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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai 

suatu Negara Hukum (Rechsstaat/The Rule of Law). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 

1945, ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip 

negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang 

berintikan kebenaran dan keadilan yang memerlukan adanya alat bukti untuk 

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum 

dalam masyarakat. 

Ismail Suny menyatakan dalam “Mekanisme Demokrasi Pancasila”, bahwa 

negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur :
1
 

1.  Menjunjung tinggi hukum; 

2. Adanya pembagian kekuasaan; 

3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi- 

remedi prosedural untuk mempertahankannya; 

4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi. 

Pemerintah adalah instrumen negara yang ditugaskan untuk melaksanakan 

pemerintahan sesuai dengan Konstitusi Negara. Oleh karena itu “pemerintah” 

disebut juga sebagai penyelenggara negara yang harus mengawal dan 

melaksanakan ideologi negara. Ideologi negara Indonesia adalah tentu 
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mewujudkan negara kesejahteraan (Welfare State) sebagaimana tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945 khususnya yang menyangkut masalah tujuan negara 

Indonesia. Pada intinya, tujuan negara dapat dirumuskan sebagai memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada 

prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan yang dimuat di 

dalam pembukaan tersebut kemudian di dalam batang tubuh UUD 1945 

dituangkan dalam berbagai ketentuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat. 

Menurut  Prof. Mr. R. Kranenburg, menyatakan bahwa negara harus secara 

aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh 

masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan 

tertentu tapi seluruh rakyat.
2
 Maka akan sangat ceroboh jika pembangunan 

ekonomi dinafikan, kemudian pertumbuhan ekonomi hanya dipandang dan 

dikonsentrasikan pada angka persentase belaka. 

Mengenai hal ini, Jurgen Habermas juga berpendapat bahwa jaminan 

kesejahteraan  seluruh  rakyat  merupakan  hal pokok bagi negara modern. 

Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang 

dimaksud  diwujudkan  dalam  perlindungan atas the  risk  of  unemployment,  

accident,   ilness,  old  age,  and  death  of  the breadwinner  must  be  covered  

largely    through  welfare  provisions  of  the state.
3
 

Menurut Max Weber, kekuasaan disebut sebagai wewenang rasional dan 

legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistim hukum dan dipahami 
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sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan 

bahkan diperkuat oleh Negara.
4
 Dalam kaitanya pemerintah melakukan 

pembangunan nasional, ekonomi, sosial dan hukum yang bertujuan untuk 

mewujudkan kesejahteraan umum serta membentuk suatu masyarakat yang adil 

dan makmur, maka dibutuhkanya suatu perangkat dalam penegakan hukum agar 

mendapatkan kepastian hukum. 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam 

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk 

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan 

secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil 

bukan sekedar hukum yang buruk.
5
 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 
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adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
6
 

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 

1313  KUHPerdata serta hak dan  kewajiban  dalam  perjanjian  sewa  menyewa, 

menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak 

dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para 

pihak yang melakukan  perjanjian). Kepastian memberikan kejelasan  dalam  

melakukan  perbuatan  hukum  saat  pelaksanaan  suatu perjanjian/kontrak sewa 

menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau 

salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak 

tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa 

maupun pihak yang menyewakan. 

Hukum mempunyai banyak komponen atau unsur seperti filsafat hukum, 

sumber hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, 

hukum kebiasaan, penegakan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum, lembaga 

dan pranata hukum, perilaku profesi hukum, kesadaran hukum dan sebagainya. 

Unsur mana yang dianggap paling penting tergantung dari filsafah hukum yang 

dianut oleh sistem hukum yang bersangkutan.
7
 

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom 

masyarakat sehingga perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana 

pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras, dan pada 
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gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan 

kepastian hukum.
8
  

Kegiatan perniagaan dalam perkembangan dan usaha meningkat secara 

pesat hingga tuntutan masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum 

mendorong kebutuhan akan pelayanan dari pejabat (umum) secara baik dan benar. 

Untuk itu  dibutuhkan alat bukti tertulis otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau 

perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh Notaris 

sebagai pejabat umum.  

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila 

dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin 

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang 

bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum 

yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang 

menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu 

mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastianya hukum. 
9
 

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan akan masyarakat 

terhadap pengguna jasa notaris, terbentuk Undang-Undang Republik  Indonesia 

Nomor 2  Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan 

diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 3 

(selanjutnya disebut UUJN), dengan  maksud untuk menggantikan ketentuan 

Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesia (S.1860 No. 3) tentang Peraturan 
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Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PJN) yang tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. UUJN tersebut diharapkan 

dapat memberikan perlindungan hukum, baik kepada masyarakat maupun terhadap 

notaris itu sendiri dan juga diharapkan lebih baik dari pada  peraturan perundangan 

yang digantikannya. 

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk 

membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada 

atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat 

dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para 

pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat 

dihadapan Notaris disebut akta. Tujuannya adalah supaya akta tersebut dapat 

digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para 

pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Akta adalah tulisan yang dibuat secara 

khusus dengan sedemikian rupa agar menjadi suatu alat bukti yang sah dan akurat. 

Secara hukum, setiap individu bebas untuk melakukan perjanjian dengan 

individu lain untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki. Para pihak yang ingin 

membuat perjanjian bebas menentukan bentuk perjanjian, isi perjanjian dan 

syarat-syarat dalam perjanjian. Namun agar perjanjian tersebut sah dan dapat 

dijadikan alat bukti yang kuat, maka para pihak harus membuat perjanjian 

dihadapan Notaris agar akta perjanjian tersebut menjadi akta notariil. 

Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak, 
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sepanjang notaris dapat memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut 

Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
10

 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 

3) Suatu hal tertentu dan; 

4) Suatu sebab yang halal. 

Dengan adanya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, pada setiap kali suatu 

perjanjian diadakan, termasuk dalam akta autentik dipenuhinya empat syarat 

tersebut diatas yang dapat digolongkan menjadi dua macam syarat, yaitu : 

a. Mengenai subjek perjanjian; kemampuan melakukan perbuatan 

hukum, kesepakatan yang menjadi dasar keabsahan menentukan 

kehendak (tidak ada paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan). Jika 

syarat ini tidak dipenuhi, maka berakibat dapat dimintakan 

pembatalannya kepada hakim. 

b. Ditentukan bahwa apa yang dijanjikan harus cukup jelas, yang 

dijanjikan harus suatu yang halal, dalam arti bahwa tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jika syarat 

ini tidak dipenuhi maka berakibat batalnya perjanjian demi hukum. 

Perjanjian merupakan bentuk konkrit dari pada perikatan sedangkan 

perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian yang dapat diartikan sebagai 

suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban: 

                                                           
10

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Werboek voor Indonesi], Diterjemahkan oleh 
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suatu hak menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi 

tuntutan tersebut.
11

 

Sebagai pejabat umum publik notaris hendaknya dalam melaksanakan 

tugasnya selalu dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan 

Peraturan Jabatan Notaris (UUJN), sumpah jabatan, kode etik notaris dan 

berbahasa Indonesia yang baik. Notaris dalam melakukan profesinya harus 

memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan khususnya di 

bidang hukum. 

Menurut Sistem Hukum Indonesia, Notaris adalah salah satu organ 

dan/atau alat perlengkapan Negara yang mempunyai kewajiban memberikan 

pelayanan kepada masyarakat umum dan khusus dalam pembuatan Akta Otentik 

sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang 

keperdataan saja.
12

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai 

pengertian Notaris dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu : 

“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.” 

Dalam hal ini, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada notaris 

sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-

                                                           
11

 R Soebekti,  Aspek Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Jakarta:PT Citra Aditya Bakti, 1992), 
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 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2004), hal.148 



9 
 

Undang lainnya untuk melayani kepentingan masyarakat  umum yang 

menggunakan jasanya. Kewenangan lain yang   dimaksud   dalam Undang-

Undang  yang  berkaitan  dengan  akta  otentik,  yaitu  terdapat  pada  Pasal  15 

ayat (1) yang tertulis sebagai berikut: 

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundangan-

undangan  dan/atau yang   dikehendaki   oleh   yang   berkepentingan   untuk   

dinyatakan   dalam   akta otentik,   menjamin   kepastian   tanggal   pembuatan   

akta,  menyimpan   akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan   akta,   

semuanya   itu   sepanjang pembuatan  akta-akta  itu  juga  ditugaskan  atau  

dikecualikan  kepada  pejabat  lain yang ditetapkan oleh Undang- Undang.” 

Selanjutnya, notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum, 

selain terkait pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah jabatan yang 

diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris dimana notaris wajib untuk 

merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur 

dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN yang menyatakan bahwa, saya akan merahasiakan isi 

akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanakan jabatan saya. 

Notaris harus memegang  teguh   sumpah  jabatan  yang  memberikan  

kewajiban  dan  hak  untuk  menyimpan  rahasia   mengenai  segala  hal  yang  

diberitahukan  dan  dipercayakan  atau  diperoleh  dari  kliennya. Jabatan Notaris 

kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan  hukum  dengan  maksud  untuk  

membantu  dan  melayani  masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis 

yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. 

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan perlindungan 

hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif atau pencegahan terjadinya 

masalah hukum dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya 
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terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan 

lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di 

Pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait tersebut.
13

 

Keberadaan Notaris sebagai lingkungan jabatan umum yang secara khusus diberi 

kewenangan dalam membuat akta otentik dengan kedudukan sebagai alat bukti 

terkuat dan terpenuh. Hal tersebut menunjukan bahwa dokumen-dokumen akta 

otentik tersebut merupakan produk negara yang kewenangan pembuatanya 

diberikan kepada notaris. Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, dokumen akta 

senantiasa dipandang benar menurut hukum (vermoedoen van rechtmatigheid 

atau presumptioiustae causa) sampai ada pihak yang menggugat dan Pengadilan 

memutus bahwa akta otentik tidak memiliki kekuatan pembuktian karena dibuat 

bertentangan dengan peraturan-peraturan.
14

 

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 7 yaitu “Akta Notaris yang selanjutnya 

disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang ini”. Akta 

otentik merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh mempunyai peranan 

penting dalam setiap hubungan hukum bagi individu sebagai subyek hukum 

dalam masyarakat, hubungan bisnis, kegiatan perbankan, pertanahan, kegiatan 

sosial, dan lain-lain. Akta otentik, menurut ketentuan misalnya Pasal 165 HIR Jo 

Pasal 265 RBG Jo Pasal 1868 KUHPerdata merupakan bukti yang sempurna bagi 
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kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.
15

  

Notaris merupakan pejabat yang menyimpan Minuta Akta dan dalam 

menjalankan tugasnya berkewajiban untuk 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 wajib merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui 

sehubungan dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, 

demikian juga untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta 

tersebut.  

Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 

KUHPerdata, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk ditetapkan oleh Undang-

Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di 

tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan, 

yaitu :
16

 

1) Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri 

untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. 

2) Kekuatan pembuktian formil, yaitu sepanjang mengenai akta pejabat, akta 

tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang 

dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat 

umum di dalam menjalankan kewajibannya. 
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  R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia (suatu penjelasan), Cetakan Pertama, 
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3)  Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan bahwa isi keterangan 

yang terdapat dalam akta adalah benar telah terjadi. 

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa, akta autentik sebagai alat bukti 

terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan  hukum 

bagi kehidupan masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan  perbankan 

dan sebagainya, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin 

meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam 

berbagai hubungan ekonomi dan sosial, di dalam suatu akta autentik harus  

ditentukan secara jelas hak dan kewajibannya, agar kelak  dapat  menjamin 

kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya 

sengketa. 

Seorang notaris sebagai pejabat umum yang memiliki perilaku profesional 

dalam hal pembuatan akta otentik selalu berhadapan dengan para pihak yang 

melakukan perbuatan hukum seperti membuat akta perjanjian perdamaian, surat 

keterangan ahli waris, sewa menyewa, fidusia, surat persetujuan suamu atau istri,  

dll. Seringnya permasalahan bagi notaris dalam pembuatan akta tersebut, karena 

suatu persoalan tersendiri bagi para pihak bila nantinya salah satu pihak yang 

bersepakat mengingkari kesepakatan dan lahirlah suatu sengketa yang bisa 

merugikan terlibat banyak pihak. Risiko tersebut dapat terjadi karena adanya 

perbedaan kepentingan tiap individu, ketidakjelasan identitas dan pengingkaran 

suatu prestasi yang akhirnya berujung pada konflik antara individu.
17

 Oleh karena 

itu, menjadi penting bagi individu tersebut untuk melengkapi diri dengan surat 

atau dokumen yang dapat melindunginya dari segala hubungan hukum, oleh sebab 
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 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Kenotaris, cet. I,(Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal. 

6. 
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pilihan akta otentik dirasa sebagai suatu hal yang tepat dalam menuangkan dan 

pengesahan suatu kesepakatan. 

Unsur-unsur perilaku profesionalisme yang dimaksud adalah bahwa notaris 

harus mempunyai kemampuan yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman 

tinggi dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu dilandasi dengan pertimbangan 

moral dan diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sopan santun 

dan agama yang berlaku harus jujur, tidak saja pada pihak kedua atau pihak 

ketiga, tetapi juga pada dirinya sendiri, serta tidak boleh semata-mata didorong 

oleh pertimbangan uang dalam arti ia harus bersifat sosial dan tidak bersifat 

diskriminatif dengan membedakan antara orang yang mampu dan tidak mampu, 

untuk itu ia harus memegang teguh kode etik profesi dalam pelaksanaan tugas dan 

profesi yang baik, karena dalam kode etik profesi itulah ditentukan segala perilaku 

dimiliki oleh seorang notaris. 
18

 

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal, sesuai dengan apa 

yang diberitahukan para pihak  kepada Notaris. Akta otentik tidak sama dengan 

akta di bawah tangan, walaupun keduanya merupakan alat bukti tertulis. Namun, 

terdapat perbedaan pada kekuatan pembuktiannya, yaitu akta otentik memberikan 

di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan 

hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna mengenai hal yang dibuat di 

dalamnya, yang berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa. 
19

 

Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang 

termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan 

                                                           
18

 “Kode Etik Notaris INI” http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kode_etik_notaris.pdf. Diunduh 2 april 

2019.  
19

 Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang, Cetakan Kedua, (Bandung :Alumni, 

Bandung,1983), hal.3 

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kode_etik_notaris.pdf
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kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas 

isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses 

terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak 

penandatangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat mementukan dengan 

bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan 

ditandatanganinya. 

Secara normatif, menjadi perlindungan dari syarat kewajiban notaris dalam 

menjaga kerahaasiaan akta juga terdapat pada ketentuan rahasia dagang. Hal 

tersebut diatur dalam  Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang 

rahasia dagang:
20

 

“Bahwa informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi 

dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, 

dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.” 

Hal ini menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak boleh satupun orang 

lain tau tentang hal yang berkaitan dengan rahasia yang dimana memang dijaga 

oleh pemilik aslinya. Karena notaris ialah subyek hukum, maka ketentuan 

kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta diatur dalam Undang-

Undang Rahasia Dagang.  

Berkaitan dengaan pelanggaranya, rahasia dagang juga terjadi apabila 

seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia, mengingkari kesepakatan 

atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang 

bersangkutan diatur dalam Pasal 13 UURD. Lalu, Seseorang dianggap melanggar 

Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia 

                                                           
20

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 
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Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku juga di atur dalam Pasal 14 UURD. 

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 54 menyatakan, 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. Dengan demikian,  Notaris 

merupakan pejabat publik yang menyimpan minuta akta beserta salinanya dengan 

tanggung jawab dan kewajibanya untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai 

Akta yang dibuatnya dan segala keterangan. Hal ini sangat penting, karena 

Notaris tersebut harus melindungi kepentingan para pihak yang ada hubungannya 

dengan akta tersebut, karena akta adalah dokumen rahasia antara pihak yang telah 

terikat dalam akta tersebut maka orang lain atau pihak luar tidak dapat mengetahui 

isi dari salinan akta tersebut.  

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan 

diatur pula dalam hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, 

mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan 

untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk 

memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan 

kepadanya. Selain itu pada Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa, 

segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut 

Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata 

mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana 
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demikian. Pasal 322 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwasanya, “Barangsiapa 

dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau 

pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”. 

Oleh karena itu, adalah bijaksana apabila pelanggaran dalam melakukan jabatan 

yang dilakukan oleh seorang Notaris, hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan 

ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau 

berupa  pelanggaran terhadap jabatan Notaris.  

Sebagai salah satu perangkat hukum, di satu sisi Notaris mempunyai hak 

ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah 

jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, di sisi lain Notaris harus berdiri 

pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna 

terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan 

yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian. Dalam hal ini penulis hanya 

membatasi pada kewajiban dan tanggung jawab seorang notaris terhadap akta 

yang dibuatnya. 

Perilaku jujur, tidak berpihak, saksama, mandiri dan berkewajiban menjaga 

kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum merupakan 

tanggung jawab moral yang sudah menjadi perilaku yang didapat dalam kode 

etik profesi. Sudah sewajarnya notaris sebagai seorang kepercayaan 

(vertrouwenspersoon), berkewajiban untuk merahasiakan akta tentang semua apa 

yang diberitahukan kepadanya, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam 

akta. Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan 

kepadanya selaku Notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan-
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pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan sesuatu akta, sekalipun tidak 

semuanya dicantumkan dalam akta. Kewajiban untuk merahasiakannya selain 

diharuskan oleh Undang-Undang, juga oleh kepentingan notaris itu sendiri. 

Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya 

di dalam praktek, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi 

dianggap sebagai orang kepercayaan (vertrouwenspersoon).
21

 

Hukum Waris di Indonesia sudah menjadi penganturan pembagian warisan 

yang sudah diatur sejak dulu. Secara normatif pengertianya ialah segala 

pengaturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris 

karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk. Akibat hukum yang 

timbul dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang diantaranya ialah masalah 

bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang menjadi 

ahli waris. Peristiwa kematian inilah yang menjadi sebab timbulnya pewarisan 

seperti yang tercantum dalam Pasal 830 KUHPerdata bahwa pewarisan terjadi 

karena kematian
22

 

Menurut Pasal 1865 KUHPerdata bahwa “Setiap orang mengaku 

mempunyai suatu hak, atau menujuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya 

itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak 

itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Sehubungan dengan Akta otentik yang 

merupakan alat bukti tertulis yang dimana ketika adanya pewarisan,  salah satu 

pihak yang mengaku bahwa dirinya adalah ahli waris dan terkait dengan isi 

salinan akta otentik tersebut, maka hal ini ia harus membuktikan bahwa 

                                                           
21

 G.H.S Lumban Tobing, Op.Cit., hal. 117-118 
22

 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 27 
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mempunyai legal standing yang kuat agar mendapatkan kepastian hukum secara 

adil dan terlindungi. Dalam hal  penggolongan warisan apabila seseorang  ingin 

mewaris dari keturunan nenek moyangnya yang jauh maka ia terhalang oleh 

derajat yang utama dari keturunan tersebut, artinya derajat yang lebih jauh dari 

pewaris akan terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat.   

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya suatu kasus yang penulis temukan 

dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 

08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014 bahwa bernama Rusli Syam Ali 

(Pelapor) selanjutnya disebut RSA, melakukan gugatan terhadap seorang Notaris 

bernama Buntario Tigris Darmawang (Terlapor) selanjutnya disebut BTD. RSA 

ingin meminta salinan akta kepada Notaris BTD untuk digunakan memori 

banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta serta RSA menyebutkan bahwa ia 

merupakan ahli waris keturunan ke-4 dari Rohima binti Saiyun. Seorang Notaris 

yaitu BTD yang memiliki tangung jawab untuk merasahiakan akta tidak bisa 

memberikan kepada RSA karena RSA tidak dapat membuktikan bahwa ia 

merupakan keturunan ke-4 dari Rohima binti Saiyun. RSA merasa dirugikan 

terhadap Notaris BTD dan mendahlilkan bahwa melanggar Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris maka perbuatan yang demikian kemungkinan 

mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku Sehingga RSA melaporkan 

perbuatan Notaris BTD kepada Majelis Pengawas Daerah, dan Majelis Pengawas 

Daerah memeriksa laporan RSA sebagai pelapor dan menyampaikan hasil 

pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.  
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Penulis ingin meneliti bagaimana pengaturan serta pelaksanaan kewajiban 

seorang notaris merahasiakan aktanya  yang telah diputuskan oleh Majelis 

Pengawas Daerah (MPW) DKI Jakarta terhadap Notaris Buntario Tigris 

Darmawang. S.H., S.E., M.H apakah  telah sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kode Etik Notaris serta 

Undang-Undang 

Jika penelitian ini tidak dilakukan, maka akan semakin banyak masyarakat 

menyalahgunakan kepercayaan dalam hal jabatan notaris mengenai pemberian 

akta kepada siapapun untuk mengambil keuntungan apabila hal tersebut tidak 

dapat dibuktikan bahwa ia adalah sebagai ahli ahli waris atau tercantum namanya 

dalam akta atau pihak-pihak yang berkepentingan. Maka dari itu dilakukannya 

penelitian ini digunakan untuk masyarakat lebih mengetahui dan mempunyai 

informasi yang lebih baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan diatas merupakan alasan 

peneliti untuk mengangkat judul Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan 

Notaris Merahasiakan Aktanya (Studi Putusan Nomor : 

08/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014) untuk dikaji implementasinya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban notaris dalam menjaga 

kerahasiaan  akta notaris yang dibuat? 

2) Bagaimana pelaksanan kewajiban menjaga kerahasiaan akta notaris 

ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kode 

Etik? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di bawah ini dikemukakan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1) Untuk mengetahui pengaturan mengenai kewajiban notaris dalam menjaga 

kerahasiaan atas akta notaris yang dibuat. 

2) Untuk mengetahui pelaksaan kewajiban menjaga kerahasiaan akta notaris 

yang ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang 

Kode Etik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Kegunaan penelitian merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu 

dalam proses ilmu pengetahuan.
23

 Proses penelitian dilakukan karena ditemukan 

kejanggalan, ketidakserasian, ketidakseimbangan, ketidakpuasaan dan 

semacamnya. Itu semua terjadi karena terdapat keadaan empirik atau realita 

yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan perkataan lain terjadi 

kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein.
24

 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, diharapkan 

dengan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara 

teoritis dan praktis di bidang hukum yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan hukum serta menambah studi kepustakaan khususnya dalam 

                                                           
23

 Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cet .1. (Bandung: Mandar Maju, 

2008), hal.10 
24

 Ibid., hal.77 
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bidang hukum kenotariatan bagi para Notaris, calon Notaris serta 

masyarakat. Manfaat teoritis ini, terutama berkenaan dengan adanya 

Notaris menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang 

dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta 

sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi para akademisi, praktisi hukum, dan para anggota masyarakat yang 

memerlukan informasi hukum dan/atau pihak-pihak terkait dalam 

mengawasi Notaris yang melanggar aturan serta masyarakat lebih 

mengetahui kewenangan dan kewajiban Notaris. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk memberi gambaran secara singkat 

mengenai isi tesis yang dimaksudkan untuk mempermudah penulisan tesis ini. 

Penulis membagi penelitian ini menjadi lima bagian, yang secara singkat dapat 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Latar belakang berisi mengenai alasan penulis memilih meniliti tentang 

kewajiban seorang notaris dalam menjaga kerahasiaan aktanya. Perumusan 

masalah berisi pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan mengenai 
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kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan notaris yang dibuat dan 

bagaimana pelaksaan kewajiban menjaga kerahasiaan akta notaris ditinjau 

dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kode Etik. 

Tujuan dan kegunaan penelitian menguraikan mengenai tujuan dilakukanya 

penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis.  

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, penulis membagi tinjauan pustaka menjadi 2 (dua) sub 

bahasan yaitu landasan teoritis dan konseptual yang dimana kemudian 

akan diuraikan secara garis besar mengenai teori – teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian ini. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai metode penelitian yang 

digunakan, jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, teknik 

pengumpulan data, pendekatan yang digunakan serta sifat dari analisis,  

data. Pada umumnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti berdasarkan topik yang penulis bahas 

dalam tesis. 

 

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan analisis 

yang diperoleh dari bahan – bahan yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah dalam penelitian ini.  
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini merupakan bagian penutup dari tesis ini yang berisi 

kesimpulan dan saran. Pada bagian ini penulis akan mengemukakan 

beberapa hal yang menjadi intisari dari jawaban permasalahan yang 

dipaparkan sebelumnya dengan disertai oleh saran yang analitis dan 

perskriptif dari penulis. 

 




