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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). 1 

Hukum memiliki fungsi untuk mengatur dan membatasi kekuasaan negara 

yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. 2 Adapun salah 

satu prinsip negara hukum (rechtstaat) adalah menjamin kepastian dan 

perlindungan hukum bagi warga negaranya.3 

Dalam kehidupan bermasyarakat, negara tidak bisa dipisahkan dari 

kegiatan ekonomi demi menciptakan peningkatan kemakmuran rakyatnya 

secara merata. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan 

berbagai sarana penunjang antara lain diperlukan kepastian hukum yang 

mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan 

pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu profesi yang dapat 

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tersebut adalah profesi 

Notaris. 

Notaris merupakan pejabat umum sekaligus suatu profesi yang 

memiliki posisi strategis dan penting dalam menciptakan kepastian hukum 

bagi masyarakat. Pejabat Umum (openbaar ambtenaar) dapat diartikan 

pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum dalam hal 
                                                        
1 Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 
2  Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 
Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa Cendekia,  2009), hal 10 
3 Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 
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ini adalah pemerintah dan diberikan kewenangan serta untuk melayani 

publik dalam hal-hal tertentu. 4  Oleh karena erat hubungannya dengan 

wewenang atau tugas dan kewajiban yaitu membuat akta-akta otentik, maka 

Notaris turut serta melaksanakan kewibawaan (gezaag) pemerintah.5 Profesi 

Notaris diharapkan dapat menjadi figur yang keterangan-keterangannya 

dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya 

(cap) dapat memberikan jaminan dan bukti yang sempurna serta seseorang 

yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya 

(onkreukbar atau unimpeachable), yang tutup mulut dan membuat suatu 

perjanjian yang dapat melindungi masyarakat tersebut di hari-hari yang akan 

datang.6 

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat 

akta otentik dan kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang7, di 

mana akta otentik tersebut merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh yang 

mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam 

kehidupan masyarakat dan harus memberikan kepastian hukum kepada 

masyarakat Pengguna Jasa Notaris tersebut.8 Akta otentik adalah suatu akta 

yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh atau 

di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu 

                                                        
4 R. Soegondo Notodisoerjono, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1993), hal. 8 
5 R. Soesanto, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris, (Jakarta: Pradnya Paramita 
1982), hal. 75 
6  Tan Thong Kie, Buku 1 Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek 
Notariat, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, 2007), hal. 162 
7  Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, 
(Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 13 
8 H. Salim HS dan H. Abdullah, Perancangan Kontrak dan MOU, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 
hal. 101-102 
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dibuat. 9  Sehingga akta otentik Notaris memiliki kepastian hukum dan 

perlindungan hukum yang lebih spesifik dibandingkan dengan akta yang 

dibuat di bawah tangan, karena akta otentik Notaris tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian yang paling sempurna (volleding bewijs). 10  Dalam 

berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, 

kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan terhadap pembuktian tertulis berupa 

akta otentik merupakan produk hukum yang sangat dibutuhkan untuk 

mencapai kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, 

baik pada tingkat nasional, regional maupun global.11 

Seiring dengan gencarnya pembangunan ekonomi yang didorong oleh 

Pemerintah Republik Indonesia, maka timbul pula maraknya permasalahan 

hukum dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pelaku bisnis 

antara lain seperti pelanggaran tindak pidana korupsi, terorisme, pencucian 

uang dan penggelapan pajak. Banyak dari kejahatan ekonomi dewasa ini 

yang melibatkan penyalahgunaan entitas badan hukum, tidak terkecuali 

pencucian uang yang menggunakan kendaraan bisnis berbasis dana tunai 

dan sarana legal lainnya untuk menyamarkan sumber dari pemasukan ilegal 

mereka. Bahwa pelaku tindak pidana tersebut melakukan aktivitas ilegal ini 

baik melalui rekening bank yang dibuka atas nama Korporasi ataupun 

yayasan, begitupun individu yang menyembunyikan harta kekayaan mereka 

                                                        
9 Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
10 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIX, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hal. 
178 
11 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
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dari petugas pajak dan para kreditur melalui lembaga amal dan persekutuan 

bisnisnya.12 

Di samping itu banyak pula pelaku bisnis yang sesungguhnya 

merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) akan tetapi tidak 

mempunyai kepemilikan secara hukum (legal ownership) dari suatu 

Korporasi, oleh karena namanya tidak tercantum dalam suatu dokumen atau 

akta Korporasi tersebut, namun kegiatan usaha Korporasi tersebut 

dikendalikan oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). Hal tersebut 

dilakukan oleh oknum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara 

tidak sah. Adapun perbuatan tindak pidana tersebut secara jelas sangat 

merugikan stabilitas ekonomi dan keuangan Negara. Hal tersebut dapat 

terjadi akibat dari peluang penghindaran pajak (tax avoidance) oleh wajib 

pajak.13 

Istilah Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) pertama kali 

diperkenalkan di Indonesia sebagaimana dalam Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.34/2005 Tentang Petunjuk Penetapan 

Kriteria Beneficial Owner Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan 

Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya 

(“Surat Edaran Dirjen Pajak”).14 Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak 

tersebut, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) didefinisikan sebagai pemilik 
                                                        
12 OECD, Behind the Corporate Veil, Using Corporate Entities for Illicit Purposes, (Paris: OECD 
Publishing, 2001), hal.13 
13 “Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamuflase Ekonomi”, 
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-
ownership-membongkar-kamuflase-ekonomi>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 14.00 
WIB 
14  “Seri Mengenal Panama Papers (III): Memahami Beneficial Ownership (BO) Dalam 
Perpajakan”, <https://cita.or.id/opini/artikel/beneficial-ownership-bo/>, diakses pada tanggal 2 
September 2018, pukul 10.00 WIB 
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yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti 

baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan yang berhak 

sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-

penghasilan tersebut. 

Istilah Beneficial Owner berasal dari istilah dalam common law. 

Dalam common law, terdapat 2 (dua) bentuk kepemilikan atas properti, 

yaitu legal dan beneficial. Kepemilikan secara legal yaitu ketika 

kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama 

pihak tertentu. Sedangkan secara beneficial lebih menggambarkan jenis 

kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan keuntungan 

berikut kerugian dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki 

kepemilikan secara legal.15 

Notaris merupakan salah satu profesi yang diberikan amanat 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak 

Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pidana Pencucian Uang 

(“PP No. 43 Tahun 2015”) sebagai Pihak Pelapor yang merupakan pihak 

yang wajib untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan16 kepada 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”). Selain itu 

Notaris juga wajib untuk menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa 

yakni pihak yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Adapun terdapat 

beberapa Transaksi Keuangan Mencurigakan yang wajib dilaporkan Notaris 

sebagai Pihak Pelapor kepada PPATK yang mencakup transaksi-transaksi 

sebagai berikut: 

                                                        
15 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hal. 395 
16 Pasal 1 ayat (6) PP No. 43 Tahun 2015 
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1. pembelian dan penjualan properti;  

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

lainnya;  

3. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, 

dan/atau rekening efek;  

4. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau  

5. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.  

Sebagai wujud pengaturan lebih lanjut mengenai “Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa” terhadap Notaris, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris 

(“Permenkumham No. 9 Tahun 2017”) untuk mencegah dan memberantas 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan terorisme. Merujuk pada Pasal 

23 ayat (1) Permenkumham No. 9 Tahun 2017 mewajibkan Notaris untuk 

melaksanakan kewenangan tambahan yaitu melakukan identifikasi  dan 

verifikasi identitas legalitas serta pemantauan transaksi sumber dana 

kliennya yang digunakan sehubungan dengan pembuatan akta selain yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(“Perubahan UU Jabatan Notaris”). Notaris wajib menatausahakan 

dokumen seluruh Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).17 

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan transparansi atas Pemilik Manfaat 

                                                        
17 Pasal 23 ayat (1) Permenkumham No. 9 Tahun 2017 
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(Beneficial Owner) di bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme, maka 

Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam 

Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13 Tahun 2018”) 

telah mengatur bahwa setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) dari Korporasi tersebut dan mengatur peran Notaris 

sebagai pihak yang dapat melaporkan informasi dari Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) dari Korporasi tersebut. Dalam Perpres No. 13 Tahun 

2018 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dapat ditarik benang merah 

bahwa Notaris diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali Pemilik 

Manfaat (Beneficial Owner) dari suatu Korporasi yang menggunakan 

jasanya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 13 Tahun 2018, Pemilik 

Manfaat (Beneficial Owner) merupakan orang perseorangan yang dapat 

menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, 

pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari 

Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik 

sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria lain 

sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 tersebut. 

Sehingga apabila disimpulkan secara garis besar pasal-pasal yang 

terkandung dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 9 

Tahun 2017, maka sesuai dengan prinsip mengenali Pemilik Manfaat 
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(Beneficial Owner) dari Korporasi tersebut, Notaris berkewajiban untuk 

melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap : 1) kebenaran identitas 

penghadap (kliennya); 2) kewenangan bertindak dari penghadap (kliennya) 

apakah bertindak untuk diri sendiri ataupun pihak lainnya; 3) hubungan 

hukum penghadap (kliennya) dengan pihak ketiga lainnya; 4) sumber dana 

milik penghadap (kliennya) yang dipergunakan untuk bertransaksi 

sehubungan dengan perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta 

Notaris; 5) informasi penting lainnya.18 Namun patut untuk diketahui bahwa 

senyatanya di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris (“UU Jabatan Notaris”) maupun Perubahan UU Jabatan Notaris, 

tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan Notaris untuk memeriksa 

kebenaran materiil identitas penghadap (kliennya), melainkan hanya 

memastikan bahwa penghadap atau  pihak yang akan membuat akta tersebut 

telah cakap hukum.  

Di samping hal tersebut, celah lain dari ketentuan Perpres No. 13 

Tahun 2018 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tersebut adalah potensi 

dilanggarnya kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia atas segala sesuatu 

mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna 

pembuatan akta, kecuali Undang-Undang menentukan lain. 19  Adapun 

maksud istilah Undang-Undang menentukan lain adalah apabila UU Jabatan 

Notaris dan Perubahan UU Jabatan Notaris menentukan pengecualian 

                                                        
18 Prayitno Indra, Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan 
Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip 
Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, (Bandung: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas 
Hukum UNPAD, Volume 1 No. 1, 2017), hal. 12 
19 Pasal 16 ayat (1) huruf f Perubahan UU Jabatan Notaris. 
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terhadap kerahasiaan tersebut, antara lain pengecualian untuk proses 

peradilan, maka penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan 

Majelis Kehormatan Notaris.20 Sehingga berdasarkan kondisi tersebut maka 

dapat dilihat potensi adanya tumpah tindih (overlapping) antara UU Jabatan 

Notaris beserta perubahannya dengan Perpres No. 13 Tahun 2018 dan 

Permenkumham No. 9 Tahun 2017. Notaris sebagai pejabat umum yang 

melaksanakan kewenangan dan kewibawaan pemerintah berperan penting 

dalam mengungkap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana 

diamanatkan Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 9 Tahun 

2017, namun disisi lain dalam melaksanakan tugasnya harus tidak 

melanggar UU Jabatan Notaris berikut perubahannya dan/atau Kode Etik 

Notaris. 

Melihat kenyataan bahwa banyak Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) 

dari suatu Korporasi yang menggunakan konsep nominee dalam 

menjalankan kegiatan usahanya, dimana penggunaan nominee tidak hanya 

dimanfaatkan dalam rangka memperoleh hak atas tanah maupun saham, 

melainkan juga dalam perbuatan-perbuatan hukum yang sifatnya 

membutuhkan peminjaman nama dari pihak lain. Salah satu cara yang 

dilakukan oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tersebut adalah dengan 

menggunakan atau meminjam nama orang lain sebagai pengurus atau 

pemilik dari suatu Korporasi. Secara de jure Korporasi tersebut dimiliki dan 

dikelola oleh orang lain, sementara secara de facto, pihak yang menguasasi 

dan menerima manfaat dari Korporasi tersebut adalah Pemilik Manfaat 

                                                        
20 Pasal 66 UU Jabatan Notaris. 
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(Beneficial Owner) sebagai pelaku tindak pidana.  

Pengaturan mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang 

transparan merupakan hal yang sangat penting karena sulitnya untuk 

menyelidiki aliran dana korupsi atau pencucian uang sampai dengan 

menemukan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang mendapat manfaat 

terbesar dari uang tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah oleh 

karena banyaknya Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang membentuk 

badan hukum Korporasi yang digunakan untuk mengaburkan jejaknya 

dengan menggunakan konsep nominee tersebut. 21  Sehingga hal tersebut 

menyulitkan penegak hukum untuk menjerat Pemilik Manfaat (Beneficial 

Owner) sebagai pelaku tindak pidana. 

 Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung No. 

1081 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 17 September 2014 (“Putusan Labora 

Sitorus”), dimana seorang anggota kepolisian Polres Raja Ampat bernama 

Labora Sitorus telah mendirikan PT. Rotua yang bergerak dalam bidang 

pengolahan kayu, furniture, kontraktor dan perdagangan umum 

sebagaimana Akta Pendirian PT. Rotua No. 20 tanggal 21 Oktober 2010 

yang dibuat di hadapan Semuel Laisina, Notaris di Sorong, dengan susunan 

pengurus PT. Rotua sebagai berikut : 

- Direktur Utama : Lulu Ilvani (penunjukkan Direktur Utama 

tersebut didasarkan pada perintah Labora 

Sitorus) 
                                                        
21 “KPK Sebut Perpres ‘Beneficial Ownership’ Segera Terbit”, 
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180307065132-12-281011/kpk-sebut-perpres-
beneficial-ownership-segera-terbit>, diakses pada tanggal 5 September 2018, pukul 16.00 WIB> 



 11 

- Direktur : Lisna Panauhe 

- Komisaris  : Sandridtje Panauhe (istri Labora Sitorus) 

 

Selain itu Labora Sitorus juga memiliki CV. Laksana Bintang Timur 

yang Direkturnya adalah Yuda Arifianto Siaila. Selain memiliki PT. Rotua 

dan CV. Laksana Bintang Timur, Labora Sitorus telah membeli PT. Seno 

Adhi Wijaya yang didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 13 Desember 

2003 yang dibuat di hadapan, Elfiani Natalia, SH., Notaris di Kota Sorong 

yang bergerak dalam bidang pembelian bahan bakar minyak dari Pertamina, 

dengan susunan terakhir PT. Seno Adhi Wijaya sebagai berikut: 

- Komisaris Utama : Ny. Sandrintje Panauhe 

- Komisaris             : Ny. Lisna Panauhe 

- Direktur Utama : Jimmi Legesang 

- Direktur             : Robinhood Sitorus 

 

Bahwa walaupun Labora Sitorus secara legalitas bukan pengurus dari 

PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya, akan tetap Labora Sitorus yang 

memegang kendali atas kedua perusahaan tersebut. Adapun segala transaksi 

kegiatan usaha PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya menggunakan 

rekening bank milik Labora Sitorus dan rekening bank tersebut menyatakan 

bahwa pekerjaan Labora Sitorus adalah Wiraswasta, di mana pada 

kenyataannya Labora Sitorus adalah seorang anggota polisi aktif. 
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Dalam perkembangannya, Labora Sitorus telah didakwa melakukan 

tindak pidana kehutanan, penyelundupan bahan bakar minyak dan 

pencucian uang. Pada tingkat kasasi berdasarkan Putusan Labora Sitorus 

yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Majelis Hakim 

telah menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan 

denda Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah) subsider hukuman 

kurungan 1 (satu) tahun. Adapun majelis hakim kasasi dalam pertimbangan 

hukumnya menyatakan bahwa walaupun nama Labora Sitorus tidak 

tercantum dalam akta pendirian perusahaan CV. Laksana Bintang Timur, 

UD. Meubel Rotua, PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya, akan tetapi 

faktanya Labora Sitous adalah seorang yang namanya tidak tercantum 

dalam struktur kepengurusan perusahaan, namun mempunyai kekuasaan dan 

kewenangan yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dan 

kebijakan perusahaan, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai personil 

pengendali Korporasi. 22  Dengan demikian Labora Sitorus bertanggung 

jawab secara hukum atas perbuatannya selaku pengendali perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengangkat topik 

ini dalam tesis dengan judul “TINJAUAN HUKUM PERAN NOTARIS 

DALAM MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA 

JASA NOTARIS UNTUK MENGUNGKAP PEMILIK MANFAAT 

(BENEFICIAL OWNER) DARI KORPORASI” 

 

                                                        
22  “Bukan Pengurus Perseroan Tak Berarti Lepas dari Hukum”, 
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ab2093801b97/bukan-pengurus-perseroan-tak-
berarti-lepas-dari-hukum>, diakses pada tanggal 5 September 2018, pukul 10.00 WIB> 
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B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan uraian di atas dan dalam upaya memberikan 

penjelasan, maka permasalahan yang Penulis rumuskan dalam penulisan ini 

ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pengungkapan Pemilik 

Manfaat (Beneficial Owner) yang dilakukan oleh Notaris pasca 

terbitnya Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018? 

2. Bagaimanakah penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa oleh 

Notaris untuk menentukan Pengguna Jasa sebagai Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No: 

1081 K/Pid.Sus/2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam memecahkan permasalahan hukum 

yang diuraikan adalah: 

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis pengaturan dan 

pelaksanaan pengungkapan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang 

dilakukan oleh Notaris pasca terbitnya Peraturan Presiden No. 13 

Tahun 2018. 

2. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis penerapan prinsip 

mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris untuk menentukan Pengguna 

Jasa sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dikaitkan dengan 

Putusan Mahkamah Agung No: 1081 K/Pid.Sus/2014. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penulisan tesis mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa Notaris 

untuk mengungkap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) pada suatu 

Korporasi. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Notaris 

untuk mengungkap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) pada suatu 

Korporasi secara teori maupun praktiknya di lapangan: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan 

khususnya dalam Hukum Kenotariatan. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi 

hukum pada umumnya dan khususnya bagi Notaris yang berkaitan 

dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa Notaris untuk 

mengungkap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) pada suatu 

Korporasi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulis membagi penyusunan tesis ini ke dalam lima bab, dan setiap 

bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara singkat gambaran umum dari tesis 

ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I:   PENDAHULUAN 

Dalam Bab Pendahuluan ini berisikan latar belakang 

penulisan atau penelitian hukum ini, rumusan masalah 

sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, 

tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian 

hukum ini, dan sistematika penelitian yang digunakan 

penulis dalam menyusun karya tulis ini. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab Tinjauan Pustaka ini akan membahas tentang tinjauan 

teori dan tinjauan konsepsional dalam penelitian hukum ini. 

Tinjauan teori akan membahas tinjauan hukum mengenai 

jabatan Notaris dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). 

Sedangkan tinjauan konseptual akan memuat atau 

membahas definisi-definisi dan terminologi yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

 

  BAB III METODE PENELITIAN 

Bab Metode Penelitian ini akan membahas mengenai 

metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan, 

prosedur pengumpulan bahan penelitian, baik bahan hukum 

primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan non-

hukum yang menunjang pembahasan isu hukum. Selain itu, 

penulis juga akan membahas mengenai sifat analisis, 
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hambatan penelitian serta diakhiri dengan upaya-upaya 

penanggulangannya. 

 

  BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian 

berserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori 

hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-

undangan. Jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus 

penelitian dalam tesis ini pun diuraikan pada bab ini.  

 

  BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan 

dan rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. 

Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

isu hukum, dan saran yang berupa rekomendasi ditujukan 

untuk manfaat penelitian hukum normatif, yaitu 

memberikan preskripsi terhadap apa yang seharusnya. 

 

 

 

 

 

 

 




