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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah 

negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, 

dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan; 

dimana kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara 

lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat 

memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan 

kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.
1
 

Perputaran roda ekonomi yang cepat menambah kebutuhan pelaku 

usaha untuk membuat suatu akta sebagai alat bukti atas suatu 

perjanjian yang dilakukannya atau menjadi sebuah alat pengaman atas 

suatu aset yang dipunyai. Tidak hanya pelaku usaha saja, orang per 

orang pun sangat membutuhkan suatu akta otentik sebagai pengaman 

atau alat bukti dalam melakukan suatu tindakan hukum. Semua orang 

membutuhkan sosok atau figur dimana keterangan, tandatangannya, 

serta segelnya dapat memberi suatu jaminan kepastian hukum dan 

memberi suatu alat bukti sempurna, serta suatu figur yang berada pada 

posisi netral, penasehat yang sangat handal atau tidak ada cacatnya, 
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dan dapat membuat suatu perjanjian yang dapat dijadikan sebagai 

pengaman di kemudian hari bagi para pihak.
2
 

Notaris merupakan salah satu jabatan yang diberikan oleh negara 

melalui Menteri Hukum dan HAM sebagai kepanjangan tangan dari 

negara. Sementara itu, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan 

pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. 

Definisi tersebut sesuai dengan Pasal 1868, Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata.
3
 

Jabatan dengan kewenangan Notaris termasuk dalam hal 

pembuatan akta otentik. Dalam menjalankan jabatan tersebut, notaris 

dibantu oleh pekerjanya dalam hal membantu kebutuhan notaris dalam 

penyusunan sebuah akta otentik hingga penyimpanan akta yang telah 

ditandatangani para pihak, para saksi, dan notaris yang disebut dengan 

minuta akta. 

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang 

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta 

otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan 

memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang 
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pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Sedangkan dalam 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris.
4
 

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris mempunyai suatu 

aturan atau pedoman yang diberikan oleh negara, yaitu Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

Dalam undang-undang ini pemberlakuannya tidak menghapus undang-

undang tentang jabatan notaris sebelumnya, yaitu Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

melainkan hanya merubah dan menambahkan beberapa aturan yang 

dirasa perlu sesuai dengan perkembangan jaman, khususnya tentang 

jabatan notaris. Segala peraturan yang berkaitan dengan kewajiban 

menjalankan jabatan notaris telah diatur dalam undang-undang ini, 

termasuk juga meliputi sanksi-sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran 

dalam pelaksanaan jabatan notaris. 

Notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam 

bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol 

notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-

undang Jabatan Notaris, dan dalam penjelasan pasal tersebut, 
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dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian 

bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keontetikan 

suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga 

apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau 

kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan 

mencocokkannya dengan aslinya. 

Minuta akta wajib dijaga kerahasiaannya oleh notaris, sesuai 

dengan kewajiban notaris dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 Pasal (1) huruf (f). Fakta 

yang terjadi adalah kerahasiaan minuta akta tersebut masih banyak 

disalahgunakan oleh pekerja notaris dalam hal kerahasiaan yang wajib 

dijaga. 

Dari penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa notaris 

merupakan salah satu pejabat yang mempunyai kewenangan dalam 

pembuatan akta otentik. Tanggung jawab akan jabatan notaris ini bisa 

dibilang cukup besar, secara pidana, perdata, dan administrasi menjadi 

sebuah tanggung jawab bagi seorang notaris. Tetapi meskipun 

demikian jabatan notaris sangat banyak diminati pada saat  ini.  Hal  

ini  bisa  dilihat  dari  banyaknya  lulusan  strata  dua  magister 

kenotariatan tiap tahun, yang dalam mengambil studi tersebut para 

mempunyai tujuan untuk menjadi seorang notaris, dan fenomena 

menjamurnya notaris di kota besar merupakan suatu bukti bahwa 
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jabatan notaris sangat diminati oleh banyak orang.mempunyai tujuan 

untuk menjadi seorang notaris, dan fenomena menjamurnya notaris di 

kota besar merupakan suatu bukti bahwa jabatan notaris sangat 

diminati oleh banyak orang. 

Namun, ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris tidak 

menjelaskan bagaimana cara penyimpanannya. Dikarenakan tidak ada 

aturan undang-undang tentang cara penyimpanan minuta akta, 

mengakibatkan notaris-notaris dalam melakukan kewajiban 

penyimpanan terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai 

prosedur baku dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Yang 

akhirnya mengakibatkan protokol notaris tersebut rentan terjadi 

kerusakan, kehilangan dan musnah. Sehingga notaris tersebut harus 

bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan musnahnya 

protokol notaris tersebut.  

Selain fungsi Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik, ada 

juga beberapa pejabat yang membuat akta otentik seperti pejabat 

Kantor Urusan Agama (KUA) yang membuat akta perkawinan, 

pejabat catatan sipil yang membuat akta kelahiran, dan sebagainya. 

Dalam pembuatan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris, seorang 

notaris harus menuangkan segala keinginan para penghadap, dan 

memberi solusi hukum serta pengertian hukum kepada para penghadap 

dalam pembuatan akta tersebut. Sehingga masyarakat menjadi tahu 
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akan resiko hukum yang terjadi apabila akta tersebut dibuat, serta 

solusi hukum yang baik dari pembuatan akta tersebut. 

Dalam menjalankan jabatannya sebagai pembuat akta otentik, 

seorang Notaris dituntut mempunyai pengetahuan, kemampuan atau 

skill yang baik dalam bidangnya tersebut, sehingga akta yang disusun 

akan menjadi suatu akta yang baik dalam segi bahasa, susunan, 

maupun dari segi yuridis akta itu sendiri dapat diwujudkan dalam 

suatu akta, selain itu juga kejujuran, ketulusan, dan mempunyai cara 

pandang objektif juga sangat diperlukan seorang notaris dalam 

menjalankan jabatannya.
5
 

Itulah kenapa masyarakat mengharapkan seorang figur yang sangat 

diinginkan dalam hal pembuatan perjanjian ataupun hal lain yang ingin 

dituangkan dalam akta otentik. Sebelum seorang notaris membuat 

suatu akta maka syarat utama yang harus diperhatikan adalah tentang 

syarat sah perjanjian, yang tertulis dalam KUH Perdata. Dalam KUH 

Perdata tersebut disebutkan bahwa;
6
 

1) Adanya kesepakatan, 

2) Cakap dalam bertindak hukum, 

3) Adanya suatu hal, 

4) Sebab yang halal. 

Apabila syarat nomor 1 dan 2 di atas ternyata tidak dipenuhi, maka 

perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan, dan apabila yang tidak 
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terpenuhi adalah unsur nomor 3 dan 4 maka perjanjian yang dibuat 

akan batal demi hukum atau seolah perjanjian tersebut tidak ada.
7
 

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka suatu perjanjian bisa 

dilakukan, dan isi perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan, 

sehingga suatu akta mulai dibuat, Suatu akta otentik yang dibuat oleh 

atau dihadapan notaris yang telah ditandatangani oleh para penghadap, 

saksi-saksi, dan notaris itu sendiri, tidak berakhir sampai disitu 

khususnya bagi notaris tersebut. 

Salah satu hal yang wajib dilakukan notaris adalah menjaga 

kerahasiaan atau merahasiakan isi akta tersebut, sesuai dengan 

kewajiban notaris yang terdapat pada sumpah dan janji jabatan Pasal 4 

ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, serta dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. 

Habib Adjie memberikan pendapat mengenai sumpah jabatan 

notaris. Menurutnya sumpah jabatan tersebut dapat digolongkan 

menjadi dua macam hal yang perlu dipahami, yaitu:
8 

a) Notaris akan bertanggung jawab kepada Tuhan, karena 

dalam sumpah tersebut memakai sumpah berdasarkan 

agama dan keyakinan masing-masing. 

                                                                 
7
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b) Notaris akan bertanggung jawab kepada Negara, karena 

negara akan memberi kepercayaan kepada notaris untuk 

menjalankan fungsi jabatannya sebagai tugas negara, serta 

bertanggung jawab kepada masyarakat maksudnya adalah 

kepercayaan masyarakat akan jabatan notaris dalam hal 

pembuatan akta otentik dan kepercayaan masyarakat akan 

kerahasiaan akta otentiknya yang dibuat oleh atau 

dihadapan notaris. Kepercayaan yang diberikan seseorang 

dalam hal pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh 

atau dihadapan notaris tergolong cukup besar. Seseorang 

dengan sepenuh hati mempercayakan keotentikan akta 

tersebut dan rela mengeluarkan sejumlah uang yang 

terkadang dapat dibilang cukup besar untuk pembuatan 

suatu akta.  

Pada Pasal 15 dalam Lembaran Negara Repubik Indonesia 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris menyatakan: Notaris berwenang membuat Akta 

autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta 

autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan 

Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu 
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sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

undang.
9
 

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 

tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

a) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus; 

b) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa 

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 

digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 

c) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya; 

d) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan Akta; 

e) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

f) membuat Akta risalah lelang. 

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.
10

 

                                                                 
       9Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
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Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris dibantu oleh 

beberapa orang pekerja. Pekerja disini mempunyai tugas membantu 

notaris secara umum, seperti menyiapkan segala keperluan dalam 

pembuatan suatu akta, dan segala keperluan dalam hal penyimpanan 

minuta akta, ataupun secara khusus, yaitu sekaligus menjadi saksi atas 

suatu perjanjian yang dibuat dihadapan notaris di tempat dimana dia 

bekerja. Dengan demikian pekerja disini mempunyai akses yang luas 

terhadap suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dimana 

tempatnya bekerja, karena pekerja inilah yang terkadang mencetak 

akta melalui mesin printer setelah menyusun bagian-bagian akta 

melalui media komputer. Belum lagi apabila minuta akta ini dijahit 

atau disimpan, para pekerja inilah biasanya yang melakukan hal 

tersebut. 

Publikasi atas fotokopi fisik minuta akta adalah hal yang nyata. Hal 

tersebut dapat dilihat dari fotokopi suatu minuta akta yang tersebar ke 

publik. Entah dengan tujuan apa, akta tersebut dapat dibaca oleh 

orang-orang yang bukan merupakan pihak atau ahli waris dari pihak 

dalam perjanjian tersebut, karena pada hakikatnya suatu perjanjian itu 

adalah suatu kerahasiaan, dimana yang berhak mengetahui isi dari 

perjanjian tersebut adalah para pihak yang berkepentingan langsung, 

ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain 

peraturan perundang-undangan. 



11 
 

Seharusnya minuta akta wajib dijaga kerahasiaannya oleh notaris. 

Bentuk fisik dari suatu minuta akta hanya ada di dalam protokol suatu 

kantor notaris, dan menurut ketentuan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kerahasiaan isi 

minuta akta tersebut harus dijaga oleh notaris, sehingga tidak menjadi 

konsumsi publik. Untuk kepentingan dalam proses peradilan, penyidik, 

penuntut umum, atau hakim apabila merasa perlu adanya suatu minuta 

akta yang akan dijadikan suatu alat bukti, pengambilan fotokopiannya 

pun tidak sembarangan, atau harus melewati berbagai macam 

prosedur, salah satunya adalah permohonan ijin kepada Majelis 

Kehormatan Notaris.
11

 

Hal ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan kenyataan di 

lapangan, dimana banyaknya penyalahgunaan kerahasiaan isi minuta 

akta dalam bentuk publikasi fotokopi minuta akta tersebut, sehingga 

sangat terkesan bahwa kerahasiaan isi suatu minuta akta sangat tidak 

penting. Dari kenyataan yang telah disebutkan di atas, seolah 

kerahasiaan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, 

khususnya minuta akta tersebut sangat tidak terjamin. Dan tentu saja 

akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para pihak yang membuat 

perjanjian tersebut. 
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(a). 



12 
 

Sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran yang terjadi dalam hal 

tidak dapat menyimpan kerahasiaan suatu akta yang dibuat oleh atau 

dihadapan notaris telah dituangkan dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat 

11 dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris menjelaskan bahwa beberapa sanksi yang dapat diterapkan 

pada notaris adalah peringatan tertulis, pemberhentian sementara, 

pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian secara tidak 

hormat. 

Secara normatif sanksi tersebut merupakan sangsi administrasi dari 

jabatan yang dilaksanakannya. Namun dalam ilmu hukum juga dikenal 

adanya pertanggungjawaban perdata, dimana dalam 

pertanggungjawaban perdata hal yang paling mendasar adalah 

timbulnya kerugian yang diderita pihak lain dan karena itu pihak yang 

menyebabkan kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian yang 

timbul, dimana sanksi yang biasa timbul dari pertanggungjawaban 

perdata adalah ganti rugi berupa materi atau pengembalian dalam 

keadaan semula, misalanya adalah pengembalian nama baik. 

Sesuai dengan uraian di atas, maka pertanggungjawaban yang 

menyebabkan kerugian bagi pihak yang membuat suatu akta kepada 

notaris ini dapat digolongkan ke dalam pertanggungjawaban perdata. 

Seorang notaris yang tidak dapat menjaga kerahasiaan yang 
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disebabkan oleh penyalahgunaan kerahasiaan oleh pekerjanya tentu 

saja juga turut dirugikan oleh pekerjanya tersebut. Tetapi apakah 

seorang notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban perdata 

dari pihak ketiga atau pihak yang telah membuat akta kepadanya 

apabila minuta aktanya tidak dijaga dengan baik, khususnya dalam hal 

kerahasiaan isi dari minuta akta yang disalahgunakan oleh pekerjanya 

tersebut. 

Apabila dilakukan analisis menurut teori perlindungan hukum yang 

dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa, suatu 

perlindungan hukum adalah suatu perlindungan Hak Asasi Manusia 

yang telah dilanggar atau dirugikan orang lain, dimana tujuan 

perlindungan itu sendiri adalah untuk menjaga hak-hak warga negara 

yang telah diberikan oleh hukum.
12

 Dari uraian pendapat atau teori 

tersebut, maka akan dapat dijumpai kalimat “perlindungan Hak Asasi 

Manusia”. Dengan adanya kalimat yang mengandung suatu kata-kata 

Hak Asasi Manusia, maka ada baiknya untuk merujuk kepada Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Dalam perubahan ke dua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 

tepatnya Pasal 28 huruf (f) yang menjelaskan bahwa salah satu Hak 

Asasi Manusia yang berhubungan dengan suatu informasi adalah 

setiap manusia berhak menyimpan suatu informasi. Setelah 

menemukan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia adalah menyimpan 
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informasi, maka selanjutnya adalah merujuk pada Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

dimana dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa Hak Asasi 

Manusia adalah, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Adapun suatu pasal yang menyebutkan tentang hubungan dengan 

kerahasiaan akta pada penelitian ini yang sesuai dengan apa yang telah 

dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 terdapat pada Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 

dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.” Dalam pasal 

tersebut memuat kata “menyimpan”, dimana dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia kata menyimpan berasal dari sebuah kata dasar 

simpan, dan menyimpan itu sendiri dapat diartikan sebagai memegang 

(rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan.
13
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kbbi.web.id/simpan, 2 Februari 2019  
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Apabila dibaca dengan seksama bunyi dari Pasal 14 ayat (2) 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia tersebut masih dapat dibilang adanya suatu 

pertentangan di dalamnya. Adanya kata mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, 

seolah sejajar sehingga kita tidak tahu mana yang diutamakan. Apabila 

berkaitan dengan suatu informasi, maka ada baiknya kita merujuk pada 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, dimana hak untuk memperoleh 

informasi adalah salah satu Hak Asasi Manusia, namun dalam tersebut 

juga mengecualikan beberapa informasi yang apabila dibuka di depan 

publik akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
14

  

Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan dimana dalam salah satu pasalnya juga 

menyatakan bahwa suatu akta otentik yang bersifat pribadi juga 

dilindungi dari publikasi.
15

 Hal ini diatur tentu saja untuk melindungi 

kepentingan pribadi dari subjek yang membuat akta tersebut. Dengan 

demikian maka suatu keselarasan suatu peraturan telah terlaksana di 

Indonesia, khususnya mengenai suatu isi dari akta otentik yang tidak 

boleh dibuka di depan umum atau publik. 

                                                                 
       

14
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g.
 

       
15

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 
44 ayat 1 huruf g. 
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Suatu kerahasiaan yang bersifat hak-hak privasi yang dimiliki oleh 

setiap warga negara yang dilindungi oleh negara menjadikan suatu 

perlindungan hukum yang dapat dimiliki oleh warga negara tersebut. 

Sehingga kenyamanan dan rasa aman bagi warga negara yang 

melakukan perbuatan hukum dan dituangkan dalam sebuah akta 

otentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris dapat dirasakan bagi 

warga negara tersebut. Dalam hal ini, notarislah yang berkewajiban 

menyimpan atau menjaga kerhasiaan suatu informasi seseorang yang 

berupa minuta akta sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

Apabila dianalisis dengan teori perlindungan hukum dimana 

perlindungan hukum mempunyai dua macam atau jenis yaitu 

perlindungan hukum preventif dan represif, suatu kewajiban notaris 

dalam merahasiakan isi dari suatu minuta akta adalah untuk menjaga 

hak-hak privasi dari seseorang yang menjadi penghadap maupun pihak 

dalam minuta akta.
16

 Maka dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a) Perlindungan Hukum Preventif, dimana sesuai dengan 

maksud atau tujuan perlindungan hukum preventif yang 

berfungsi sebagai pencegah dari suatu masalah yang akan 

timbul, maka dengan adanya suatu aturan mengenai 

kewajiban notaris dalam melindungi kerahasiaan isi dari 
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 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada Univerrsity Press 
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suatu akta, khususnya minuta akta yang dituangkan dalam 

undang-undang jabatan notaris sebagai salah satu 

kewajiban notaris, dapat mencegah timbulnya suatu 

masalah. Dapat diambil contoh sebagai berikut, seseorang 

akan merasa tidak nyaman apabila suatu perjanjian kredit 

atau utang piutangnya akan menjadi konsumsi publik, 

terlebih lagi apabila debitur tersebut adalah suatu pemilik 

perusahaan besar yang selalu menjaga “image” (harga 

diri) dari pesaing-pesaing bisnisnya. Contoh lain adalah 

jika seseorang menuangkan keinginan terakhirnya dalam 

suatu akta wasiat, maka apabila telah adanya suatu 

peraturan bahwa notaris wajib menjaga kerahasiaan 

tersebut, hal tersebut akan menghindari suatu masalah 

yang akan timbul, diantaranya adalah akta tersebut akan 

benar-benar menjadi sebuah akta wasiat apabila dijaga 

kerahasiaannya sampai dengan waktu dimana akta tersebut 

akan dibuka dihadapan ahli waris, serta dapat menghindari 

adanya sengketa atau perselisihan dari calon ahli waris 

apabila mengetahui isi akta tersebut sebelum waktunya. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

suatu aturan tentang kewajiban notaris dalam menjaga 

kerahasiaan sebuah akta, maka hal tersebut dapat 

mencegah suatu masalah yang mungkin akan terjadi. 
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Sehingga aturan tentang kewajiban notaris dalam menjaga 

kerahasiaan sebuah akta dapat menjadi suatu aturan 

mutlak bahwa notaris wajib menjaga kerahasiaan suatu 

akta, baik itu masalah-masalah yang mungkin terjadi dari 

tidak terjaganya suatu kerahasiaan suatu akta dapat 

dihindari. 

b) Perlindungan Hukum Represif, dimana dengan adanya 

suatu kewajiban notaris dalam menjaga kerahasian akta 

khususnya minuta akta, sesuai dengan tujuan hukum 

represif yang berguna apabila suatu permasalahan terjadi 

dan jika suatu saat ada suatu kerugian yang diderita oleh 

seseorang akibat penyalahgunaan kerahasiaan suatu akta, 

maka pihak yang dirugikan dapat meminta 

pertanggungjawaban kepada notaris dengan dasar aturan 

tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan suatu akta 

akan menjadi dasar aturan yang dilanggar apabila 

kerahasiaan suatu akta tidak dijaga dengan baik. 

Pemerintah memberi sarana dalam memberikan suatu 

bentuk perlindungan represif, yaitu litigasi yang berarti 

melalui jalur pengadilan, serta jalur non-litigasi yang 

berarti tidak melalui jalur pengadilan,antara lain negosiasi 

(pertemuan langsung antara dua pihak yang berperkara), 
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mediasi (hadirnya satu pihak yang bersifat netral 

(mediator) yang bertugas sebagai penengah antara kedua 

belah pihak), dan konsilasi (hadirnya pihak konsiliator 

yang bertugas sebagai penengah, hasil dari kesepakatan 

atau jalan keluar dituangkan dalam bentuk hitam diatas 

putih serta didaftarkan pada pengadilan negeri setempat) 

c) Dengan adanya suatu kewajiban bahwa notaris wajib 

menjaga kerahasiaan isi suatu akta, khususnya minuta 

akta, maka perlindungan hukum bagi warga negara dalam 

hal hak privasi yang dapat disimpan oleh warga negara 

tersebut, dapat tercapai. Dengan tercapainya tujuan 

tersebut, maka warga negara dapat merasakan aman dan 

nyaman dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang 

dituangkan melalui suatu akta otentik yang dibuat oleh 

atau dihadapan notaris. 

Minuta-minuta akta merupakan dokumen-dokumen yang penting 

dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan 

dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan 

dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumen 

itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat 

isinya.
17

  

                                                                 
       17

 Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan), PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 230
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Hal ini juga berlaku bagi siapapun yang ingin mendirikan 

perusahaan, Akta adalah langkah awal untuk proses legalitas. Badan 

Usaha apapun membutuhkan Akta untuk mengesahkan badan yang 

ingin mereka dirikan. Akta Perusahaan dan Pengesahannya adalah 

persyaratan dasar yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses 

pengerjaan dokumen seperti NPWP atau SKDP. Akta Perusahaan 

berisi segala informasi mengenai perusahaan yang didirikan, mulai 

dari nama dan lokasi perusahaan, pengurus dan pemegang saham, 

modal perusahaan, serta sistem pengelolaan perusahaan. Dalam 

pembuatan Akta perusahaan bisa dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris. 

UU No 30 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwewenang untuk membuat 

akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini”. Disamping itu Notaris memiliki kewenangan 

sebagai pemegang rahasia dagang, Pemilik Rahasia Dagang juga 

memiliki hak untukmenggunakan sendiri Rahasia Dagang yang 

dimilikinya dan memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain 

untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia 

Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat 

komersial.
 18

 

Menurut Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, 

Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada 
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 Undang-Undag Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 
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pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika 

diperjanjikan lain. 

Dalam UUJN ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau 

dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik 

jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur dalam UUJN dan 

kode etik notaris. Menurut Pasal 85 UUJN dinyatakan bahwa: 

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 

ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, 

Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) 

huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 

ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, 

Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, 

Pasal 59 dan/atau Pasal 63, dapat dikenakan sanksi berupa : 

1) Teguran lisan 

2) Teguran tertulis 

3) Pemberhentian sementara 

4) Pemberhentian dengan hormat 

5) Pemberhentian dengan tidak hormat 

Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap 

Pembocoran Minuta Akta. Minuta akta yang disimpan harus 

diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan 
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pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari 

binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap 

pencurian. Walaupun undang-undang tidak menyebutnya secara tegas 

dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi 

dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk 

menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-

harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.
19

 

Pertanggungjawaban adalah suatu bentuk tanggung jawab yang 

dilakuklan seseorang kepada pihak yang telah dirugikan jika Minuta 

Akta hilang. O.P Simorangkir berpendapat bahwa, tanggung jawab 

yaitu kewajiban untuk menanggung atau bertanggung jawab segala-

galannya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan 

yang baik maupun yang buruk, maka tanggung jawab ialah 

bertanggung jawab atas akibat tindakan buruk yang dilakukanya.
20

 

Tanggung jawab yang dilakukan notaris terhadap suatu akta yang 

dibuatnya antara lain sebagai berikut:
21

 

a) Notaris diharuskan untuk melakukan pembuatan akta yang 

baik dan benar. Maksudnya akta yang dibuat itu 

memenuhi unsur ataupun kehendak hukum dan keinginan 

pihak yang berkepentingan karena jabatannya. 
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 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga,  Jakarta, 1999, hlm. 328.
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 O.P Simorangkir, Etika Jabatan, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 102.
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 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
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b) Notaris diharuskan membuat akta yang berkualitas tinggi 

maksudnya akta yang dibuatnya harus sesuai dengan 

faedah faedah atau aturan hukum yang diinginkan para 

pihak dalam arti yang sebenarnya, tidak ada rekayasa 

dalam pembuatan akta tersebut. 

c) Berdampak positif maksudnya bagi siapapun yang akan 

mengakui akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian 

sah dan sempurna. Selain   tanggung   jawab   tersebut,   

kewajiban-kewajiban   notaris   yang tercantum dalam 

Undang-undang Jabatan Notaris merupakan sebuah 

tanggung jawab yang harus dipenuhi atau dilakukan 

seorang notaris dalam suatu pembuatan akta yang dimulai 

dari awal pembuatan hingga setelah pembuatan akta.  

Dalam KUH Perdata dijelaskan beberapa tanggung jawab antara 

lain:
22

 

a) Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan (adanya 

unsur kesengajaan dan kelalaian), Pasal 1365 KUH 

Perdata berbunyi, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum 

yang membawa dampak kerugian pada orang lain, 

mengharuskan orang yang membuat kerugian tersebut 

untuk mengganti kerugian tersebut, 

                                                                 
       

22
 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.3.
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b) Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan, khususnya 

unsur kelalaian, Pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan, 

bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja 

untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kekurang 

hati-hatinya, 

c) Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan, dalam 

konteks yang terbatas, Pasal 1367 KUH Perdata 

menjelaskan, bahwa seseorang tidak saja bertanggung 

jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatanya 

sendiri, tetapi diminta pertanggung jawaban atas kerugian 

yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi 

tanggunganya atau disebabkan oleh orang-orang yang 

berada dibawah pengawasanya. Pasal 1367 KUH perdata 

menyebutkan bahwa, “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.”  

Roscoe Pound berpendapat bahwa suatu tanggung jawab 

mempunyai tiga macam jenis, yaitu:
23 

a) Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja,
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b) Kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja
 

c) Kerugian yang dilakukan tidak karena sengaja dan tidak 

juga karena kelalaianya.
 

Sedangkan untuk sumber dari tanggung jawab itu sendiri, Roscoe 

Pound menyebutkan adanya beberapa sumber, yaitu: 

1) Perjanjian, yang mana para pihak mengadakan perjanjian 

tersebut masing-masing dituntut untuk bertanggung jawab 

atas pemenuhan isi perjanjian yang mereka buat, 

2) Perbuatan melawan hukum yang terbagi atas : 

a) Perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja “dolus” 

maupun yang tidak disengaja “culpa”, 

b) Perbuatan orang lain (orang yang masih berada 

dibawah tanggungan si penanggung jawab yang 

bersangkutan), 

c) Kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, 

tetapi menimbulkan akibat yang tetap harus 

dipertanggung jawabkan oleh orang yang dalam 

hukum dianggap sebagai penanggung jawabnya.  

Pada prinsipnya suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya 

sekedar melanggar undang-undang saja, tetapi juga melanggar 

kesusilaan, kepatutan atau melanggar hak orang lain yang dapat 

merugikan. Pada dasarnya perbuatan melawan hukum dalam arti luas 

dapat dibagi sebagai berikut, antara lain: 
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1) Perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang 

lain. Hak disini ialah hak subjektif “subjectief recht”, yaitu 

pada dasarnya merujuk pada suatu hak yang diberikan 

oleh hukum atau undang-undang kepada individu untuk 

melindungi kepentingan dirinya. Hak subjektif yang 

mendasar antara lain, hak pribadi, seperti hak kebebasan 

hak atas kehormatan, hak atas nama baik dan sebagainya, 

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban 

hukum ialah pelaku memiliki kewajiban hukum untuk 

berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat yang 

melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-

undang, 

3) Adanya pertentangan dengan kesusilaan. Kesusilaan 

dalam artian, norma atau tatanan yang diakui dalam 

kehidupan bermasyarakat. Norma kesusilann sesuai 

dengan waktu dan tempat tertentu, apa yang dianggap 

patut pada saat ini, ditempat lain mungkin dapat berbeda 

atau menjadi suatu perbuatan yang tidak patut untuk masa 

yang akan datang atau ditempat yang berbeda, 

4) Adanya benturan atau pertentangan dengan kepatutan 

dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang 

lain dalam pergaulan sehari-hari dimasyarakat. 
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Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum 

harus mempunyai beberapa unsur sebagaimana berikut : 

a) Adanya suatu perbuatan melawan hukum, 

b) Adanya suatu unsur kesalahan, 

c) Adanya suatu kerugian yang diderita, 

d) Adanya suatu hubungan kausalitas antara kesalahan dan 

kerugian. 

Dari unsur-unsur tersebut harus dapat terpenuhi, ketika seseorang 

akan meminta pertanggungjawaban perdata dari seseorang. Dalam 

permasalahan ini, saat terjadi penyalahgunaan kerahasian suatu minuta 

akta maka pihak akan merasa dirugikan baik secara materiil maupun 

non materiil. Menurut penulis kerugian materiil disini dapat diartikan 

sebagai biaya atau ongkos dalam pembuatan akta tersebut, dengan 

maksud adalah dimana seseorang yang telah membayar honorarium 

seorang notaris dalam pembuatan akta otentik dan mempercayakan 

sepenuhnya akta itu terhadap notaris termasuk dalam hal 

kerahasiaannya dan ternyata kerahasiaan itu tidak dapat dijaga maka 

akan timbul kerugian masalah biaya tersebut. 

Dalam hal ini biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan adalah 

kerugian materiil paling dasar yang ditanggung oleh pihak tersebut. 

Sedangkan kerugian non materiil adalah kerugian yang berkaitan 

dengan batin seseorang, dalam hal ini tentu saja rasa tidak nyaman, 

ketakutan, dan sebagainya akan dialami oleh pihak tersebut, dapat 
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diambil contoh apabila terjadi penyalahgunaan akta perjanjian kredit, 

maka si debitur dapat merasakan rasa malu, apabila itu akta wasiat 

maka yang akan dialami adalah rasa tidak tenang, takut akan adanya 

sengketa, dan sebagainya, karena akta wasiat tentu saja akan dibacakan 

setelah penghadap yang membuat pernyataan tersebut telah meninggal. 

Apabila dibuka sebelum meninggalnya pewasiat yang terjadi 

bahwa akta tersebut bukan lagi menjadi suatu akta wasiat, karena telah 

dibuka sebelum waktunya. Apabila diuraikan menurut unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a) Adanya perbuatan melawan hukum: dalam 

penyalahgunaan kerahasian suatu minuta akta oleh pekerja 

notaris, maka tentu saja ada suatu perbuatan melawan 

hukum, dari sisi notaris telah terjadi pelanggaran berupa 

perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum 

notaris, dimana kewajiban hukumnya adalah menjaga 

kerahasiaan isi dari suatu akta, khususnya minuta akta 

yang hanya terdapat dalam protokol di kantor notaris 

tersebut. Sedangkan bagi pekerja notaris yang dimaksud 

dari adanya suatu perbuatan melawan hukum adalah 

dimana pekerja telah melanggar hak orang lain yang telah 

dilindungi kepentingannya oleh undang-undang. 
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b) Adanya kesalahan: kesalahan disini telah dilakukan oleh 

pekerja, tetapi kesalahan bagi notaris adalah adanya 

kesalahan tidak langsung, dimana terjadi kelalaian atau 

kurang hati-hati dalam menyimpan atau menjaga 

kerahasiaan suatu minuta akta. 

c) Adanya kerugian yang diderita: kerugian utama yang 

diderita bagi pihak yang bersangkutan adalah kerugian 

non materiil yang berkaitan dengan batin, serta kerugian 

materiil yaitu ongkos yang telah dikeluarkan sebagai 

pembuatan suatu akta, karena dengan mengeluarkan 

ongkos tersebut, maka pihak tersebut mempunyai harapan 

bahwa hak-hak yang ada pada dirinya dalam pembentukan 

akta akan dijamin dan dijaga. Dengan kata lain saat pihak 

telah mengeluarkan biaya yang juga termasuk untuk 

mendapat perlindungan kerahasiaan atas informasi yang 

telah dibuatnya, maka akan merasa dirugikan jika hal 

tersebut tidak dapat dipenuhi oleh notaris. 

d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan 

kerugian: jelas disini ada hubungan antara kesalahan dan 

kerugian. Dengan adanya penyalahgunaan kerahasiaan 

minuta akta oleh pekerja notaris, maka kerugian akan 

diderita oleh pihak yang bersangkutan. 



30 
 

Apabila dilakukan analisis menurut teori tanggung jawab oleh 

Roscoe Pound yang menyatakan bahwa, “suatu pertanggungjawaban 

dapat dibebankan bukan hanya berdasarkan tindakan saja, tetapi juga 

dapat berdasarkan kesalahan.” Dan menurut salah satu sumber dari 

tanggung jawab yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa salah 

satunya adalah perbuatan melawan hukum yang akan membebankan 

tanggung jawab tersebut kepada seseorang yang oleh hukum wajib 

sebagai penanggungjawabnya.
24

  

Dalam undang-undang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa, 

pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, 

atau badan-badan lainnya yang memberi imbalan berupa upah atau 

lainnya kepada tenaga kerja yang dipekerjakannya. Dari sini jelas 

bahwa notaris merupakan orang perseorangan yang memberi imbalan 

berupa upah kepada pekerjanya, sehingga notaris dapat diartikan 

sebagai pemberi kerja atau atasan.  

Apabila beranjak dari pendapat yang menyatakan bahwa tanggung 

jawab akan dibebankan kepada seseorang yang oleh hukum wajib 

menanggungnya
25

, maka dalam suatu hubungan kerja, KUH Perdata 

mempunyai pasal khusus tentang tanggung jawab akibat perbuatan 

melawan hukum, tepatnya dalam Pasal 1367 KUH Perdata, yang 

dalam salah satu kalimatnya menjelaskan bahwa majikan bertanggung 

jawab atas kesalahan dari orang-orang yang diangkat untuk mewakili 

                                                                 
24

 Ibid, hlm 23. 
25

 Roscoe Pound, Op.cit., hlm. 24. 
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urusan kerjanya terhadap pihak lain. Kata majikan dalam KUH Perdata 

ini dapat di interpretasikan secara gramatikal sebagai pemberi kerja, 

karena dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan kata majikan sudah tidak dijumpai lagi. 

Hal tersebut juga dipertegas dalam salah satu bentuk dari 

pertanggungjawaban perdata yaitu tanggung jawab mutlak, dimana 

suatu tanggung jawab akan dibebankan kepada seseorang yang belum 

tentu secara langsung melakukan suatu kesalahan yang merugikan 

pihak ketiga. Dalam hal ini notaris memang tidak melakukan 

kesalahan secara langsung, tetapi karena dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

notaris lah yang mempunyai kewajiban menjaga kerahasian isi suatu 

akta serta dalam hubungan kerja notaris bertindak sebagai pemberi 

kerja atau majikan, maka notaris akan bertanggung jawab kepada 

pihak ketiga, khususnya dalam hal perdata. 

Berdasarkan kamus hukum yang membagi bentuk tanggung jawab 

yaitu responsibility dan liability, bentuk tanggung jawab notaris dalam 

hal ini termasuk dalam bagian liability. Dimana dalam liability yang 

juga dikenal dengan istilah tanggung gugat mempunyai pengertian 

praktis yaitu menunjuk pada suatu pertanggungjawaban hukum, yakni 

tanggung gugat akibat kekeliruan atau kesalahan yang diperbuat oleh 

subyek hukum. Maksud dari kekeliruan atau kesalahan yang diperbuat 
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subjek hukum disini adalah kesalahan yang dilakukan notaris dengan 

tidak mampu menjaga kerahasiaan suatu akta yang dimana undang-

undang telah mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan dari 

suatu akta. 

Apabila dilihat dari pertanggungjawaban pejabat dalam 

melaksanakan jabatannya, pendapat Kranenburg dan Vegtig 

menyebutkan ada dua landasan dalam pertanggungjawaban pejabat 

dalam menjalankan jabatannya.
26

 Teori Fautes Personalles dan Fautes 

De Services. 

Kedua perbedaan yang mendasar dalam pertanggungjawaban 

jabatan diatas adalah, dimana dalam teori Fautes Personalles telah 

terjadi suatu kesalahan pribadi dalam menjankan jabatannya sebagai 

bagian dari pemerintah tetapi bukan berkaitan dengan pelayanan 

publik, dengan kata lain kesalahan tersebut bersumber dari seseorang 

yang berfungsi sebagai pejabat negara dalam hal kurang hati-hati atau 

kelalaiannya. Sedangkan dalam teori Fautes De Services dapat 

dibebankan karena adanya penyalahgunaan wewenang yang berkaitan 

dengan pelayanan publik. 

Pertanggungjawaban perdata notaris akibat penyalahgunaan 

kerahasiaan minuta akta yang dilakukan oleh pekerja notaris dapat 

digolongkan dalam Teori Fautes Personalles, dimana notaris sebagai 

pejabat negara atau bagian dari pemerintah karena kurang hati-hati 

                                                                 
26

 E. Utrecht/ Moh. Saleh Djindang S.H., Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. 
Ichtiar Baru, Surakarta, 2013, hlm 87. 
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atau kelalaiannya menyebabkan tidak terjaganya kerahasiaan suatu 

minuta akta yang disebabkan oleh penyalahgunaan kerahasiaan minuta 

akta tersebut oleh pekerjanya. 

Kedua bentuk teori pertanggungjawaban pejabat tersebut memang 

lebih condong ke arah tanggung jawab administrasi pejabat tersebut, 

dimana sanksi-sanksi yang harus dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya adalah sanksi-sanksi administrasi. Dalam kaitannya 

dengan notaris, maka sanksi-sanksi tersebut antara lain pemberhentian 

sementara, pemberhentian tidak hormat, dan lain sebagainya. 

Pembahasan dalam Thesis ini menggambarkan bahwa Notaris 

sebagai pejabat publik juga memiliki tanggungjawab dalam menjaga 

kerahasiaan akta yang telah dibuatnya. Sehingga tugas dan fungsi 

Notaris disini sangatlah penting, notaris turut bertanggung jawab 

menjaga akan kerahasiaan akta yang telah dibuat bagi para pihak, 

sehingga para pihak dalam melakukan perjanjian tersebut tidak ada 

yang merasa dirugikan nantinya dalam proses pembuatan akta. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis kemudian dirasa perlu 

untuk melakukan penelitian tentang: 

 

“TANGGUNG JAWAB PERDATA NOTARIS DALAM KASUS 

PEMBOCORAN RAHASIA MINUTA AKTA NOTARIS”. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1  Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban Notaris 

dalam menjaga kerahasiaan akta? 

1.2.2  Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perdata Notaris 

terhadap pembocoran minuta akta dikaitkan dalam 

Undang-Undang Rahasia Dagang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1.3.1  Mendiskripsikan dan menganalisis kewajiban notaris 

dalam menjaga kerahasiaan isi akta khususnya minta akta 

menurut Undang-undang Rahasia Dagang 

1.3.2 Mendiskripsikan tentang pertanggungjawaban perdata 

notaris akibat penyalahgunaan kerahasian minuta akta 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bemanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dimaksudkan 

untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kerahasiaan 

yang diberikan oleh Notaris terhadap setiap penghadap 

yang memerlukan jasa pejabat umum.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi praktisi Hukum, calon Notaris 

dan para Notaris, agar dapat menyadari dan mentaati 

ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan kerahasiaan dagang dalam setiap akta yang 

dibuatkan oleh pejabat umum. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab, masing – masing bab 

tersebut memiliki beberapa sub – sub bab tersendiri. Pembagian bab 

tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab I berisi latar belakang timbulnya masalah dalam penelitian, yang 

dilanjutkan dengan perumusan masalah yang berkaitan dengan latar 

belakang masalah yang telah diuraikan, juga memuat tujuan penelitian 

dan manfaat penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

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

bahasan yaitu landasan teoritis dan konseptual yang dimana kemudian 



36 
 

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  jenis penelitian yang 

digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis, 

pendekatan yang digunakan, dan hambatan – hambatan yang penulis 

temui serta penanggulangan terhadap hambatan tersebut. Pada 

umumnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti berdasarkan topik yang penulis bahas dalam 

tesis. 

 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan analisis 

yang diperoleh dari bahan – bahan yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah dalam penelitian ini.  

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini merupakan bagian penutup dari skripsi 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. 




