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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Ruang Lingkup Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Berdasarkan 

Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia dan Di Belanda  

 Ruang Lingkup kewajiban menjaga Kerahasiaan Jabatan Notaris 

mencakup tiga hal, yaitu ruang lingkup pertama terkait obyek, atau materi apa saja 

yang wajib dirahasiakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut,  

ruang lingkup kedua terkait subyek, yaitu siapa saja yang dibebani kewajiban 

untuk menjaga kerahasiaan jabatan notaris, dan yang ketiga adalah mengenai 

batas waktu, yaitu berapa lama atau sampai kapan berlakunya kewajiban menjaga 

kerahasiaan jabatan notaris tersebut.  

1.  Menurut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia 

 Notaris adalah salah satu jabatan kepercayaan seperti halnya dokter 

dan pengacara. Pada Notaris melekat kewajiban menjaga kerahasiaan karena 

jabatannya berdasarkan prinsip agar setiap individu dapat bebas 

berkonsultasi dengan notaris tanpa takut rahasia yang disampaikan kepada 

notaris tersebut akan dibuka.  

 Di Indonesia, kerahasiaan notaris diatur dalam Pasal 4 UUJN tentang 

Sumpah jabatan dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN, dimana pelanggaran 

dari kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut dapat diancam dengan sanksi 

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam 

ratus Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 KUHPidana. Selain 

itu bagi pihak yang merasa haknya dirugikan karena tindakan pelanggaran 
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kewajiban kerahasiaan tersebut dapat mengajukan gugatan perbuatan 

melawan hukum menuntut ganti rugi kepada pejabat tersebut berdasarkan 

ketentuan Pasal 1365 juncto Pasal 1366 KUHPerdata. 

 Namun, mengingat salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh 

notaris adalah akta notaris yang merupakan akta otentik yang memiliki 

kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, 

maka tidak jarang notaris bersinggungan dengan proses hukum dan diminta 

untuk menunjukkan dokumen-dokumen dalam protokol notaris ataupun 

diminta untuk memberikan keterangan terkait dengan akta otentik yang 

dibuat notaris baik dalam proses peradilan perkara perdata, pidana, tata 

usaha negara, maupun di acara peradilan lainnya. Adapun tujuan dari 

permintaan dipelihatkan atau diberikannya dokumen dalam protokol notaris 

tersebut atau pemanggilan notaris dalam beberapa kasus adalah karena 

adanya pihak yang menyangkal atau mempertanyakan keotentikan suatu 

akta notaris yang dibuat oleh notaris yang bersangkutan.  

 Dalam hal notaris diminta oleh pihak-pihak ketiga termasuk oleh 

aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan terkait akta yang 

dibuatnya dan diminta agar menunjukan minuta akta ataupun dokumen-

dokumen terkait akta diminta yang tersangkut suatu perkara/sengketa, hal-

hal apa sajakah yang wajib dirahasiakan oleh notaris?   

 Ruang lingkup (objek) kerahasiaan jabatan notaris dapat dilihat 

dalam sumpah jabatan notaris yang diatur dalam Pasal 4 UUJN yang 

mengatakan bahwa Notaris bersumpah untuk merahasiakan “isi akta  dan  

keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris”, yang 
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kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN juncto 

penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) yang berbunyi sebagai berikut: 

 
 Pasal 16 

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: … 
f.  merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang 

dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna 
pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, 
kecuali undang-undang menentukan lain; 

 
Penjelasan Pasal 16 

 (1) … 
f.  Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya 
adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak 
yang terkait dengan Akta tersebut. 

 

Dari kedua pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objek 

kewajiban kerahasiaan notaris melingkupi dua hal dibawah ini, yaitu: 

1. segala sesuatu mengenai akta yang dibuat notaris; dan  

2. segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta  

dalam rangka melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan 

Akta tersebut. Dengan demikian, notaris dalam jabatannya tidak 

diperkenankan membuka informasi rahasia yang melekat pada jabatannya 

baik dengan memberikan keterangan mengenai akta dan informasi yang 

diperoleh guna pembuatan akta maupun dengan menunjukan, 

memberitahukan, menerbitkan ataupun menyerahkan kutipan, salinan, 

minuta dan dokumen-dokumen lainnya terkait akta, kecuali undang-

undang mengatur lain. 

 Siapa saja yang terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan 

notaris menurut UUJN? Pasal 16 ayat 1 huruf (f) secara tegas ditujukan 
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bagi Notaris, namun objek kerahasiaan jabatan notaris tersebut tidak selalu 

dalam penguasaan atau kendali notaris. Dalam hal notaris cuti, sakit, atau 

berhalangan untuk menjalankan jabatannya, maka notaris tersebut akan 

digantikan sementara oleh notaris pengganti hingga berakhirnya masa cuti 

notaris tersebut.  Dalam hal Notaris meninggal dunia atau diberhentikan 

sementara dari jabatannya, maka pejabat sementara notaris yang akan 

menggantikan jabatannya.  Selama digantikan oleh notaris pengganti atau 

pejabat sementara notaris, semua protokol notaris yang merupakan arsip 

negara diserahkan kepada notaris pengganti atau pejabat sementara notaris 

hingga berakhirnya  masa cuti notaris bersangkutan atau dalam hal notaris 

tersebut meninggal dunia, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah 

meninggalnya notaris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUJN. 

Sehubungan dengan adanya peranan penting notaris pengganti dan pejabat 

sementara notaris tersebut, maka UUJN dalam Pasal 33 telah 

mengakomodasi kondisi tersebut.  Dalam Pasal 33 UUJN dikatakan bahwa 

baik notaris pengganti dan pejabat sementara notaris juga wajib 

mengucapkan sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 UUJN, memiliki 

kewenangan menjalankan kewenangan notaris dalam pasal 15 UUJN, 

terikat seluruh kewajiban dan larangan yang berlaku bagi notaris dalam 

Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN.  Dengan demikian maka maka dapat 

disimpulkan bahwa baik notaris pengganti maupun pejabat sementara 

notaris terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan karena jabatannya 

sebagaimana halnya notaris yang digantikannyas.   

 Selain ketiga jabatan tersebut di atas, pembuat undang-undang 
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telah menambahkan satu pasal baru dalam UUJN 2/2014 yaitu Pasal 16A 

UUJN dimana calon notaris yang sedang magang di kantor notaris juga 

merupakan subjek hukum yang terikat dengan kewajiban menjaga 

kerahasiaan jabatan notaris, meskipun tidak mengucapkan sumpah jabatan 

dan tidak memiliki kewenangan sebagaimana halnya notaris, notaris 

pengganti dan pejabat sementara notaris. Hal tersebut mengingat calon 

notaris yang sedang magang akan diberikan akses oleh notaris untuk 

menyaksikan langsung semua aktifitas di kantor notaris termasuk akan 

diperlihatkan protokol notaris dalam rangka mempersiapkan calon notaris 

yang berkualitas dan berpengalaman sehingga setelah selesai magang 

diharapkan siap menjadi notaris profesional dan dapat berpraktek sendiri. 

Adapun Pasal 16A UUJN berbunyi sebagai berikut: 

  (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf a. 

  (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu 
mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang 
diperoleh guna pembuatan Akta. 
 

 Lalu bagaimana jika rahasia jabatan notaris dibuka oleh karyawan 

notaris tanpa sepengetahuan dari notaris yang bersangkutan?  UUJN tidak 

mengatur mengenai hal tersebut, meskipun dalam praktek banyak ditemui 

bahwa karyawan notaris mengetahui banyak rahasia notaris karena 

membantu pimpinannya membuat draft-draft akta, melakukan pengecekan 

dokumen-dokumen terkait dengan akta yang dibuat, mewakili 

pimpinannya bertemu dengan klien dalam batasan-batasan tertentu, dan 

diberikan akses penuh oleh notaris untuk menyaksikan langsung semua 
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aktifitas di kantor notaris  termasuk membantu pengurusan administrasi 

protokol notaris. 

 Mengingat UUJN tidak mengatur mengenai kewajiban menjaga 

kerahasiaan terhadap karyawan notaris, maka dalam hal terjadi pembukaan 

rahasia klien yang dilakukan oleh karyawannya tersebut tanpa 

sepengetahuan notaris, akan berlaku ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata 

juncto Pasal 1367 KUHPerdata, dan dengan demikian notaris wajib 

bertanggung jawab atas tindakan perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh karyawananya, dan dapat dituntut untuk membayar ganti 

rugi oleh pihak yang merasa haknya dirugikan karena dibukannya rahasia 

jabatan notaris tersebut.  Adapun Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1365 
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan 
kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian 
tersebut. 
 

Pasal 1367 
 
Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang 
disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian 
yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang 
menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang 
berada di bawah pengawasannya.  
 
Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang 
disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal 
pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan 
orangtua atau wali.  
 
Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk 
mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas 
kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka 
dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-
orang itu.  
 
Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas 
kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-
tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah 
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pengawasannya.  
 
Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika 
orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan 
bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan 
itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab. 

 

 Masa jabatan notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara 

notaris ada jangka waktunya.  Berdasarkan UUJN, jabatan Notaris, notaris 

pengganti dan pejabat sementara notaris dapat berakhir karena alasan-

alasan sebagai berikut:  

1. karena notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan 

hormat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana 

diatur dalam Pasal 8 UUJN, yaitu karena hal-hal sebagai berikut: 

a.   meninggal dunia; 

b.   telah berumur 65 tahun, dan dapat diperpanjang menjadi sampai   

berumur   67   tahun   dengan mempertimbangkan   kesehatan   

yang bersangkutan; 

c.   permintaan sendiri; 

d.   tidak   mampu   secara   rohani   dan/atau   jasmani   untuk 

melaksanakan   tugas   jabatan   Notaris   secara   terus menerus 

lebih dari 3 (tiga) tahun; atau 

e.   merangkap jabatan sebagaimana pegawai negeri, pejabat negara, 

advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang 

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris 

2.  notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 UUJN, yaitu karena: 



93 
 

a.  Tidak melaksanakan kewajibannya untuk dalam waktu paling 

lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan 

sumpah/janji jabatan Notaris:  

1)  menjalankan jabatannya dengan nyata; 

2)  menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris 

kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas 

Daerah; dan 

3)  menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan 

paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris 

berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang 

bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi 

Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas 

Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat; 

b. notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c.  notaris berada  di  bawah  pengampuan  secara   terus-menerus   

lebih dari 3 (tiga) tahun; 

d. notaris melakukan  perbuatan  yang   merendahkan  kehormatan  

dan martabat jabatan Notaris; atau 

e.  notaris melakukan   pelanggaran   berat   terhadap   kewajiban   

dan larangan jabatan. 

f.  notaris dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  

pengadilan  yang telah   memperoleh  kekuatan   hukum   tetap   

karena   melakukan tindak  pidana  yang  diancam  dengan  
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pidana  penjara  lima tahun atau lebih. 

2. Berakhirnya masa jabatan notaris pengganti karena berakhirnya masa 

cuti, sakit atau halangan sementara yang dialami oleh notaris yang 

digantikannya tersebut. 

3. Berakhirnya masa jabatan pejabat sementara notaris, yaitu paling lama 

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. 

 Lalu apakah kewajiban menjaga kerahasiaan notaris, notaris 

pengganti dan pejabat sementara notaris serta calon magang berakhir 

setelah berakhirnya masa jabatannya sebagaimana diuraikan di atas?   

UUJN tidak mengatur secara khusus maupun eksplisit mengenai batas 

waktu ikatan kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut.  Batas waktu 

tanggung jawab notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara secara 

umum diatur dalam Pasal 65 UUJN yang mengatakan sebagai berikut 

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung 

jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah 

diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” 

 Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II penulisan hukum ini, 

notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris memiliki 

tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Tanggung Jawab Notaris terhadap keotentikan Akta yang 

dibuatnya, meliputi tanggung jawab: 

1)  Keotentikan formil akta.  

Yang dimaksud bertanggung jawab atas keotentikan formil 

akta adalah Notaris wajib menjamin kepastian jam, hari dan 
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tanggal pembuatan akta notaris sebagaimana tertera dalam 

awal akta atau kepala akta, dan juga keabsahan tandatangan 

dan tempat penandatanganan akta sebagaimana tertera dalam 

akhir atau penutup akta yang bersangkutan, bahwa 

semuanya itu adalah benar dan sesuai dengan kenyataan, 

menjamin bahwa identitas dari para penghadap dan/atau 

orang yang mereka wakili yang tertera pada komparisi di 

bagian Badan Akta adalah benar demikian adanya sesuai 

dengan keterangan saksi penghadap atau karena telah 

dikenal oleh Notaris, demikian juga kebenaran identitas para 

saksi pengenal dan telah terpenuhinya persyaratan saksi 

pengenal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UUJN.   

Selain itu notaris wajib membuat akta sesuai dengan bentuk 

dan sifat akta notaris dan tata cara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 sampai dengan pasal 51 UUJN. 

b. Tanggung jawab atas keotentikan materiil akta. 

Notaris wajib menjamin bahwa isi akta adalah benar 

merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang 

berkepentingan sesuai dengan kenyataan (dalam hal akta 

partij) atau isi akta memuat kebenaran mengenai peristiwa 

atau kejadian atau perbuatan hukum berdasarkan dari apa 

yang disaksikan langsung (dilihat dan  didengar) oleh 

Notaris (dalam hal akta relaas). 

c. Tanggung Jawab Notaris terhadap kerahasiaan Akta yang 
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dibuatnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN . 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa berdasarkan Pasal 65 UUJN, tanggung jawab notaris, notaris, 

notaris pengganti dan pejabat sementara notaris termasuk didalamnya 

menjaga kerahasiaan jabatan tidak akan berakhir dan akan tetap ada terus 

menerus meskipun protokol notaris yang merupakan arsip rahasia negara 

sudah tidak ada di tangan notaris tersebut.  Kewajiban kerahasiaan  baru 

akan berakhir dengan meninggalnya notaris, notaris pengganti dan pejabat 

sementara notaris yang bersangkutan,  namun Penulis tidak melihat UUJN 

mengatur tentang batas waktu kewajiban menjaga kerahasiaan subjek 

hukum calon notaris yang magang. 

 Di bawah ini adalah pendapat Habib Ajie terkait batas waktu 

kewajiban menjaga kerahasiaan:  

pensiunan/werda/mantan Notaris, Notaris Pengganti, 
Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris 
wajib bertanggungjawab sampai hembusan/tarikan nafas 
terakhir meskipun sudah tidak menjabat lagi, dan bagi 
pensiunan/werda/mantan Notaris, Notaris Pengganti, 
Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris 
tetap berlaku Hak dan Kewajiban Ingkar. 

 

2. Menurut Peraturan Jabatan Notaris di Belanda 

 Selanjutnya Penulis membandingkan bagaimanakah aturan yang berlaku di 

negara Belanda terkait dengan kewajiban menjaga kerahasiaan pada jabatan 

notaris.  

 Lalu bagaimana aturan yang berlaku di Belanda mengenai kewajiban 

menjaga kerahasiaan notaris dalam menjalankan profesi hukumnya tersebut? 

 Menurut Royal Netherlands Notarial Organization (KNB), Notaris juga 
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memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan kliennya dan dapat untuk tidak 

mengungkapkan informasi di pengadilan. 57 

 Menurut Houthoff Buruma58, dalam artikelnya tentang “Legal Previlege 

and Confidentiality”, dikatakan bahwa dalam hukum Belanda, dalam profesi 

hukum seperti pengacara, civil-law notary (notaris) dikenal adanya isitlah 

“confidentiality” dan “privilege”.  Apakah perbedaannya?59   Hak istimewa hukum 

atau legal privilege berasal dari adanya kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165(2)(b) CCP (“Confidentiality”), dimana 

seseorang karena jabatannya yang terikat kewajiban menjaga kerahasiaan dapat 

menolak untuk memberikan keterangan.    

 Menurut Houthoff Buruma60, dalam artikelnya tentang “Legal Previlege 

and Confidentiality”, dikatakan bahwa right of legal professional privilege atau 

hak istimewa profesi hukum seperti pengacara, civil-law notary (notaris) timbul 

karena adanya prinsip bahwa setiap individu harus merasa bebas untuk 

berkonsultasi dengan pengacara Belanda atau notaris tanpa merasa takut bahwa 

informasi rahasiannya tersebut akan disingkapkan di  kemudian hari.  

PART I — LEGAL PRIVILEGE IN THE NETHERLANDS How 
do privilege issues arise in the Netherlands? 
[11.1] The right of legal professional privilege is based on the 
principle that an individual should feel free to consult a Dutch 
lawyer (advocaat) or civil-law notary (notaris) without fear that 
confidential information will later be disclosed.  

 
 Legal privilege yaitu hak istimewa profesi hukum (termasuk notaris) 

                                                        
57 http://www.metisnotarissen.nl/fileadmin/content/documenten/METIS-Notaries_Netherlands.pdf, 
, diakses tanggal 20 Februari 2016, 20.18 Waktu Indonesia Barat 
58 Ibid 
59Houthoff Buruma, 
http://www.houthoff.com/uploads/tx_hhpublications/Legal_Privilege_and_Confidentiality_in_the_
Netherlands.PDF, diakses tanggal 17 Februari 2016, 22.23 Waktu Indonesia Barat 
60Ibid 
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berdasarkan prinsip bahwa setiap orang harus merasa bebas untuk berkonsultasi 

dengan pengacara Belanda atau civil-law notary tanpa perlu kuatir informasi 

rahasiannya dibuka dikemudian hari. Berdasarkan Pasal 165 Kitab undang–

undang hukum acara perdata (Code Civil Prodecure atau “CCP”), setiap orang 

yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan bukti. Namun, jika 

orang tersebut diwajibkan karena jabatan atau pekerjaannya untuk menjaga 

kerahasiaan, orang tersebut dapat menolak untuk bersaksi dalam kaitannya dengan 

informasi yang  diterima dalam kapasitas jabatan atau pekerjaannya (Lihat Pasal 

165 (2) (b) dari Code of Civil Procedure atau hukum acara perdata Belanda 

(“CCP”), dan lihat Pasal 218 Code of Criminal Procedure atau Kitab Undang-

undang hukum Acara Pidana (“CCrP”.) 

Pursuant to article 165 of the CCP, a person called as a witness is 
obliged to appear and give evidence. However, if the person is 
required by virtue of the office or profession held to observe 
secrecy, the person may refuse to testify in relation to information 
received in that official or professional capacity.' (See article 
165(2)(b) of the CCP; for criminal law, see article 218 of the 
CCrP.) 
 

 Selanjutnya dalam Pasal 272 Dutch Penal Code atau Kitab Hukum Pidana 

Belanda dikatakan bahwa pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan yang 

dilakukan dengan kesengajaan adalah tindakan pidana. 

 Secara khusus kewajiban menjaga kerahasiaan (“duty of Secrecy”) notaris 

diatur dalam Pasal 22 Wet Op Het Notarisambt.  Menurut Pasal 22 Wet Op Het 

Notarisambt, yang menjadi objek kewajiban menjaga kerahasiaan notaris adalah 

“segala sesuatu informasi yang diterimanya dalam menjalankan aktivitas 

jabatannya yang menurut pertimbangan Notaris bersifat rahasia”. Pihak-pihak 

yang wajib memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan karena jabatannya adalah 
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Notaris dan orang-orang yang bekerja di bawah tanggung jawab Notaris.  Orang 

yang berada dibawah notaris antara lain junior notary (di Indonesia dikenal 

dengan calon notaris yang magang), assigned notary (di UUJN dikenal dengan 

notaris pengganti atau pejabat sementara), dan juga karyawan notaris lainnya yang 

masing-masing wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diketahuinya dalam 

melaksanakan kegiatan dalam jabatannya atau pekerjaannya. Selanjutnya terkait 

jangka waktu ikatan kewajiban menjaga kerahasiaan notaris, ditegaskan bahwa 

kewajiban menjaga kerahasiaan akan terus berlangsung meskipun Subjek Hukum 

Kerahasiaan Jabatan sudah tidak menjalankan jabatannya atau pekerjaannya 

tersebut.  Pasal 22 Wet Op Het Notarisambt berbunyi sebagai berikut:61 

Artikel 22 
 

1.  De notaris is, voorzover niet bij of krachtens de wet anders is 
bepaald, ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van 
zijn werkzaamheid als zodanig kennis neemt tot geheimhouding 
verplicht. Dezelfde verplichting geldt voor de personen die onder 
zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn voor al hetgeen waarvan 
zij kennis dragen uit hoofde van hun werkzaamheid. 

2.  De geheimhoudingsplicht van de notaris en van de onder zijn 
verantwoordelijkheid werkzame personen blijft ook bestaan na 
beëindiging van het ambt of de betrekking waarin de 
werkzaamheid is verricht.62 
 

 Terjemahan tidak resmi dalam bahasa Inggris yang terdapat pada situs 

resmi Royal Netherlands Notarial Organisation berbunyi sebagai berikut: 

 
Section 22 

 
1.  In so far as not provided otherwise by or pursuant to the law, 

a notary shall observe secrecy in respect of everything that 

                                                        
61http://www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl/wet-op-notarisambt, diakses tanggal 16 Februari 
2016, 19.30 Waktu Indonesia Barat. 
62http://www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl/overige-regelgeving-notariaat, diakses tanggal 16 
Februari 2016, 21.15 Waktu Indonesia Barat 
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comes to his knowledge in the course of his activities in such 
capacity. The same obligation applies to the persons who work 
under his responsibility in respect of everything that comes to 
their knowledge in the course of their activities. 

2.  The duty of secrecy of a notary and of persons working under 
his authority shall continue to exist even after termination of 
the office of notary or the position in which the activityis 
performed. 

 

 Di bawah ini adalah tabel perbandingan antara ruang lingkup 

kewajiban menjaga kerahasiaan notaris di Belanda dan di Indonesia. 

1.1. Perbedaan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Menurut UUJN dan Wet Op Het 
Notarisambt 
Ruang 

Lingkup UUJN Wet Op Het Notarisambt 

Objek 
Hukum 
Kewajiban 
Menjaga 
Kerahasiaan 

Segala sesuatu mengenai 
akta yang dibuat notaris; 
dan segala keterangan yang 
diperoleh guna pembuatan 
akta  
dalam rangka melindungi 
kepentingan semua pihak 
yang terkait dengan Akta 
tersebut.   

segala sesuatu informasi 
yang diterimanya dalam 
menjalankan aktivitas 
jabatannya yang menurut 
pertimbangan Notaris 
bersifat rahasia 

Subjek 
Hukum Yang 
Terikat 
Kewajiban 
Menjaga 
Kerahasiaan 

Notaris,  
Notaris pengganti,  
Pejabat sementara notaris, 
dan calon notaris yang 
magang. 

Notaris dan orang-orang 
yang bekerja di bawah 
tanggung jawab Notaris.  
Orang yang berada 
dibawah notaris (termasuk 
junior notary, assigned 
notary, dan karyawan 
notaris lainnya 

Batas waktu Tetap bertanggung jawab 
atas setiap Akta yang 
dibuatnya meskipun 
Protokol Notaris telah 
diserahkan atau 
dipindahkan kepada pihak 
penyimpan Protokol Notaris 

Terus ada bahkan setelah 
subjek hukum yang 
memiliki kewajiban 
menjaga kerahasiaan 
tersebut sudah berhenti 
dari jabatannya atau 
pekerjaannya dimana 
kegiatan tersebut 
dilakukan.  

 

 Berdasarkan perbandingan antara ketentuan yang diatur dalam UUJN 
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dengan Wet Op Het Notarisambt, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa sama 

halnya dengan peraturan di Indonesia, hukum di Belanda juga mengakui adanya 

kewajiban menjaga kerahasiaan yang melekat pada jabatan tertentu, termasuk 

jabatan notaris yang dikategorikan sebagal profesi hukum.   Dalam hukum 

Belanda juga mengatur bahwa apabila subjek hukum yang terikat kewajiban 

menjaga kerahasiaan melakukan pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan 

jabatannya, maka dapat dikenakan sanksi pendisiplinan dan dapat diancam dengan 

sanksi pidana berdasarkan Pasal 272 Kitab Hukum Pidana Belanda . 

 Demikian juga “legal privilege” yang dimaksud oleh Houthoff Buruma 

dan, adalah merupakan hak yang juga dikenal di Indonesia dengan hak ingkar 

sebagaimana diatur dalam Pasal 146 HIR, Pasal 227 HIR, Pasal 1909 ayat (3) 

KUHPerdata, dan Pasal 170 KUHAP. 

 Selanjutnya terkait kerahasiaan jabatan notaris dalam Pasal 22 Wet Op Het 

Notarisambt, penulis melihat bahwa Wet Op Het Notarisambt membatasi 

kerahasiaan notaris hanya pada “segala sesuatu keterangan-keterangan yang 

“datang” kepadanya notaris dari kliennya dalam rangka menjalankan jabatanya, 

dan jika melihat penjelasan dari Pasal 22 tersebut, maka yang dimaksud 

“keterangan yang diterima notaris dari kliennya” adalah keterangan yang menurut 

notaris bersifat rahasia saja.  Menurut Houthoff Buruma63, adalah kewenangan 

profesional hukum tersebut (termasuk civil-law notary) untuk menilai apakah 

suatu informasi yang “diterimanya” adalah benar-benar dalam kapasitasnya 

menjalankan jabatan, dan apakah informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya.  

 Menurut pendapat Penulis, UUJN mengatur objek kerahasiaan notaris 

                                                        
63 Houthoff Buruma, Op Cit. 
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lebih luas dibandingkan Wet Op Het Notarisambt yaitu segala sesuatu mengenai 

akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. 

Hukum di Belanda lebih menekankan pada isi atau content bahwa yang dimaksud 

rahasia adalah informasi yang diperolehnya dari pihak klien yang berdasarkan 

penilaian notaris mengandung sifat rahasia, dimana rahasia tersebut dipercayakan 

dan diberitahukan kepada notaris karena jabatan notaris yang bersangkutan.   

 Terkait dengan subjek hukum yang terikat kewajiban menjaga 

kerahasiaan, Penulis melihat Wet Op Het Notarisambt mengatur lebih luas 

dibandingkan dengan UUJN. Dalam Wet Op Het Notarisambt dikatakan bahwa 

yang wajib menjaga kerahasiaan jabatan adalah notaris dan seluruh orang-orang 

yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dengan demikian subjek hukum yang 

terikat kewajiban menjaga kerahasiaan menurut Wet Op Het Notarisambt adalah 

notaris, junior notary (atau calon notaris), dan assigned notary (notaris pengganti) 

dan karyawan notaris lainnya. Penulis sependapat dengan Wet Op Het 

Notarisambt yang memasukan karyawan notaris sebagai salah satu subjek hukum 

yang terikat kewajiban menjaga kerahasiaan, mengingat dalam praktek, karyawan 

notaris banyak mengetahui rahasia jabatan notaris karena karyawan tersebut turut 

membantu notaris membuat draft-draft akta, melakukan pengecekan dokumen-

dokumen terkait dengan akta yang dibuat, mewakili notaris bertemu dengan klien 

dalam batasan-batasan tertentu, merapikan tempat penyimpanan protocol notaris 

dan menyaksikan langsung aktifitas di kantor notaris termasuk membantu 

pengurusan administrasi protokol notaris.   

 Terkait batas waktu pelaksanaan kewajiban menjaga kerahasiaan, Wet Op 

Het Notarisambt tegas mengatur bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut 
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melekat pada notaris atau orang yang berada di bawah notaris bukan saja pada 

saat masih menduduki jabatan atau melakukan pekerjaannya, tetapi juga setelah 

tidak lagi menjalankan jabatannya sebagai notaris lagi.  Penulis berpendapat 

bahwa pada prinsipnya batasan waktu pelaksanaan kewajiban menjaga 

kerahasiaan menurut UUJN dan Wet Op Het Notarisambt adalah sama, yaitu akan 

tetap ada meskipun sudah berhenti dari jabatan atau pekerjaannya, namun Wet Op 

Het Notarisambt lebih tegas dan eksplisit mengatur batas waktu kewajiban 

menjaga kerahasiaan tersebut dalam satu pasal khusus tentang kewajiban menjaga 

kerahasiaan notaris yaitu Pasal 22 Wet Op Het Notarisambt.  Selain itu Wet Op 

Het Notarisambt  telah meng-cover batas waktu kewajiban menjaga kerahasiaan 

calon notaris yang magang (di Belanda dikenal dengan sebutan junior notary atau 

kandidat notaris), dimana ketentuan tersebut tidak ada di dalam UUJN. 

 

B. Pengecualian terhadap Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris 

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang 

Jabatan Notaris Di Belanda (Wet Op Het Notarisambt) 

 UUJN mengatur bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan dalam batasan 

tertentu dapat dibuka, dan pembukaan tersebut dibatasi hanya kepada orang-orang 

tertentu saja dan hal-hal tertentu saja atau dengan kata lain kewajiban menjaga 

kerahasiaan notaris tidak bersifat mutlak.  

 Adapun ketentuan dalam UUJN yang mengatur pengecualian atau 

pembatasan terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan adalah sebagai berikut: 

a. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUJN yang mengatakan bahwa Notaris hanya 

dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse 
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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. Semuanya yang dibuka, 

diberikan, diperlihatkan atau diberitahukan oleh notaris tersebut haruslah 

sesuai dengan minuta aktanya, tidak boleh ada perbedaan atau perubahan 

daripada minuta aktanya. 

b. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN yang mengatakan bahwa 

kewajiban menjaga kerahasiaan notaris dapat disimpangi apabila ada undang-

undang lain yang mengesampingkan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan 

notaris.  Pasal 16 ayat (1) huruf (f) menggunakan kata “undang-undang” dan 

bukan kata “perundang-undangan”. Terdapat perbedaan pengertian antara 

undang-undang dengan peraturan perundang-undangan dimana kata 

“peraturan perundang-undangan” memiliki arti lebih luas, dan undang-undang 

termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan.   

 Definisi peraturan perundang-undangan dan undang-undang dan 

hirarki perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) sert 

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi sebagia berikut: 

Pasal 1 
 

2.  Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk 
atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang 
berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan 
Perundang-undangan. 

3.  Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan 
bersama Presiden. 

 
Pasal 7 
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(1)  Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:  
a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  
b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  
c.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang;  
d.  Peraturan Pemerintah;  
e.  Peraturan Presiden;  
f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan  
g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

(2)  Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan 
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 8 

(1)  Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau 
komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 
setingkat.  

(2)  Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. 

 

 Dengan demikian berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN, 

kewajiban menjaga kerahasiaan Notaris hanya dapat 

dikesampingkan/ditiadakan dengan peraturan perundang-undangan jenis 

undang-undang, namun tidak dengan jenis peraturan perundang-undangan 

lainnya. Di bawah ini adalah beberapa undang-undang yang telah mengatur 

secara tegas peniadaan kewajiban menjaga kerahasiaan dan hak ingkar notaris, 

yaitu: 
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1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, diatur dalam Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 

41A; 

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010  

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang, diatur pada Pasal 41 ayat (1) huruf (a) 

3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah Dan Bangunan, pada Pasal 25 ayat (1); 

4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 21 juncto Pasal 35 

dan Pasal 36.  

c.  Ketentuan Pasal 66 UUJN, yang mengatakan bahwa atas permohonan 

penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam rangka proses peradilan, dan 

sepanjang telah mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, notaris 

berwenang: 

1) memberikan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang 

dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 

penyimpanan Notaris; dan  

2) hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol 

Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.   

 Dalam hal apa sajakah dan atas pertimbangan apa sajakan Majelis 

Kehormatan Notaris dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas 

permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta agar diberikan 



107 
 

fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau 

Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan meminta notaris hadir dalam 

pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada 

dalam penyimpanan Notaris?   

 Aturan mengenai Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga baru yang 

lahir berdasarkan UUJN 2/2014 hanya baru diatur dalam 2 Pasal dalam UUJN 

yaitu Pasal 66 dan Pasal 66A UUJN.  Hingga saat ini belum ada peraturan yang 

mengatur dan menjadi dasar atau pedoman kerja Majelis Kehormatan Notaris 

dalam menentukan dalam hal apa saja dan atas pertimbangan apa sajakan Majelis 

Kehormatan Notaris dapat memberikan persetujuan atau penolakan tersebut.  

Sehubungan dengan adanya kekosongan hukum tersebut, maka keputusan Majelis 

Kehormatan Notaris dilakukan berdasarkan diskresi.  Pengertian Diskresi 

menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret 

yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan 

perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap 

atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.   Keputusan pemberian 

persetujuan yang diambil oleh Majelis Kehormatan Notaris tetap tidak boleh 

melewati batas kewenangan yang diberikan kepadanya dalam Pasal 66 UUJN 

yaitu persetujuan untuk memberikan “hanya fotokopi” dan bukan asli dari  Minuta 

Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris 

dalam penyimpanan Notaris, dan persetujuan kepada notaris agar “hadir” dalam 
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pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada 

dalam penyimpanan Notaris.   

 Selanjutnya bagaimanakah ketentuan yang berlaku di Belanda terkait 

pengecualian terhadap kewajiban kerahasiaan?   

 Sama halnya dengan ketentuan di Indonesia, dalam hukum di Belanda, 

kewajiban menjaga kerahasiaan profesi hukum termasuk notaris tidak bersifat 

mutak, namun dalam hal-hal tertentu dapat dikecualikan atau dikesampingkan.  Di 

bawah ini adalah beberapa pasal dalam Wet Op Het Notarisambt yang secara tegas 

memberikan dasar hukum kepada notaris untuk membuka rahasia jabatannya, 

yaitu:  

a. Pada Pasal 47 Wet Op Het Notarisambt yang mengatakan bahwa jika 

notaris menerima wasiat yang ditandatangani dibawah tangan dalam 

kondisi tertutup, maka setelah kematian pewaris, notaris wajib 

menyerahkan kepada hakim pengadilan yang memiliki yurisdiksi 

dimana pewaris meninggal. 

b. Pada Pasal 49  Wet Op Het Notarisambt yang mengatakan bahwa 

sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan, notaris wajib, sehubungan 

dengan akta notaris yang berada dalam penyimpanannya, 

menyediakan: 

1)  Kutipan dari dan fotokopi dan grosse dari akta tersebut kepada 

pihak di dalamnya dan kepada mereka yang mendapatkan hak 

dari akta tersebut, jika seluruh isinya memuat langsung hak 

tersebut; 

2)  Kutipan dari akta tersebut, baik dalam bentuk perintah yang 
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dapat dipaksakan atau tidak, kepada mereka yang mendapatkan 

hak dari sebagian isi akta, tapi hanya sebatas bagian akta yang 

memuat hak itu. 

3)  Salinan, kutipan dan grosse kepada ahli waris dari para pihak 

atau orang-orang yang berhak sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a) dan b) diatas. 

4)  Orang-orang yang mendapatkan hak dari isi akta notaris 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b) diatas dianggap 

termasuk orang yang kehilangan hak waris sebagai akibat dari 

pelaksanaan wasiat terakhir, namun hanya sehubungan dengan 

bagian yang terkait dengan pelaksanaan wasiat tersebut. 

c. Pasal 25 ayat (8) Wet Op Het Notarisambt yang mengatakan bahwa 

Notaris dikecualikan dari kewajiban menjaga kerahasiaan dalam Pasal 

22 Wet Op Het Notarisambt, dimana notaris wajib menyediakan 

informasi yang akan disebut di bawah ini kepada pemeriksa pajak atau 

pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-

Undang Pungutan  Pajak Negara 1990 atau Pasal 1 ayat 3 Undang-

Undang Bea Cukai Umum, tergantung kebutuhan: 

1)  nama, alamat dan tempat tinggal dari orang-orang yang 

terlibat dalam pembayaran ke atau dari rekening khusus 

sehubungan dengan transaksi atau tindakan yang ditentukan 

dalam permintaan dan dengan siapa notaris telah bekerja 

sama, serta jumlah pembayaran tersebut dan nomor rekening 

bank yang digunakan oleh orang-orang tersebut; 



110 
 

2)  sifat dari transaksi atau tindakan dimana pembayaran 

ditentukan dalam permintaan untuk atau dari rekening khusus 

berkaitan, serta nama, alamat dan tempat-tempat kediaman 

orang-orang yang terlibat di dalamnya, jumlah pembayaran 

dan nomor rekening bank yang digunakan oleh orang 

tersebut.  Dalam memberikan data tersebut di atas notaris 

harus menunjukkan bagaimana hubungan atau keterkaitan 

mereka. 

d. Pasal 25 ayat (9) Wet Op Het Notarisambt mengatakan bahwa Notaris 

dikecualikan dari kewajiban menjaga kerahasiaan Pasal 22 Wet Op Het 

Notarisambt, notaris  wajib memberikan kepada penyidik, penuntut 

umum atau hakim pemeriksa data apaun sehubungan dengan rekening 

khusus yang diminta oleh pejabat tersebut dalam menjalankan kuasa 

berdasarkan CCrP; 

e. Pasal 61a ayat (3) Wet Op Het Notarisambt yang mengatakan bahwa 

Notaris dan orang-orang yang bekerja dibawah kekuasaannya tidak 

berada di bawah kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 Wet Op Het Notarisambt sehubungan dengan 

pemeriksaan kualitas terhadap anggota The Royal Netherlands 

Notarial Organisation (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie/ 

KNB) yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dewan 

KNB. 

f. Pasal 94 ayat (2) Wet Op Het Notarisambt mengatakan bahwa notaris 

dan orang-orang yang bekerja di bawah otoritasnya tidak terikat 
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dengan kewajiban menjaga kerahasiaan dalam Pasal 22 Wet Op Het 

Notarisambt  untuk keperluan pelaksanaan pemeriksaan tindakan 

disipliner profesi notaris oleh majelis dan pengadilan banding di 

Amsterdam. 

g. Pasal 99 ayat (a) Wet Op Het Notarisambt bahwa Notaris dikecualikan 

dari kewajiban menjaga kerahasiaan Pasal 22 Wet Op Het Notarisambt, 

dalam rangka pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh orang-

orang yang ditunjuk oleh Ketua Majelis kepada notaris, assigned 

notary dan junior notary, terkait dengan adanya keluhan terhadap 

jabatan notaris 

h. Pasal 111a Wet Op Het Notarisambt mengatakan bahwa notaris dan 

orang-orang yang bekerja di bawah otoritasnya tidak terikat dengan 

kewajiban menjaga kerahasiaan dalam Pasal 22 Wet Op Het 

Notarisambt  sehubungan dengan orang-orang yang ditunjuk oleh 

keputusan Dewan Financial Supervision Office dalam menjalankan 

kewajibannya melakukan pengawasan kepatuhan pada Wet Op Het 

Notarisambt. 

 Di luar hal-hal yang yang telah diatur dalam Wet Op Het Notarisambt, 

maka Civil-law notary tetap wajib menjaga kerahasiaan jabatan dan berhak untuk 

menggunakan hak istimewanya “legal previlage” untuk menolak memberikan 

kesaksian sehubungan dengan informasi yang diterimannya dalam jabatannya 

sebagai notaris, kecuali peraturan mengatur lain.   

 Dalam hal notaris menolak memberikan informasi atau bersaksi atas 

informasi yang diterimanya dari klien dan berdasarkan penilaian notaris bersifat 
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rahasia, maka civil-law notary harus memohon izin kepada pengadilan, dan 

pengadilan akan memeriksa apakah penggunaan hak isttiewa tersebut adalah logis 

atau masuk akal atau tidak. 64  Beberapa alasan penolakan penggunaan hak 

istimewa menurut hukum di Belanda:65 

1. Pengadilan akan menolak permohonan penggunaan legal privilege oleh 

jika menurut hakim pemberian keterangan atau kesaksian tersebut tidak 

akan menyebabkan terbukanya informasi rahasia yang harus tetap dijaga 

kerahasiaannya. Jika permohonan penggunaan legal privilege tersebut 

ditolak, maka hanya saksi yang dapat mengajukan banding.  Jika 

permohonan penggunaan legal privilege diterima maka para pihak dapat 

mengajukan banding. 

2. Semua komunikasi antara pejabat kepercayaan dan kliennya dilindungi 

dengan hak istimewa, permohonan penggunaan legal privilege ditolak jika 

dokumen tersebut jelas merupakan objek dari atau memiliki kontribusi atas 

kejahatan (Pasal 98 CCrP).  

3. Pengadilan akan menolak permohonan penggunaan legal privilege oleh 

pemegang legal privilege jika dia diduga melakukan tindakan kejahatan 

serius.   

4. Dalam kondisi ini jika akan dilakukan penyitaan maka hakim akan 

mendampingi polisi dalam memutuskan dokumen-dokumen apa saja yang 

akan di sita.  Atas penyitaan, maka pemegang legal privilege tersebut 

dapat mengajukan keberatan atas penyitaan tersebut, dan dokumen tidak 

akan digunakan hingga adanya putusan terkait keberatan tersebut terbit 

                                                        
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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dan final.  Dokumen yang disita tersebut akan dimasukan dalam berkas 

perkara polisi atau penuntut umum.  Bahkan menurut hukum di Belanda 

fotokopi berkas perkara di kepolisian atau penuntut umum diberikan 

kepada tersangka dan pengacara tersangka demikian juga pihak ketiga 

yang dirugikan oleh tindak kejahatan yang dituduhkan kepada tersangka.66  

 Mahkamah Agung di Belanda telah memutuskan dalam berbagai kasus 

hak istimewa yang melibatkan berbagai profesional. Sekarang telah ditetapkan 

bahwa pengacara (advocaten), civil law-notary, praktisi medis, tokoh agama 

(antara lain pendeta - dalam pengakuan dosa), perawat dan wartawan dapat 

memohon menggunakan hak istimewanya. Aspek penting dalam menentukan 

apakah hak istimewa berlaku adalah apakah profesional memiliki informasi yang 

diberikan kepadanya karena klien membutuhkan layanan dan bantuannya.  Aspek 

penting lainnya adalah apakah klien mengandalkan kerahasiaan hubungan dengan 

profesional tersebut.   

 Berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah membandingkan kedua 

pengaturan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan dan pengecualiannya yang 

berlaku di Indonesia dan Di Belanda, Penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Sama halnya dengan ketentuan di Indonesia, dalam hukum di Belanda, 

kewajiban menjaga kerahasiaan profesi hukum termasuk notaris tidak bersifat 

mutak, namun dalam hal-hal tertentu dapat dikecualikan.   

2. Wet Op Het Notarisambt mengatur lebih detail dan jelas mengenai 

pengecualian terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut dibandingkan 

                                                        
66 Ibid. 
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dengan UUJN, yaitu : 

a. Terkait dengan wasiat, Pasal 47 Wet Op Het Notarisambt mengatur 

bahwa wasiat yang dibuat dibawah tangan dalam kondisi tertutup yang 

berada dalam penguasaanya, setelah kematian pewaris, wajib 

diserahkan kepada hakim pengadilan yang memiliki yurisdiksi dimana 

pewaris meninggal.      

b. Terkait pemberian salinan, kutipan dan grosse akta, Pasal 49 Wet Op 

Het Notarisambt secara tegas dikatakan bahwa notaris “wajib” 

memberikan salinan, kutipan dan grosse akta kepada: 

1)  Para pihak di dalam akta tersebut,  

2)  Pihak yang mendapatkan hak. Orang-orang yang mendapatkan 

hak dari isi akta notaris tersebut termasuk juga orang yang 

kehilangan hak waris sebagai akibat dari pelaksanaan wasiat 

terakhir; dan 

3)  Ahli waris dari para pihak dan pihak yang mendapatkan hak 

tersebut;  

namun yang diberikan hanya pada bagian yang terkait dan memuat 

langsung kepentingannya ketiga pihak tersebut. 

Ketentuan senada diatur juga di UUJN dalam Pasal 54, namun aturan 

dalam Pasal 54 bersifat general dimana dikatakan bahwa yang berhak 

atas kutipan, salinan dan grosse akta adalah : 

1) “pihak yang berkepentingan langsung” tanpa memberikan definisi 

atu penjelasan lebih lanjut siapakah yang dimaksud dengan “yang 

berkepentingan langsung”.   
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2) ahli waris, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut ahli waris 

dari siapa saja?  

3) orang yang memperoleh hak; 

Selain itu, Pasal 54 UUJN juga tidak mengatur bagian-bagian mana 

saja dari akta yang dapat diberikan kepada ketiga kelompok orang 

tersebut di atas. 

c. Terkait dengan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh 

notaris, Wet Op Het Notarisambt mengatur bahwa kewajiban menjaga 

kerahasiaan notaris tidak berlaku dalam hal notaris sedang dalam:  

1) Pemeriksa pajak atau pemungut pajak (Pasal 25 ayat (8) Wet Op 

Het Notarisambt;  

2) Penyidik, penuntut umum atau hakim pemeriksa data apaun 

sehubungan dengan rekening khusus yang diminta oleh pejabat 

tersebut dalam menjalankan kuasa berdasarkan CCrP (Pasal 25 

ayat (9) Wet Op Het Notarisambt); 

3) Tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dewan KNB sehubungan dengan 

pemeriksaan kualitas terhadap anggota KNB (Pasal 61a ayat (3) 

Wet Op Het Notarisambt); 

4) Chamber (Majelis) dan Court of Apeal (Pengadilan Banding) di 

Amsterdam, untuk keperluan pelaksanaan pemeriksaan tindakan 

disipliner profesi notaris (Pasal 94 ayat (2) Wet Op Het 

Notarisambt); 

5) Orang-orang yang ditunjuk oleh ketua Majelis dalam rangka 

pemeriksaan pendahuluan terkait dengan adanya keluhan kepada  
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notaris, assigned notary dan junior notary (Pasal 99a ayat (5) Wet 

Op Het Notarisambt); 

6) Orang-orang yang ditunjuk oleh keputusan Dewan Financial 

Supervision Office dalam menjalankan kewajibannya melakukan 

pengawasan kepatuhan pada Wet Op Het Notarisambt (Pasal 111a 

Wet Op Het Notarisambt).  

 Sedangkan dalam UUJN ketentuan terkait pengecualian 

dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan notaris tidak diatur, 

meskipun dalam UUJN dikatakan bahwa pemeriksaan dan pengawasan 

dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan pembinaan dilakukan 

oleh Majelis Kehormatan. Selain itu juga setiap notaris terikat dengan 

kode etik notaris dimana pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan 

kode etik notaris dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (“INI”).  

3.  Baik hukum di Indonesia maupun hukum di Belanda, keduanya sama-sama 

memberikan hak ingkar kepada notaris dalam rangka menjalankan kewajiban 

kerahasiaannya. Dalam artikel mengenai hukum Belanda, hak tersebut dikenal 

dengan sebutan “legal privilege”.   Perbedaanya adalah menurut UUJN pada 

Pasal 66 diatur bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan sebatas pemberian 

fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta 

atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan hak ingkar notaris 

dikesampingkan berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Notaris. 

Sedangkan menurut Wet Op Het Notarisambt, hak ingkar dan kewajiban 

kerahasiaaan dapat dikesampingkan berdasarkan putusan pengadilan, dimana 

hakim di Belanda telah memiliki banyak yurisprudensi yang dijadikan 
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pedoman dalam memutuskan apakah permohonan penggunaan hak ingkar 

dapat dikabulkan atau ditolak. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan Penulis pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis sampai pada suatu kesimpulan yang akan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar pembuatan Tesis ini, yaitu:  

1.  Terdapat perbedaan ruang lingkup kewajiban menjaga kerahasiaan di 

Indonesia dan di Belanda, yaitu: 

a.     Terkait objek kerahasiaan notaris, UUJN mengatur lebih luas 

dibandingkan Wet Op Het Notarisambt dimana objek kerahasiaan 

menurut UUJN adalah segala sesuatu “mengenai akta” yang dibuatnya 

dan “segala keterangan yang diperoleh” guna pembuatan akta, 

sedangkan menurut hukum Belanda yang dimaksud rahasia adalah 

segala sesuatu “yang diperolehnya” dalam menjalankan jabatanya.  

b.  Terkait subjek hukum kewajiban menjaga kerahasiaan, cakupan subjek 

hukum menurut UUJN lebih sempit dari pada Wet Op Het Notarisambt. 

Menurut Wet Op Het Notarisambt, subjek hukum kewajiban 

kerahasiaan adalah notaris dan seluruh orang-orang yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, sedangkan menurut UUJN,  yang terikat 

kewajiban kerahasiaan adalah notaris, notaris pengganti, pejabat 

sementara notaris, sedangkan karyawan notaris lainnya tidak termasuk 




