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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Kedudukan seorang notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat hingga 

sekarang masih disegani. Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat, 

tempat dimana seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan untuk 

digunakan dalam memecahkan suatu masalah. Segala sesuatu yang ditulis serta 

ditetapkan oleh notaris disimpulkan sebagai sesuatu yang benar, dan notaris 

adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.1 Citra Latin-style 

notary yang terdapat di Indonesia telah digambarkan oleh M. J. A. van Mourik 

dalam ceramahnya yang diucapkan di Jakarta, pada tanggal 3 Maret 1992, di 

hadapan para anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Notaris 

Indonesia (INI):2 

“The Latin notarial office is characterized primarily by the fact that 
notary performs a public function. He is appointed through the 
intermediary of the government and is at the public’s  service.  The  notary  
in the Latin notarial system is characterized by impartiality. In 
performing his function, he takes account of the interest of all parties 
involved. The Dutch notarial system is a so called Latin notarial system. 
The notary holds a public office and thus performs part of the task of the 
State. The official is appointed by the government and is allocated a 
place in which to practice. There is no question of his choosing where to 
set   up   the   practice.   It   is   the   notary’s   job   to   promote orderly legal 
transactions. He is an independent and impartial counselor and the 
notarial deed is the symbol of legal security.” 

 

Seorang notaris sebagai seorang pejabat memiliki kewenangan untuk 

membuat akta autentik dan memberikan nasihat hukum yang dapat diandalkan 

                                                 
1 Tan Tong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, cetakan kedua, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van 
Hoeve, 2011), hal 444. 
2 Ibid. 
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tanpa berpihak. Notaris disetarakan sebagai pejabat publik yang merupakan orang 

yang diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

pada umumnya.3 Dalam hukum Inggris, kewenangan notaris sebagai pejabat 

publik yaitu untuk mempersiapkan, membuat dan mengesahkan dokumen hukum. 

Berbeda dengan Belanda, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 The New 

Notaries Act, kewenangan notaris adalah melaksanakan/membuat/menyusun 

instrumen autentik baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun yang 

ditentukan oleh para pihak.4 Pengertian dalam Pasal 2 The New Notaries Act 

Belanda ini memiliki persamaan dengan kewenangan notaris di Indonesia yaitu 

kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai dengan yang ditentukan oleh 

undang-undang maupun yang ditentukan oleh para pihak. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-

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

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan dasar hukum 

yang mengatur mengenai jabatan notaris di Indonesia. Pasal 1 UUJN 

menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya.5 Pejabat umum 

merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani 

kepentingan masyarakat secara keseluruhan.6 Akta autentik memiliki pengertian 

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

                                                 
3  Halim H.S., Teknik Pembuatan Akta Satu, cetakan kedua, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hal 2. 
4 Ibid. 
5 Tim Redaksi Tata Nusa, Jabatan Notaris: Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dilengkapi Dengan Petunjuk, cetakan pertama, (Jakarta: PT. 
Tatanusa, 2014), hal 3. 
6 Halim H.S., op.cit., hal. 35. 
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oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk 

itu di tempat akta itu dibuat.7 UUJN tidak memberikan pengertian/definisi untuk 

akta autentik. Akan tetapi, UUJN memberikan pengertian/definisi untuk akta 

notaris. Pasal 1 butir (7) UUJN menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya 

disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut 

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.8  

Notaris juga memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan UUJN, kewenangan 

notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yang dapat dibagi 

menjadi:9 

1. Kewenangan umum notaris 

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN, 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. Kewenangan khusus notaris 

Sesuai Pasal 15 ayat (2) UUJN, notaris memiliki kewenangan khusus 

untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti: 

                                                 
7 Ibid., hal. 17. 
8 Tim Redaksi Tata Nusa, op.cit., hal. 2. 
9 Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan 
Praktis dan Mudah Taat Hukum), cetakan pertama, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2018), hal 7. 
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a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus; 

b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya 

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. 

Kewenangan khusus lainnya yang dimiliki oleh notaris adalah 

sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 51 ayat (2) UUJN yaitu 

berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang 

terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dimana pembetulan 

tersebut dilakukan di hadapan penghadap, saksi dan notaris yang 

dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal 

tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor 

akta berita acara pembetulan. Salinan atas berita acara pembetulan tersebut 

selanjutnya disampaikan oleh notaris kepada para pihak. 

3. Kewenangan notaris yang ditentukan kemudian 

Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa notaris memiliki 

kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara 
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lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik 

(cyber notary), membuat Akta Ikrar Wakaf, dan hipotek pesawat terbang. 

Notaris merupakan profesi hukum yang sangat penting, oleh karenanya 

terdapat syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai notaris, yaitu sebagaimana 

yang ditetapkan dalam Pasal 3 UUJN, yaitu10: 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. Berumur paling sedikit 27 tahun; 

4. Sehat jasmani dan rohani; 

5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; 

6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan 

notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor 

notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris 

setelah lulus strata dua kenotariatan; 

7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau 

tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang 

untuk dirangkap dengan jabatan notaris; 

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

Oleh karena notaris merupakan jabatan yang sangat penting dan notaris 

bertindak sebagai pejabat umum yang dapat dipercaya, maka notaris diwajibkan 

untuk melakukan sumpah/janji jabatan notaris. Sumpah/janji jabatan notaris 

merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan 

                                                 
10 Tim Redaksi Tata Nusa, op.cit., hal. 6. 
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tugas sebagai notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUJN11 

yaitu sebelum menjalankan jabatan sebagai notaris, notaris diwajibkan untuk 

mengangkat sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.12 Sumpah/janji 

jabatan notaris berbunyi sebagai berikut:13 

“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 serta 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 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 apapun, tidak pernah 
dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.” 

 

Dari bunyi sumpah/janji jabatan notaris tersebut di atas, notaris 

bersumpah/berjanji sesuai dengan agamanya untuk, antara lain, merahasiakan isi 

akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Hal ini 

dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) (f) UUJN yaitu bahwa dalam 

menjalankan kewajibannya, notaris wajib14: 

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; 

b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari protokol notaris; 

                                                 
11 Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, op.cit., hal. 3. 
12 Tim Redaksi Tata Nusa, op.cit., hal. 8. 
13 Ibid. 
14 Ibid., hal. 18. 
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c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta 

akta; 

d. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan 

minuta akta; 

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada 

alasan untuk menolaknya; 

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; 

g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak 

dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih 

dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap buku; 

h. membuat daftar dari akta protes, terhadap pihak yang tidak dibayar, atau 

tidak diterimanya surat berharga; 

i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan akta setiap bulan; 

j. mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat (menurut urutan 

waktu pembuatan akta) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke 

pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu 

pertama setiap bulan berikutnya; 

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap 

akhir bulan; 
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l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik 

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, 

dan tempat kedudukan yang bersangkutan; 

m. membacakan akta di hadapan penghadap, dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk 

pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu 

juga oleh penghadap, saksi dan notaris; 

n. menerima magang calon notaris. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat 

(1) huruf (f) UUJN, notaris bersumpah/berjanji sesuai dengan agamanya untuk, 

antara lain, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam 

pelaksanaan jabatan notaris, dan dalam menjalankan jabatannya, notaris 

berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya 

dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Pasal 

4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) UUJN terlihat bahwa terdapat kewajiban 

bagi notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan akta notaris 

yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh sehubungan dengan 

pembuatan akta notaris tersebut (kecuali apabila undang-undang menentukan 

lain).  

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan 

jabatan diatur pula dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, 

martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat 

meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai 
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saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.15 Hal ini ditegaskan 

pula dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 

ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana16 dan juga Pasal 51 ayat (1) 

KUHP yang menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk 

melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, 

tidak dipidana.17 

Sebagaimana diamanatkan oleh UUJN, seharusnyalah notaris 

merahasiakan isi akta notaris dan segala hal yang diberitahukan kepadanya terkait 

dengan pembuatan akta notaris tersebut, termasuk hal-hal yang tidak secara nyata 

dicantumkan dalam akta notaris. Seorang notaris yang tidak menjalankan amanat 

UUJN tidak akan dipercaya lagi oleh publik, tidak lagi dianggap sebagai orang 

kepercayaan, dan dapat berakibat pada tidak adanya pihak yang mau 

menggunakan jasa notaris tersebut. 

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) 

UUJN menjadi rawan digunakan oleh pihak-pihak yang merupakan pelaku tindak 

pidana pencucian uang yang jeli melihat peluang tersebut, dan kemudian 

memanfaatkan jasa notaris untuk membuat akta notaris untuk suatu transaksi yang 

pendanaannya sebenarnya diperoleh dari hasil tindak pidana pencucian uang. 

Sebagai contohnya, uang yang diperoleh seseorang dari tindak pidana korupsi, 

yang kemudian disamarkan asal usulnya, dengan cara   “mencuci”   uang tersebut 

melalui suatu transaksi jual beli saham yang terlihat sebagai suatu transaksi 

hukum yang sah. Pencucian uang dilakukan dimana uang yang merupakan hasil 

                                                 
15 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, cetakan keduabelas, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal 300. 
16 Ibid., hal. 25. 
17 Ibid. 
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tindak pidana korupsi ternyata dipergunakan untuk membeli saham dalam suatu 

transaksi jual beli saham, yang dilakukan di hadapan notaris dengan akta jual beli 

saham yang dibuat oleh notaris dan ditandatangani oleh penjual saham dan 

pembeli saham tersebut di hadapan notaris. 

 Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU). UUTPPU ini telah 

memiliki beberapa peraturan pelaksanaan yaitu antara lain: 

1. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Perpres 

Nomor 50/2011); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam 

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 

Nomor 43/2015); 

3. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (Peraturan Kepala PPATK Nomor 

11/2016). 

Pasal 1 butir (1) UUTPPU menyebutkan bahwa Pencucian Uang adalah segala 

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan 

dalam UUTPPU.18 Pasal 2 ayat (1) UUTPPU selanjutnya menjelaskan bahwa 

hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana 

korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, 

penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang 

                                                 
18 Pasal 1 ayat (1) UUTPPU. 
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perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, 

terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, 

perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang 

lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain, yang 

diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak 

pidana menurut hukum Indonesia19.   

PP Nomor 43/2015 merupakan peraturan pelaksanaan atas UUTPPU, 

khususnya yaitu atas Pasal 17 ayat (2) UUTPPU. Notaris merupakan salah satu 

profesi yang ditentukan sebagai pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan 

kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).20 Notaris 

diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, 

sesuai dengan tata cara pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepala 

PPATK Nomor 11/2016. Transaksi Keuangan Mencurigakan, berdasarkan Pasal 1 

butir (8) PP Nomor 43/201521, didefinisikan sebagai:  

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 

kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;  

2. 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 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang;  

                                                 
19 Pasal 2 ayat (1) UUTPPU. 
20 Pasal 3 PP Nomor 43/2015. 
21 Pasal 1 butir (8) PP Nomor 43/2015. 
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3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana; atau  

4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh 

Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari 

hasil tindak pidana. 

Untuk menjelaskan beberapa istilah yang telah terdefinisikan dalam istilah 

transaksi keuangan yang mencurigakan, berikut ini adalah definisi-definisi yang 

terkait22: 

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 butir (2) 

PP Nomor 43/2015);  

2. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK 

(Pasal 1 butir (3) PP Nomor 43/2015);  

3. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor (Pasal 

1 butir (4) PP Nomor 43/2015);  

4. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau 

kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua 

pihak atau lebih (Pasal 1 butir (5) PP Nomor 43/2015);  

5. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima 

penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas 

                                                 
22 Pasal 1 PP Nomor 43/2015. 
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sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan 

dengan uang (Pasal 1 butir (6) PP Nomor 43/2015);  

6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, 

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik 

secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 1 butir (7) PP Nomor 

43/2015).  

Notaris wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada 

PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa notaris 

mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek 

dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening 

tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan 

pengelolaan perusahaan, dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan 

hukum23.  

Pelaksanaan atas PP Nomor 43/2015 diatur secara lebih khusus lagi dalam 

Peraturan Kepala PPATK Nomor 11/2016 yang mewajibkan Notaris untuk 

melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui Aplikasi Gathering 

Reports & Information Processing System (GRIPS) pada alamat https:/ / 

grips2.ppatk.go.id.24 Pihak pelapor wajib melakukan pendaftaran melalui Aplikasi 

GRIPS untuk selanjutnya dapat menggunakan Aplikasi GRIPS ini untuk 

melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Aplikasi GRIPS 

merupakan aplikasi pelaporan yang wajib digunakan oleh notaris, yang 

merupakan piranti lunak berbasis web yang disediakan oleh PPATK untuk 

melakukan registrasi sebagai pihak pelapor dan melaksanakan kewajiban 

pelaporan kepada PPATK (Pasal 1 butir (19) Peraturan Kepala PPATK Nomor 
                                                 
23 Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 43/2015. 
24 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11/2016. 
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11/2016). Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan oleh 

notaris sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah notaris 

mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan, sesuai dengan Pasal 

23 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11/2016. 

Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis uraikan di atas, terlihat bahwa 

terdapat potensi permasalahan dalam mengimplementasikan kewajiban notaris 

sebagai pihak pelapor (berdasarkan UUTPPU, PP Nomor 43/2015, dan Peraturan 

Kepala PPATK Nomor 11/2016) terhadap kewajiban notaris untuk merahasiakan 

akta notaris yang dibuatnya dan hal-hal yang berkaitan dengan akta notaris yang 

dibuatnya (berdasarkan UUJN). Kewajiban notaris sebagai pihak pelapor 

(berdasarkan UUTPPU, PP Nomor 43/2015, dan Peraturan Kepala PPATK 

Nomor 11/2016) dapat mengesampingkan kewajiban notaris untuk merahasiakan 

akta notaris yang dibuatnya dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan akta 

notaris tersebut (berdasarkan UUJN). Sebagaimana disebutkan oleh detik.com 

dalam beritanya tanggal 16 Januari 2018, Kepala PPATK, Kiagus Ahmad 

Badaruddin, mengatakan bahwa pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari 

profesi (termasuk notaris) masih rendah karena adanya anggapan harus 

melindungi nasabah atau kliennya, padahal profesi yang melapor untuk mencegah 

terjadinya money laundering sudah dijamin oleh undang-undang dan tidak dapat 

dituntut secara perdata dan pidana.25 Sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK 

Nomor 11/2016, maka notaris wajib melakukan registrasi pada aplikasi GRIPS. 

Namun, berdasarkan data yang diungkapkan PPATK, baru 0,68% dari 13.283 

pihak pelapor yang melakukan registrasi GRIPS.26  

                                                 
25https://news.detik.com/berita/d-3817997/cegah-tppu-advokat-notaris-hingga-akuntan-diminta-lapor-ke-
ppatk, diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 13.00 WIB. 
26 Ibid. 

https://news.detik.com/berita/d-3817997/cegah-tppu-advokat-notaris-hingga-akuntan-diminta-lapor-ke-ppatk
https://news.detik.com/berita/d-3817997/cegah-tppu-advokat-notaris-hingga-akuntan-diminta-lapor-ke-ppatk
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Profesi notaris rentan dimanfaatkan untuk pencucian uang karena adanya 

ketentuan kerahasiaan berdasarkan UUJN yaitu kerahasiaan hubungan antara 

notaris dengan klien sebagai alat dalam skema pencucian uang.27 Menurut 

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar, 

sebagaimana dimuat dalam beritahukum.com tanggal 11 Desember 2018, 

pencucian uang memiliki dampak yang besar karena ruang lingkup dan 

dimensinya yang sangat luas, yakni mencakup kegiatan organized crime, white 

collar crime, corporate crime dan transactional crime, dan bahkan kemajuan 

teknologi informasi menjadi salah satu bentuk cyber crime. GRIPS sebagai sistem 

yang dibangun oleh PPATK untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan 

sebagai upaya pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang yang mungkin 

saja dilakukan melalui transaksi yang menggunakan jasa notaris, dengan 

menyembunyikan atau menyamarkan identitas atau asal usul harta kekayaan yang 

diperoleh secara ilegal, sehingga harta kekayaan tersebut tampak berasal dari 

sumber yang sah.28 Notaris mengalami permasalahan antara 

mengimplementasikan kewajiban pelaporan kepada PPATK untuk transaksi 

keuangan mencurigakan, akan tetapi di sisi lain, notaris juga memiliki kewajiban 

untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan hal-hal yang terkait dengan pembuatan 

akta tersebut. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut 

dengan menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul: 

 

                                                 
27http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Dirjen+AHU%3A+GRIPS+Penting+Bagi+Notaris+untu
k+Cegah+TPPU+&subjudul=Notaris, diakses pada tanggal 29 Maret, pukul 14.30 WIB. 
28 Ibid. 

http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Dirjen+AHU%3A+GRIPS+Penting+Bagi+Notaris+untuk+Cegah+TPPU+&subjudul=Notaris
http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Dirjen+AHU%3A+GRIPS+Penting+Bagi+Notaris+untuk+Cegah+TPPU+&subjudul=Notaris
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“Analisis Hukum Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

Oleh Notaris Kepada PPATK Terkait Dengan Kewajiban Notaris 

Merahasiakan Isi Akta Notaris” 

  

Dari penelusuran melalui website mengenai penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh akademisi-akademisi lain, terdapat penelitian yang menyerupai, 

namun tidak membahas tentang permasalahan yang sama, yaitu antara lain: 

1. Kristanti Handayani, pada tahun 2017, mahasiswa Program Studi Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, melalui tesisnya yang 

berjudul Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana 

Pencucian Uang.29 Permasalahan hukum yang dikemukakan adalah 

kewajiban pelaporan oleh notaris atas transaksi keuangan mencurigakan, 

pelonggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan klien oleh notaris, 

dan formulasi UUJN yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris 

atas transaksi keuangan mencurigakan. Perbedaannya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Penulis adalah Penulis mengemukakan permasalahan 

hukum mengenai pengaturan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta 

notaris terhadap kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan 

mencurigakan secara lebih luas yaitu dari sisi hak ingkar notaris berdasarkan 

UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan kewajiban pelaporan 

berdasarkan UUTPPU, PP Nomor 43/2015, Peraturan Kepala PPATK 

Nomor 11/2016, dan Permenkumham Nomor 9/2017. Selanjutnya, penulis 

membahas mengenai perlindungan hukum bagi notaris sehubungan dengan 

                                                 
29 Kristanti Handayani, “Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”, 
tesis (Jember: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017). 
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kemungkinan terdapatnya konflik antara kewajiban notaris untuk 

merahasiakan isi akta notaris dengan kewajiban notaris untuk melaporkan 

transaksi keuangan mencurigakan. Perlindungan hukum ini ditinjau 

berdasarkan UUJN, UUTPPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

2. Ira Quwaity Saragih, pada tahun 2017, mahasiswa Program Studi Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, melalui tesisnya 

yang berjudul Analisis Yuridis Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta 

Terkait Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Mengenai 

Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang.30 Permasalahan hukum yang dikemukakan 

adalah bagaimana kedudukan sumpah/janji dan kewajiban notaris 

merahasiakan akta menurut ketentuan UUJN dalam pembuatan akta, 

bagaimana pertimbangan memasukkan notaris sebagai pihak pelapor dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terhadap akta 

yang dibuatnya, serta pengaruh PP Nomor 43/2015 terhadap notaris sebagai 

pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang terkait dengan akta yang dibuatnya. Permasalahan hukum 

ini dibahas secara teoritis menggunakan teori keseimbangan kepentingan 

dan perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky dengan 

mempertentangkan antara PP Nomor 43/2015 dengan UUJN. Perbedaannya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah Penulis tidak 

menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky dan tidak 

mempertentangkan antara PP Nomor 43/2015 dengan UUJN. Penulis 

                                                 
30 Ira Quwaity Saragih, “Analisis Yuridis Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Terkait Pasal 3 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Mengenai Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, tesis (Medan: Program Studi Magister Kenotariatan 
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017). 
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mengemukakan permasalahan hukum mengenai pengaturan kewajiban 

notaris untuk merahasiakan isi akta notaris terhadap kewajiban notaris untuk 

melaporkan transaksi keuangan mencurigakan secara lebih luas dan lebih 

rinci yaitu dari sisi hak ingkar notaris berdasarkan UUJN dan peraturan 

perundang-undangan lainnya, dan kewajiban pelaporan berdasarkan 

UUTPPU, PP Nomor 43/2015, Peraturan Kepala PPATK Nomor 11/2016, 

dan Permenkumham Nomor 9/2017. Penulis mengemukakan adanya potensi 

pertentangan antara PP Nomor 43/2015 dengan UUJN, yang kemudian 

dihubungkan dengan kewenangan atributif yang diberikan oleh UUTPPU 

kepada PP Nomor 43/2015. Selanjutnya, penulis membahas mengenai 

perlindungan hukum bagi notaris sehubungan dengan terdapatnya 

permasalahan antara kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta notaris 

dengan kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan 

mencurigakan. Perlindungan hukum ini ditinjau berdasarkan UUJN, 

UUTPPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

3. Steven Adidarma, pada tahun 2017, mahasiswa Program Studi Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, melalui tesisnya 

yang berjudul Kewajiban Lapor Notaris Mengenai Transaksi Keuangan 

Yang Mencurigakan Sebagai Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak.31 

Permasalahan hukum yang dikemukakan adalah adanya kewajiban notaris 

melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, akan tetapi 

di sisi lain pada pelaksanaan program pengampunan pajak, Notaris dilarang 

membuka rahasia kliennya. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan 

                                                 
31 Steven Adidarma, “Kewajiban Lapor Notaris Mengenai Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan Sebagai 
Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak”, tesis (Jakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas 
Hukum Universitas Pelita Harapan, 2017). 
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oleh Penulis adalah Penulis tidak membahas mengenai program 

pengampunan pajak yang dikaitkan dengan larangan bagi Notaris untuk 

membuka rahasia kliennya. Penulis mengemukakan permasalahan hukum 

mengenai pengaturan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta notaris 

terhadap kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan dari sisi 

hak ingkar notaris berdasarkan UUJN dan peraturan perundang-undangan 

lainnya, dan kewajiban pelaporan berdasarkan UUTPPU, PP Nomor 

43/2015, Peraturan Kepala PPATK Nomor 11/2016, dan Permenkumham 

Nomor 9/2017. Penulis mengemukakan adanya potensi pertentangan antara 

PP Nomor 43/2015 dengan UUJN dan membahas mengenai perlindungan 

hukum bagi notaris sehubungan dengan kemungkinan terdapatnya potensi 

pertentangan antara kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta notaris 

dengan kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan 

mencurigakan. Perlindungan hukum ini ditinjau berdasarkan UUJN, 

UUTPPU dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

 Identifikasi masalah untuk penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana pengaturan tentang kewajiban notaris untuk 

merahasiakan isi akta notaris terhadap kewajiban notaris untuk 

melaporkan transaksi keuangan mencurigakan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku? 

1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris sehubungan dengan 

kemungkinan terdapatnya konflik antara kewajiban notaris untuk 

merahasiakan isi akta notaris dengan kewajiban notaris untuk 
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melaporkan transaksi keuangan mencurigakan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaturan 

tentang kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta notaris 

terhadap kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan 

mencurigakan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku;  

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana perlindungan 

hukum bagi notaris sehubungan dengan kemungkinan terdapatnya 

konflik antara kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta 

notaris dengan kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi 

keuangan mencurigakan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan atas penelitian dalam tesis ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan 

kenotariatan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi 

notaris dalam pelaksanaan tugas-tugas notaris sehari-hari. 

  

1.5  Sistematika Penelitian  

Hasil penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yaitu: 

1.5.1 Bab I tentang Pendahuluan 

Bab I tentang Pendahuluan berisi tentang: 

1.5.1.1 Latar Belakang 

Latar belakang akan membahas mengenai pengertian 

notaris, kewenangan notaris, syarat untuk menjadi notaris, 

sumpah jabatan notaris, kewajiban notaris untuk 

merahasiakan isi akta notaris, ketentuan perundang-

undangan lainnya yang terkait dengan profesi notaris, dan 

kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan 

mencurigakan terkait dengan akta notaris yang dibuat oleh 

notaris tersebut. 

 

1.5.1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah akan membahas mengenai bagaimana 

pengaturan tentang kewajiban notaris untuk merahasiakan 

isi akta terhadap kewajiban notaris untuk melaporkan 

transaksi keuangan mencurigakan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan perlindungan hukum 
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bagi notaris terhadap kemungkinan adanya konfilik antara 

kewajiban untuk merahasiakan isi akta dengan kewajiban 

untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.5.1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

sejauh mana pengaturan tentang kewajiban notaris untuk 

merahasiakan isi akta notaris terhadap kewajiban notaris 

untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

perlindungan hukum bagi notaris terhadap kemungkinan 

adanya konflik antara kewajiban notaris untuk 

merahasiakan isi akta notaris terhadap kewajiban notaris 

untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.5.1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoritis yaitu sebagai tambahan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan 

kenotariatan dan dapat pula memberikan manfaat praktis 

yaitu sebagai tambahan acuan bagi notaris dalam 

pelaksanaan tugas-tugas notaris sehari-hari. 
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1.5.1.5 Sistematika Penelitian. 

  Sistematika penelitian terdiri dari Bab I tentang 

Pendahuluan, Bab II tentang Tinjauan Pustaka, Bab III 

tentang Metodologi Penelitian, Bab IV tentang Hasil 

Penelitian dan Analisis, dan Bab V tentang Kesimpulan dan 

Saran. 

 

1.5.2 Bab II tentang Tinjauan Pustaka  

Bab II tentang Tinjauan Pustaka berisi tentang: 

1.5.2.1 Kerangka Teoritis  

 Bagian ini akan membahas mengenai peraturan jabatan 

notaris khususnya mengenai kewajiban notaris dan 

peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan 

pelaksanaan jabatan sebagai notaris. 

1.5.2.2 Kerangka Konseptual 

  Bagian ini akan membahas mengenai definisi operasional 

dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini 

yang terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan 

isi akta dan kewajiban notaris untuk melaporkan isi akta 

dalam hal terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.5.3 Bab III tentang Metodologi Penelitian  

Bab III tentang Metodologi Penelitian berisi tentang penjelasan 

mengenai penelitian ini yang menerapkan penelitian hukum 
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normatif dan menggunakan wawancara untuk memperkaya 

penelitian.  

 

1.5.4 Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Analisis 

 Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Analisis berisi tentang apa 

yang menjadi hasil penelitian atas identifikasi masalah dan analisis 

terhadap permasalahan tersebut. 

 

1.5.5 Bab V tentang Kesimpulan dan Saran 

 Bab V tentang Kesimpulan dan Saran berisi tentang apa yang dapat 

disimpulkan dari hasil penelitian dan analisis tersebut di atas dan 

apa yang merupakan saran yang dapat diberikan. 




