapat bertindak untuk dirinya sendiri maupun untuk dan atas nama orang 

(orang-orang) lain atau badan (badan-badan) lain. Dengan demikian isi akta 

Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang 

sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak 

mereka. 

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, dalam hal ini negara 

telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau 

tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.
10

 Meskipun bukan sebagai Pegawai 

Negeri sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Pegawai Negeri, melainkan profesi 

                                                           
9
 Pasal 39 UUJN, (1). Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a).paling rendah berumur 18 

(delapan belas) tahun atau telah menikah; dan (b). cakap melakukan perbuatan hukum. (2). Penghadap harus dikenal 

oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 

(delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) 

penghadap lainnya. (3). Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta. 
10

Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, Panduan Teori dan Praktik Notaris, (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2011), hal. 8. 



notaris sebagai pejabat umum dalam arti Pasal 1868 KUHPerdata, yang berhak membuat 

akta otentik. 

Akta Otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat tersangkut suatu perkara. 

Sebagai akibat hukum dari para pihak pengguna jasa Notaris yang merasa dirugikan 

melakukan tindakan hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan perdata ataupun 

melakukan tuntutan pidana terhadap Notaris tersebut. Akibatnya Notaris yang bersangkutan 

dipanggil oleh polisi, baik sebagai tersangka
11

 atau sebagai saksi
12

 untuk menjalani proses 

peradilan pidana yang akan dijadikan sebagai alat bukti. 

Pemanggilan notaris sebagai saksi oleh pihak kepolisian yang menangani perkara 

tersebut adalah suatu hal yang logis dengan asumsi Notaris dapat memberikan segala 

keterangan yang mungkin diperlukan oleh penyidik
13

 untuk menemukan dan mengumpulkan 

alat bukti guna mencapai titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan 

tersangkanya. 

Melalui proses penyidikan
14

 yang dilakukan oleh pihak kepolisian seharusnya 

dapat diperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan akta yang dibuat oleh 

Notaris yang bersangkutan sebagai alat bukti penting yang berhubungan dengan sutu tindak 

pidana, namun berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f
15

 dan Pasal 4
16

 Undang-Undang Jabatan 

                                                           
11

Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 
12

Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 

alami sendiri. 
13

Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
14

Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
15

Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN, 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. 



Notaris, Notaris sebagai pejabat umum terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan akta-

aktanya. 

Dari uraian diatas tidak semua keterangan yang diperlukan oleh penyidik yang 

berkaitan langsung dengan akta yang dibuatnya dapat diberitahukan. Hanya kepada pihak-

pihak tertentu saja Notaris dapat memperlihatkan atau memberitahukan isi akta yang 

dibuatnya. Notaris diperbolehkan untuk memberitahukan isi akta-akta yang dibuat olehnya 

kepada orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta, para ahli waris atau orang-

orang yang memperoleh hak mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 54
17

 UUJN.  

Keberadaan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang 

netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.
18

 Pada asasnya 

melaporkan tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri tidak hanya sekedar hak, 

namun lebih dari itu merupakan kewajiban dari setiap warga negara yang tunduk dan 

                                                                                                                                                                                           
16

Pasal 4 UUJN, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut 

agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 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 perundang-

undangan 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 kewajiban 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 apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.” 
17

Pasal 54 UUJN, (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, 

Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, 

atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (2) Notaris yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. pemberhentian sementara; 

c. pemberhentian dengan hormat; atau 

d. pemberhentian dengan tidak hormat. 
18

Diradja, loc.cit. 



terhadapnya  berlaku hukum negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 

164
19

 KUHP .
20

 

Ketentuan tentang kewajiban sebagai saksi bagi setiap orang yang cakap untuk 

meberikan kesaksian dimuka pengadilan, untuk tampil sebagai saksi dalam perkara pidana 

diatur dalam Pasal 117
21

, Pasal 118
22

,Pasal 120
23

 KUHAP dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010
24

, sedangkan untuk tampil sebagai saksi dalam Hukum 

Acara Perdata diatur dalam Pasal 1909 ayat (1)
25

 KUHPerdata. 

Terhadap kewajiban yang dibebankan oleh saksi untuk memberitahukan segala 

apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri maka apa yang seharusnya dilakukan oleh 

seorang Notaris yang dipanggil sebagai saksi berdasarkan Pasal 54 jo. Pasal 16 ayat (1) f 

                                                           
19

Pasal 164 KUHP, barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan 

berdasarkan Pasal-Pasal 104,106,107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk 

mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau 

kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. 
20

Ruben Achmad, Ansorie Sabuan, dan Syarifuddin Pettanasse, Hukum Acara Pidana, (Bandung : 

Angkasa, 1990), hal. 110. 
21

Pasal 117 KUHAP, (1) keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan diberikan tanpa 

tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun; (2) dalam hal tersangka memberi keterangan apa yang 

sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat 

dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. 
22

Pasal 118 KUHAP, (1) keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya; (2) dalam hal 

tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara 

dengan menyebut alasannya. 
23

Pasal 120 KUHAP, (1) dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau 

orang yang memiliki keahlian khusus; (2) ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka 

penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan 

karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak 

untuk memberikan keterangan yang diminta. 
24

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, pengertian saksi sebagaimana dimaksud oleh 

Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo. Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP 

adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang 

suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, namun termasuk pula “orang yang 

dapat memberikan keterangan dengan menyebut alasan pengetahuannya itu dalam rangka penyidikan, penuntutan, 

dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri” (melainkan pada 

relevansi kesaksian dengan perkara pidana yang sedang diproses). 
25

Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata, semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan 

kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberi kesaksian: siapa yang 

ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat ke dua atau semenda dengan salah satu pihak.  



Undang-Undang Jabatan Notaris, kedudukan Notaris sebagai saksi memang dilematis, 

karena Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan akta-aktanya. Sehubungan 

dengan hal tersebut, dalam acara perdata berdasarkan Pasal 1909 ayat (2)
26

 KUHPerdata jo. 

Pasal 146
27

 dan    Pasal 177
28

 HIR, maka Notaris dapat saja mengundurkan diri sebagai saksi 

dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (verschonningrecht).
29

  

Ketidakjelasan konsep pengaturan rahasia Jabatan Notaris dalam Pasal 54 dan 

Pasal 16 ayat (1) f menimbulkan kontrovensi dalam penafsiran ataupun penerapannya 

terutama ketika bersinggungan dengan kesaksian Notaris dalam proses peradilan pidana. 

Kejelasan tentang rahasia Jabatan Notaris tentunya sangat berguna bagi Notaris dan pihak 

kepolisian sebagai penyidik, sehingga tidak menimbulkan kendala bagi kedua belah pihak. 

Notaris selaku pejabat umum dan polisi selaku aparat penegak hukum, sama-sama  

mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Notaris dan polisi 

jika diperlukan kerjasama diantara keduanya dapat saling membantu dengan dilandasi 

prinsip saling menghormati. 

                                                           
26

Pasal 1090 ayat (2) KUHPerdata, siapa yang ada dalam pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas 

dan dalam garis samping dalam derajat ke dua dengan suami atau isteri salah satu pihak. 
27

Pasal 146 HIR, orang yang boleh mengundurkan diri (minta dibebaskan) dari pada memberi kesaksian, 

yaitu : 

1. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak; 

2. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki 

atau isteri salah satu pihak; 

3. Sekalian orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan 

rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal, yang diberitahukan kepadanya karena martabat pekerjaan 

atau jabatannya itu. 
28

Pasal 177 HIR, dari orang yang didalam perkara telah mengangkat sumpah, yang ditanggungkan atau 

ditolak kepadanya (disuruh bersumpah) oleh hakim, tiada boleh diminta bukti lain akan meneguhkan kebenaran 

sesuatunya yang diterangkan dengan sumpah. 
29

Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (reglement Op Het Notaris – Ambt In Indonesia), Ordonansi 

Stbl.1860 No.3, diterjemahkan oleh G.H.S. Lumban Tobing, cet. 5, (Jakarta : Erlangga, 1990), hal. 110. 



Dalam praktiknya, pemanggilan Notaris sebagai saksi ataupun sebagai saksi ahli 

dalam proses peradilan pidana, penyidik mengalami kesulitan untuk memperoleh 

keterangan mengenai akta-akta yang dibuat Notaris karena Notaris terikat dengan rahasia 

jabatan yang mewajibkan merahasiakan akta-aktanya. Contoh kasus dalam berita hukum 

online.com, tanggal 15 Juli 2013, Notaris Erick Maliangkay berulang kali disebut dalam 

dakwaan pencucian uang Djoko Susilo (Djoko/DS). Penuntut umum menganggap Djoko 

bersama-sama Erick dan beberapa orang lainnya melakukan tindak pidana pencucian uang 

dengan membelanjakan dan membayarkan harta kekayaan yang patut diketahui merupakan 

hasil tindak pidana. Djoko melakukan pembelanjaan dan pembayaran tanah, properti, serta 

kendaraan bermotor dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta 

kekayaannya. Bahkan, untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, Djoko 

mengatasnamakan dan mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Saat bersaksi di 

Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (12/7/2013), Erick mengaku sudah mengenal Djoko sejak 

tahun 2001. Ketika itu, Djoko meminta Erick yang berprofesi sebagai notaris sekaligus 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mengurus akta pendirian Yayasan Jagratara 1984. 

Erick akhirnya menjadi notaris keluarga Djoko. Erick diminta membantu proses penjualan 

rumah di Pesona Kayangan, Depok atas nama Dipta kepada Hari. Saat itu, Erick 

mengetahui DS telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Djoko memanggil Erick ke 

Gedung PTIK untuk menyampaikan bahwa rumah di Pesona Kayangan akan dijual kepada 

Hari. Dari semua bantuan yang diberikan Erick kepada Djoko, Erick mengaku tidak 

mendapatkan fee selain biaya transportasi dan akomodasi. Erick mendapat uang transport 



Rp. 5 juta setiap kali diminta Djoko memverifikasi sertifikat di luar kota. Erick juga 

mendapatkan fee sebagai notaris apabila mengurus AJB di wilayah kerjanya.
30

  

Secara analogi rahasia jabatan yang diemban oleh Notaris pada hakekatnya sama 

halnya dengan rahasia bank yang diemban oleh Bank, rahasia kedokteran yang diemban oleh 

Dokter. Notaris, Bank dan Dokter dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya 

berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien atau nasabah kepadanya. Dengan 

pertimbangan untuk menjaga dan melindungi kepercayaan klien atau nasabahnya, baik 

Notaris, Bank, maupun Dokter terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan hal-hal 

yang berkaitan dengan kepentingan klien atau nasabah. 

Konsep pengaturan rahasia bank dari segi substantif dipandang lebih baik karena 

memberikan suatu arahan yang jelas tentang ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaannya 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang     Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan). 

Pengertian Rahasia Bank  berdasarkan Pasal 1 ayat (16) UU Perbankan adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanannya. Di Indonesia, pengaturan rahasia bank lebih dititik beratkan pada alasan untuk 

kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 UU Perbankan yang 

menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang 

memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. 
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Ada 5 (lima) alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala 

sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu: 

a.  Personal Privacy; 

b. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah; 

c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan; 

e. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu “lembaga kepercayaan” 

yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya 

di bank. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah membuat sejarah baru dalam hal 

ketentuan rahasia bank di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, sejarah rahasia bank di 

Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan atas dua periode : 

a. Periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 

menganut pengertian yang sangat luas mengenai rahasia bank, yang meliputi 

nasabah penyimpan, nasabah peminjam dan nasabah pengguna jasa lainnya. 

b. Periode setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menganut 

pengertian rahasia bank yang terbatas, yaitu hanya meliputi penyimpan dan 

simpanannya saja. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur masalah 

rahasia bank dalam beberapa Pasal, yaitu : 

(1)   Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 28. 

(2)  Bab VII berjudul Rahasia Bank dalam Pasal-Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 47. 

Beberapa perubahan yang mendasar pada ketentuan rahasia bank yang diatur 

dalam UU Perbankan, sebagai berikut : 

Pertama, ruang lingkup rahasia bank dipersempit hanya meliputi nasabah 

penyimpan dana dan simpanannya saja. Apabila nasabah bank adalah nasabah 



penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib 

merahasiakan keterangan tentang nasabah dalamkedudukannya sebagai 

nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah 

penyimpan, bukan merupakan keterangan yang diwajibkan untuk dirahasiakan 

oleh bank menurut Undang-Undang. Sebelum terjadinya perubahan, ruang 

lingkup kerahasiaan itu sendiri sangat luas, yaitu meliputi nasabah penyimpan 

dana, nasabah peminjam dana dari bank dan nasabah pengguna jasa bank. 

Kedua, dalam pengecualian ketentuan rahasia bank ditambahkan beberapa hal, 

yaitu : 

a.  Dimungkinkannya Ketua Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara 

untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan penyimpan dana; 

b. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah dapat 

membuka rahasia bank; 

c. Ahli waris berhak untuk mengetahui keadaan keuangan dari orang yang 

mewariskan; 

d. Dimungkinkannya Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa bank, 

apabila bank tersebut mengelola keuangan negara; 

e. Perijinan untuk memberikan pengecualian rahasia bank oleh Pimpinan 

Bank Indonesia. Ijin akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah 

memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemberian ijin oleh Bank Indonesia 

harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah 

dokumen permintaan diterima secara lengkap; 



f. Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank diperberat. 

Pihak-pihak yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan 

keterangan yang bersifat rahasia bank, diancam dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun serta denda paling banyak Rp. 

200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Sementara untuk anggota 

dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak yang terafiliasi yang 

dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, 

diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 8.000.000.000,- 

Pada tanggal 31 Desember 1998 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia Nomor 31/182/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pemberian Ijin atau Perintah Membuka Rahasia Bank sebagai pelaksanaan Undang-Undang 

Perbankan. Petunjuk pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut 

dijelaskan lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/20/UPPB/ tertanggal 31 

Desember 1998.
31

 

Dalam Hak Ingkar (verschoningsrecht) Kedokteran, yang eksistensi semula 

sebagai norma etika telah menjadi lebih legitimatis sebagai norma hukum sebagaimana 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

(untuk selanjutnya disebut UUPK) memberikan suatu akseptabelitas. Pasal 48 ayat (1) 

UUPK menyatakan bahwa setiap Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik 

kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran, ayat (2):”Rahasia Kedokteran dapat 
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dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur 

penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai 

rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun Penjelasan atas 

ketentuan ini hanya memuat kalimat “cukup jelas”.  

Kewajiban menyimpan rahasia dari seorang medikus ini terlihat tegas jelas 

pada Pasal 51 huruf c UUPK yang menyatakan bahwa “merahasiakan segala sesuatu 

yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia”. 

Kewajiban menjaga rahasia kedokteran bagi seorang medikus adalah imperatif dan 

universalitas sifatnya, artinya merupakan keharusan dari para medikus untuk menyimpan 

rahasia pasien mengenai kondisi kesehatannya . Memang, sebenarnya sikap imunitas 

berupa verschoningsrecht pada medikus ini wajib dipegang teguh manakala seorang 

medikus berada dalam status sebagai Saksi dan posisi proses pra-ajudikasi berupa 

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan menjadi relatif sifatnya manakala 

pemeriksaan memasuki proses ajudikasi pada peradilan. 

Dengan memperhatikan UUPK, khususnya Pasal 48 yang mengatur tentang 

Rahasia Kedokteran, justru menempatkan Verschoningsrecht Medicus dalam posisi yang 

diferensiel dan bahkan kontradiktif sifatnya dengan doktrin dan yurisprudensi yang 

komparatif sifatnya, yaitu melepaskan hak tersebut untuk memenuhi permintaan aparatur 

hukum dalam rangka penegakan hukum yang tentunya dalam konteks pemaknaan pada 

proses pra-ajudikasi berupa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Makna norma 

legislasi ini justru telah mengesampingkan historical approach yang telah menjadi 



pegangan para medikus, yaitu sumpah Hippocrates (469-377 sebelum Tarikh Masehi) 

yang maknanya tegas dan jelas menyatakan bahwa: 

 “I will keep silence on that which I hear or see in the course of treatment or 

in every day life which should not be repeated, holding such to be a secret”, 

atau pada pokoknya “Saya tidak akan menyebarkan segala sesuatu yang 

mungkin saya dengar atau mungkin saya lihat dalam kehidupan penderita-

penderita, baik pada waktu menjalankan tugas jabatan saya maupun di luar 

waktu menjalankan tugas jabatan itu, semua itu akan saya pelihara sebagai 

rahasia”. 

  

Imperatif norma legislasi dalam Pasal 170 ayat 2 KUHAP tentang 

Verschoningsrecht hanya ditentukan dalam proses Peradilan, artinya kewenangan untuk 

melepaskan hak tersebut hanya dapat terjadi atas perintah Hakim pada proses peradilan 

mengingat sifat kerahasiaan ini sudah universal sifatnya dan wajib dipertahankan oleh 

para profesi yang dianggap mulia termasuk para medikus ini . Sifat eksepsionalitas 

terhadap Verschoningsrecht ini menjadi kompetensi Hakim dalam prosesual peradilan, 

bukan aparatur penegak hokum lainnya.  

Di Indonesia, siapapun yang menolak memberikan kesaksian atas perintah 

Hakim, dikenakan pidana berdasarkan Pasal 224 KUHP karena menolak atau tidak 

memenuhi kewajiban sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, sedangkan apabila para 

medikus memberikan suatu kesaksian yang memberikan suatu implikasi disclosure atau 

yang dapat membuka rahasia karena jabatan atau profesi yang wajib disimpannya, maka 

sarana Pasal 322 KUHP memberikan sanksi pidana kepada siapapun yang dengan 

sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya baik 

yang sekarang maupun yang dahulu . Memang sikap dilematis dan kontradiksi ini tegas 

penempatan aturannya. Disatu sisi ada sanksi pidana terhadap siapapun yang menolak 



memberikan suatu kesaksian, namun disisi lain siapapun yang karena jabatan atau 

pekerjaannya wajib menyimpan rahasia akan dikenakan sanksi pidana apabila membuka 

rahasia yang wajib disimpannya. Tidak ada aturan atau norma legislasi yang memberikan 

suatu eksepsionalitas sebagai suatu justifikasi atas pembukaan rahasia tersebut, sehingga 

tataran implementasinya memberikan posisi dilematis terhadap para medikus dalam 

menjalankan praktek profesionalitasnya . 

Dalam praktek perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan 

yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenaran yang tidak mungkin 

ditemukan dalam UU (tertulis) yang ada, sehingga perbuatan-perbuatan itu tidak 

mempunyai kekuatan hukum seperti dasar penghapusan pidana yang antara lain 

disebutkan dalam  Buku I Bab III KUHP. Alasan-alasan penghapus pidana di luar 

undang-undang ini diterima oleh hakim berdasarkan ungkapan kasus di pengadilan 

maupun pandangan ahli hukum pidana (doktrin) yang terus berkembang, berupa 

Beroeprecht, yaitu hak jabatan para dokter (juru obat, bidan) yang misalnya melakukan 

operasi dengan melakukan pembedahan tidak dapat dipidana atas dasar     Pasal 351 atau 

Pasal 354 KUHP atau seperti Veearst Arrest di Belanda. Dalam rangkuman disertasi 

doktoralnya, Komariah Emong Sapardjaja telah memisahkan antara Medische Exeptie 

dengan Beroeprecht. Medische exeptie ini sudah merupakan hak jabatan dari dokter 

(beroeprecht) karena pengecualian atas dasar alasan medis merupakan kewenangan yang 

melekat pada jabatan medis (dokter/juru obat/bidan). Sebagai contoh adalah            Pasal 

351-354 KUHP di atas di mana perbuatan pelaku (dokter) hilang sifat melawan 

hukumnya atas dasar jabatan/profesinya untuk melakukan pembedahan pasien ataupun 



misalnya "abortus provocatus therapeauticus" sebagai alasan medis untuk melakukan 

abortus yang bukan atas dasar alasan ekonomi-sosial. 

Adanya suatu relasi antara Standar Profesi dengan Pertanggungjawaban 

Pidana, sebagai icon criminal medical case yang memiliki keterkaitan dengan medical 

malpractice, akhirnya melahirkan bebarapa parameter untuk dapat dinilai adanya dugaan 

pelanggaran hukum pidana yang ketat dan limitatif sifatnya, antara lain: (1) adanya 

kecermatan (zorgvuldigheid) yang normal dari seorang Dokter, (2) telah dilakukan suatu 

Diagnosis (posisi, perkembangan dan keadaan ilmu kedokteran) dan Terapi (adanya 

faktor phisikis, phisikologis dan kompilasi yang timbul secara tidak terduga), (3) 

Standard Profesi, berupa (a) kemampuan yang “average”, (b) kategori dan keadaan yang 

sama (Category and Condition’ equal), (c) adanya pemenuhan asas Proporsionalitas dan 

asas Subsidiaritas dalam tujuan melakukan tindakan kedokteran/medis. Dengan kata lain, 

beberapa persyaratan ini akan selalu memiliki relevansi satu dengan lainnya sebagai 

Professional Competency of Experts dan Geographic Competency of Experts , semua ini 

dalam konteks general standard profession. 

Tindakan kedokteran yang secara tegas jelas melanggar ketentuan larangan 

dalam Hukum Pidana (mengenai Abortus, Euthanasia dan lain-lain) masih memiliki sifat 

eksepsionalitas sebagai alasan peniadaan pidana berdasarkan aturan intra kodifikasi 

(KUHP), seperti Pasal 48 KUHP (overmacht), pembelaan terpaksa yang dalam keadaan 

darurat (noodtoestand),  Pasal 49 KUHP (noodweer exces), Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP 

(melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang memiliki wewenang). Selain itu dalam 

dinamisasi asas-asas Hukum Pidana, tindakan kedokteran yang diduga melanggar 

hukum, juga memiliki sifat eksepsionalitas sebagai dasar peniadaan pidana yang tidak 



tertulis sifatnya (ekstra kodifikasi), yaitu Tiada Pidana Tanpa Adanya sifat Melawan 

Hukum Materiel (Afwezigheid Van Alle Materiele Wederrechtelijkheid), juga asas klasik 

yang masih eksis, yaitu Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Afwezigheid Van Alle Schuld).
32

 

Pentingnya tugas dan kedudukan notaris di tengah-tengah masyarakat dan 

kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan 

notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-

undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai notaris 

bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta 

menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.  

Adanya Hak Ingkar membuat Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk 

menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan pernyataan para pihak 

yang diperoleh dalam pembuatan akta-akta, kecuali undang-undang memerintahkannya 

untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang 

memintanya. Tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan 

ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. 

Dalam kedudukan Notaris sebagai saksi (perkara perdata) notaris  dapat minta 

dibebaskan dari kewajiban  untuk membuat kesaksian karena jabatannya menurut undang-

undang diwajibkan untuk merahasiakannya  (Pasal 1909 ayat (3)
33

 KUHPerdata). Dalam hal 

ini Notaris mempunyai  kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tetapi untuk 

kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada notaris.  
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Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang 

disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan                           MA 

 No.702K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang menegaskan bahwa judex factie dalam 

amar putusannya “membatalkan Akta Notaris”, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena 

Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan 

dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi 

Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh 

penghadap Notaris tersebut. Notaris hanya berfungsi  mencatatkan/menuliskan apa-apa yang 

dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.  Notaris 

tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap notaris.
34

 

Sepanjang Notaris menjalankan jabatan dan profesinya  berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, kode etik notaris, dan asas-asas hukum, maka   notaris  

tersebut tidak dapat  dipersalahkan.Termasuk untuk menjadi saksi, karena akta notaris 

tersebut sendiri merupakan akta otentik, yakni akta yang mempunyai kebenaran lahir, formil 

dan materil, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang menyangkalnya. Notaris 

bukan pihak dalam akta, seperti apa yang telah dicantumkan dalam UUJN, yang mana 

kedudukan Notaris sangatlah kuat.
35

 

Untuk mengecek sejarah akta yang bermasalah, polisi memanggil Notaris guna 

menerangkan proses pembuatan akta. Notaris hanya bertanggung jawab dari sisi formal 

pembuatan akta. Dengan begitu, Notaris tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana 

atas akta yang dibuatnya. 
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Dalam Nota Kesepahaman No. Pol.B/1056/ V/2006, Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 

tentang Pembinaan Dan Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum, tanggal 9 Mei 

2006
36

, antara INI dengan Polisi diatur bahwa pemanggilan Notaris harus dilakukan tertulis 

dan ditandatangani penyidik. Surat panggilan harus mencantumkan dengan jelas status 

Notaris, alasan pemanggilan, dan polisi harus tepat waktu. Pada hakekatnya, Notaris harus 

hadir memenuhi panggilan yang sah. Notaris boleh saja berhalangan, maka polisi bisa 

datang ke kantor notaris bersangkutan. Apabila status notaris adalah saksi, Notaris bisa saja 

tidak disumpah, kecuali cukup alasan, Notaris yang bersangkutan boleh tidak hadir ke 

persidangan. Dalam nota kesepahaman itu, Notaris dan PPAT juga meminta agar mereka 

hanya bisa diperiksa oleh penyidik, bukan penyidik pembantu.
37

 

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa apabila 

penyidik akan memeriksa seorang Notaris sebagai saksi atau terduga suatu kasus, maka 

penyidik harus minta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Jadi, Notaris diperiksa 

terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan, jika Majelis Kehormatan menerima persetujuan 

tersebut barulah mengijinkan penyidik memanggil Notaris dan apabila Majelis Kehormatan 

tidak memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya surat permintaan persetujuan maka dianggap menerima persetujuan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas untuk menyelesaikan permasalahan mengenai 

kewajiban Notaris tersebut perlu dilakukan suatu analisa yuridis yang dituangkan dalam 

bentuk tulisan ilmiah berupa tesis dengan judul : “KEWAJIBAN NOTARIS DALAM 

MERAHASIAKAN AKTA NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES 

PERADILAN PIDANA”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang 

akan diangkat dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimanakah pengaturan kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta Notaris 

berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam proses peradilan pidana? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya 

dihubungkan dengan proses peradilan pidana? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a.  Untuk mengetahui pengaturan kewajiban Notaris dalam merahasiakan 

akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam proses 

peradilan pidana. 

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris dalam 

menjalankan jabatannya dihubungkan dengan proses peradilan pidana. 

1.3.2 Manfaat 

a.  Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan manfaat sebagai ilmu pengetahuan, terutama dalam 

bidang hukum ketonariatan khusus mengenai kewajiban Notaris dalam 

merahasiakan akta Notaris dan juga diharapkan akan  bermanfaat dalam 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik 

dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis. 



b. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukkan bagi para Notaris dan 

penegak hukum dalam menjalankan jabatan kewajiban Notaris dalam 

merahasiakan akta Notaris dihubungkan dengan proses peradilan pidana.  

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan itu 

sendiri secara teratur dan rinci dengan maksud untuk mempermudah dan memberikan 

gambaran secara menyeluruh dan jelas dari hasil penelitian tersebut. Sistematika penulisan 

ini disajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar 

tentang apa yang akan penulis kemukakan dalam setiap bab. Sistematika dalam penulisan 

ini dibagi dalam 3 (tiga) bab yang masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab 

tersendiri. Secara garis besar sistematika dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan latar belakang untuk memasuki bab-bab selanjutnya 

yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok 

dalam penulisan ini. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi acuan teori-teori dan konsep pengaturan rahasia 

jabatan notaris yang ada dan mendasari penelitian ini yang membantu 

untuk memecahkan masalah yang sedang teliti oleh penulis. 



BAB III PEMBAHASAN OBYEK PENELITIAN 

Pembahasan obyek penelitian berisi uraian mengenai penjelasan substansi 

Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN yang dianalogikan dengan 

konsep pengaturan rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan dan 

rahasia jabatan dokter yang menjadi dasar penelitian obyek dalam tesis ini.  

BAB IV ANALISIS HUKUM 

Analisis hukum akan menjabarkan analisa mendalam mengenai 

permasalahan serta obyek yang menjadi fokus penelitian dikaitkan dengan 

ketentuan hukum yang terkait yang menjadi landasan penelitian, yakni 

tujuan rahasia Jabatan Notaris sebagai kewajiban oleh undang-undang 

bagi Notaris, ruang lingkup dari rahasia Jabatan Notaris, para pihak yang 

diperbolehkan untuk mengetahui isi akta yang dibuat oleh Notaris, akta 

yang wajib dirahasiakan oleh Notaris, dan sifat rahasia Jabatan Notaris 

dalam Perkara Perdata dan  Perkara Pidana. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab akhir dari penulisan tesis ini. Bab ini mengemukakan 

beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas mulai dari bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi rekomendasi 

dari peneliti mengenai apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan topik 

dan rumusan yang diangkat dalam tesis ini.  

 

 

 


