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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Homo Sapien atau manusia sebagai invidu di dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatannya senantiasa akan mempunyai kepentingan antara satu dengan 

yang lainnya. Tidaklah tertutup kemungkinan bahwa kepentingan dari masing-

masing invidu bertentangan satu sama lain dan menimbulkan konflik. Untuk itu, 

diperlukan suatu alat yaitu hukum untuk mengatur, menata kehidupan manusia 

dalam masyarakat yang bertujuan untuk terpelihara dan terjaminnya keteraturan 

(kepastian) dan ketertiban.
1
 Hukum merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang 

mengatur hubungan manusia dengan masyarakat.
2
 Jika diperhatikan lebih 

seksama, hubungan manusia dalam masyarakat berarti pengaturan hubungan antar 

manusia, hubungan antara manusia dengan masyarakat maupun hubungan 

masyarakat dengan manusia yang menjadi anggota dalam masyarakat itu.  

Lebih lanjut menurut penulis, hukum merupakan seperangkat aturan 

(kaidah hukum) yang dibuat oleh penguasa, yang berlaku di suatu tempat dan 

suatu waktu tertentu. Kaidah hukum yang dibuat itu, setiap individu diharuskan 

untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat 

lainnya akan terjaga dan terlindungi, apabila kaidah hukum dilanggar, maka 

kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Mengenai keberlakuan hukum 
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itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, yang memiliki aspek di 

mana orang mematuhi hukum atas keinginannya sendiri dan bukan atas unsur 

keterpaksaan. 

Menurut isinya hukum dapat dibagi menjadi Hukum Privat (Hukum Sipil) 

dan Hukum Publik (Hukum Negara).
3
 Hukum Publik adalah hukum yang 

mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan 

antara negara dengan warga negaranya.
4
 Adapun Hukum Privat adalah hukum 

yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan 

menitikberatkan pada kepentingan perorangan.
5
 Secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa Hukum Publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara sedangkan 

Hukum Privat mengatur hal-hal yang berkaitan mengenai hubungan subjek 

hukum non-pemerintah dalam masyarakat. Hukum privat sebagaimana telah 

disebut di atas mengatur hubungan antara subyek hukum, semisal dalam bidang 

ekonomi.  

Seiring dengan laju perekonomian yang semakin pesat dan persaingan 

bisnis semakin ketat, pelaku usaha menginginkan untuk mengantisipasi setiap 

kendala yang timbul dan mungkin akan timbul. Untuk itu diperlukan suatu 

layanan jasa di bidang hukum, seperti Konsultan Hukum atau Penasehat Hukum 

dan juga Notaris. Kehadiran seorang Notaris senantiasa diperlukan oleh 

masyarakat, terutama masyarakat yang telah memiliki kesadaran hukum yang 

baik. Oleh karena masyarakat memerlukan kepastian hukum dalam setiap 

perbuatan hukum yang dilakukannya dengan dimilikinya suatu alat bukti tertulis. 

Dalam diktum penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

                                                           
3
 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 46. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 



 

3 

 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 

Jabatan Notaris) dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara 

hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum 

bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, 

perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh 

Notaris.  

Menurut G.H.S. Lumban Tobing:
 6

 

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang 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 pembuatan akte itu 

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”  

Istilah pejabat sendiri dapat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang 

memegang jabatan (unsur pemerintah) atau orang yang memegang suatu jabatan.
7
 

Menurut Habib Adjie, jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang 

sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta 

berkesinambungan sebagai suatu pekerjaan tetap.
8
 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 
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memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini 

atau berdasarkan undang-undang lainnya. 

Penulis berpendapat bahwa Notaris sebagaimana telah dijelaskan di atas 

merupakan pejabat umum yang memiliki peran penting dalam dinamika bisnis 

perekonomian dewasa ini, terutama untuk memberikan kepastian, ketertiban dan 

perlindungan hukum dalam suatu transaksi bisnis melalui akta autentik yang 

dibuatnya. 

Autensitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga 

akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat 

akta otentik. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan suatu akta otentik ialah 

suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh 

atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di 

mana akta dibuatnya.  

Profesi menurut Black’s Law Dictionary:
9
 

“Profession. A vocation or occupation requiring special, usually 

advanced, education and skill; e.g. law or medical professions. Also refers 

to whole body of such profession.” 

Terjemahan bebasnya adalah: 

“Profesi adalah suatu pekerjaan maupun jabatan khusus yang pada 

umumnya memerlukan suatu pendidikan dan kemampuan tingkat lanjut, 
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misalnya profesi hukum atau kesehatan.” Lebih lanjut menurut Ignatius 

Ridwan Widyadharma batas tentang istilah profesi adalah:
10

 

1. Dasar ilmiah berupa keterampilan untuk merumuskan sesuatu 

berdasarkan teori akademi dan memerlukan suatu dasar pendidikan 

yang baik dan diakhiri dengan suatu sistem ujian. 

2. Praktik sesuatu. Adanya suatu bentuk perusahaan, yang berdiri sendiri, 

sehingga memungkinkan dipupuknya hubungan pribadi pula (person-

person basis) diiringi dengan sistem pembayaran honorarium. 

3. Fungsi penasehat. Fungsi sebagai penasehat sering diiringi dengan 

fungsi pelaksana dari nasehat yang telah diberikan. 

4. Jiwa mengabdi. Adanya pandangan hidup yang bersifat obyektif dalam 

menghadapi persoalan dan tidak mementingkan diri sendiri. 

5. Adanya suatu kode etik yang mengendalikan sikap dari para anggota. 

Mengacu pada hal di atas dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris 

merupakan suatu profesi dengan suatu keahlian khusus yang diperoleh melalui 

proses belajar pada lembaga pendidikan tinggi tertentu dan mempunyai tanggung 

jawab untuk memberikan pelayanan jasa dalam rangka kepentingan umum. 

Selain itu, sebagai pejabat umum, Notaris juga merupakan profesi luhur 

atau disebut Officium Nobile merupakan suatu jabatan terhormat yang memiliki 

harkat dan martabatnya sebagai Notaris.  

Mikhael Dua mengatakan:
 11

 

Ciri utama Profesi Luhur ditekankan pada dua elemen yaitu keahlian dan 

berorientasi kepada pelayanan kepentingan masyarakat. Setiap profesi 

berhubungan dengan service ideals (keadilan) yang dapat disalahgunakan 

untuk kepentingan lain dan setiap profesi berhubungan dengan ilmu yang 

dapat disalahgunakan. 
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Notaris merupakan jabatan kepercayaan dari negara dan masyarakat yang 

dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam 

pasal 15 UU Jabatan Notaris, yaitu:
12

 

(1) 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 sepanjang pembuatan 

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 

atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.  

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula: 

a.  mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b.  membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

c.  membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan; 

d.  melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e.  memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

Akta; 

f.  membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

g.  membuat Akta risalah lelang. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.” 

 Mengacu pada pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris yang telah disebutkan 

di atas bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, salah satunya pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak) yang isinya 

adalah sebagai berikut: 

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar 

Uang Tebusan atas:  
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a.  Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau  

b.  Harta berupa saham, yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib 

Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib 

Pajak. 

(2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:  

a.  permohonan pengalihan hak; atau  

b.  penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di 

hadapan Notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah benar milik Wajib Pajak 

yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud 

belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, dilakukan 

dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017. 

Pada ketentuan di atas, dapatlah diketahui bahwa Notaris dapat membuat 

akta sesuai dengan pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris atau mengesahkan tanda 

tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus sesuai dengan pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris 

(praktiknya disebut legalisasi). Hal ini dilakukan sebagai salah satu syarat bagi 

Wajib Pajak sebagaimana disebutkan pada pasal 15 ayat (1) UU Pengampunan 

Pajak yang hendak memperoleh pembebasan dari pengenaan Pajak Penghasilan 

dalam rangka program pengampunan pajak. 

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan dan oleh karena itu seseorang 

bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai orang kepercayaan. Notaris 

berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya 

selaku Notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.
 13

 

Begitu pula ketika Notaris menjalankan kewenangannya, secara khusus 

dalam pelaksanaan Program Pengampunan Pajak melekat pula kewajiban untuk 

menjaga rahasia kliennya. Mengenai kewajiban untuk menjaga rahasia dalam 
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pelaksanaan jabatan Notaris diatur dalam UU Jabatan Notaris dengan pasal 

sebagai berikut: 

1. Pasal 4 ayat (2) UU Jabatan Notaris: 

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

berikut: 

"Saya bersumpah/berjanji: 

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris seria peraturan perundang-

undangan lainnya. 

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, 

saksama, mandiri, dan tidak berpihak. 

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan 

kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, 

dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. 

bahwa saya akan merahasiakan isi
14

 akta dan keterangan yang diperoleh 

dalam pelaksanaan jabatan saya. 

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan 

tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun." 

Pada pasal mengenai sumpah jabatan ini salah satu materinya yaitu Notaris 

bersumpah untuk merahasiakan isi akta maupun setiap keterangan yang 

didapatnya selama melaksanakan jabatannya. 

2. Pasal 16 huruf f UU Jabatan Notaris: 

“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 huruf f: 
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“Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua 

pihak yang terkait dengan Akta tersebut.” 

Jika diperhatikan secara seksama bahwa pasal ini memiliki tujuan untuk 

melindungi kepentingan para pihak yang terkait dalam Akta dan surat-surat lain 

yang diketahui oleh Notaris, serta menjaga integritas dan martabat Notaris. 

3. Pasal 54 ayat (1) UU Jabatan Notaris: 

“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.” 

 

Ketentuan pasal 54 ayat (1) di atas, dapatlah dipahami bahwa hanya yang 

berkepentingan langsung pada aktalah yang dapat mengetahui informasi seputar 

akta yang dibuat di hadapan Notaris. 

 Selain diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, ketentuan mengenai 

rahasia jabatan diatur pula dalam Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa 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 pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah” 

 Begitu pula dalam pasal 21 Undang-Undang Pengampunan Pajak bahwa 

“Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang 

berkaitan dengan pelaksanaan program pengampunan pajak dilarang 

membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan setiap data dan 
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informasi Wajib Pajak yang ada dalam program pengampunan pajak kepada pihak 

manapun.” 

Penulis menyadari betul bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam 

melaksanakan jabatannya sangatlah dituntut untuk menjaga rahasia terkait akta 

yang dibuat di hadapannya. Akan tetapi di sisi lain, terdapat peraturan lainnya 

mengenai kewajiban Notaris untuk melapor yang berbenturan dengan kewajiban 

rahasia jabatannya. Adapun peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut: 

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) 

mengatakan bahwa Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-

Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. 

Lebih lanjut pada pasal 17 ayat (1), dijabarkan siapa saja yang menjadi 

Pihak Pelapor dan kemudian Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada 

pasal 17 ayat (1) tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun Peraturan 

Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (PP 43/2015). 

Pada pasal 3 huruf b PP 43/2015 nampak secara eksplisit bahwa Notaris 

merupakan Pihak Pelapor, kemudian pada Pasal 8 ayat (1) PP 43/2015 juga 

berbunyi:  

“Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib 

menyampaikan laporan transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK 

untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai: 

a.  pembelian dan penjualan properti; 

b.  pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan 

lainnya; 

c.  pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, 

dan/atau rekening efek; 
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d.  pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau 

e.  pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.” 

 

Ketentuan di atas secara ekplisit menyatakan adanya kewajiban Notaris 

untuk menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) mengenai transaksi keuangan mencurigakan
15

 mengenai hal-

hal tersebut di atas. 

Melihat pada peraturan-peraturan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 

suatu pertentangan atau dilema bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Satu 

sisi Notaris diwajibkan untuk melapor kepada PPATK apabila terdapat suatu 

transaksi yang mencurigakan dan di sisi yang lain secara khusus dalam 

pelaksanaan pengampunan pajak, Notaris wajib untuk menjaga rahasia kliennya. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Diah Sulistyani Muladi, Notaris dan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Administrasi Jakarta Barat dalam 

acara Seminar Nasional yang digelar oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris 

Indonesia (PP INI) di Jakarta, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016.
16

  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: “Kewajiban Lapor Notaris Mengenai 

                                                           
15

Menurut Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang 
mencurigakan adalah: 
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola 

Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; 
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk 

menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak 
Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; 

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta 
Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau 

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena 
melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 

16
 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b51295ca734/dilema-Notaris-jalankan-
mandat-uu-pengampunan-pajak, diakses pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 17.05. 
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Transaksi Keuangan yang Mencurigakan Sebagai Pelaksanaan dari 

Program Pengampunan Pajak.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai permasalahan yang 

timbul, adapun inti dari permasalahan yang hendak diteliti adalah: 

1. Apakah kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk sebagai 

pelanggaran rahasia klien yang berpartisipasi dalam program 

pengampunan pajak? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang melaporkan 

transaksi keuangan yang mencurigakan dalam pelaksanaan program 

pengampunan pajak? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Setelah mengetahui tentang inti dari permasalahan yang hendak diteliti, 

maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis apakah kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk 

sebagai pelanggaran rahasia klien yang mengikuti program pengampunan 

pajak 

2. Menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang 

melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dalam pelaksanaan 

program pengampunan pajak. 
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Selain kedua hal di atas, melalui penelitian ini juga diharapkan tercapainya 

suatu pemahaman yang begitu komprehensif atas pemecahan permasalahan yang 

hendak diteliti. Setelah memperoleh pemahaman tersebut, tentunya dituangkan 

dalam bentuk tulisan yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan 

sebagai tambahan bahan pustaka di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 

Pelita Harapan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis diharapkan dapat 

berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu 

hukum dalam bidang kenotariatan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian diharapkan sebagai masukan bagi profesi Notaris dalam 

melaksanakan jabatannya agar tidak melanggar peraturan perundang-

undangan, dan kode etik Notaris yang ada. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penulis membagi penyusunan tesis ini ke dalam 5 (lima) bab. Adapun 

pembagian tersebut bertujuan supaya penelitian ini tersusun dengan baik dan 

sistematis. Selain itu juga untuk memberikan kemudahan dalam melakukan 

pembahasan topik yang dibahas, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka 

dari tesis ini. Penulisan tesis ini terdiri dari lima Bab, sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 
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Pada bab ini terdapat penjelasan atau suatu gambaran dari latar belakang 

tentang permasalahan yang diteliti, yaitu pertentangan antara kewajiban 

lapor profesi Notaris dengan rahasia jabatan Notaris, khususnya dalam 

pelaksanaan program pengampunan pajak. Selain itu, terdapat pula 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan dalam penelitian ini. 

 Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi uraian mengenai tindak pidana pencucian uang, pengertian 

Notaris beserta kewenangan dan kewajibannya, hingga bahasan mengenai 

perpajakan yang mengarah pada pengampunan pajak.  

 Bab III Metode Penelitian 

Bab ketiga merupakan bab yang berisi pemaparan mengenai metodologi 

penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, 

terdiri dari jenis penelitian, bahan-bahan yang digunakan, pendekatan 

hingga analisa yang akan digunakan. 

 Bab IV Hasil Penelitian dan Analisa 

Bab ini berisi uraian dari hasil penelitian yang dikerjakan penulis, diikuti 

dengan analisa mengenai kewajiban lapor Notaris mengenai transaksi 

keuangan yang mencurigakan sebagai pelaksanaan dari program 

pengampunan pajak.  

 Bab V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban 

atas kedua rumusan masalah yang telah dianalisa pada bab IV dan diakhiri 

dengan saran dari penulis pada penelitian ini. 




