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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum 

berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945, negara yang 

menjunjung tinggi demokrasi, keadilan serta kepastian hukum bagi 

masyarakatnya. Guna terciptanya keadaan yang adil, makmur dan 

sejahtera untuk masyarakatnya. Pada masa sekarang ini, bangsa 

Indonesia terus melaksanakan pembangunan di segala bidang. 

Pembangungan yang dilaksanakan sekarang adalah merupakan 

kelanjutan dari segala kegiatan pembangunan yang dilakukan pada 

waktu sebelumnya. Pembangunan tersebut dilaksanakan guna 

tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial seperti yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945.  

Dalam rangka pembangunan nasional Indonesia terus melakukan 

upaya-upaya dalam rangka mempermudah sektor usaha agar 

perkembangangan dunia usaha di Indonesia dapat bersaing dengan 

dunia internasional, yang diharapkan meningkatkan partisipasi pelaku 

usaha dalam negeri maupun asing dalam perekomomian nasional. 

Dalam upaya pembangunan tersebut pemerintah mengeluarkan 
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beberapa kebijakan-kebijakan dalam bidang usaha dengan 

mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan hukum sebagai regulasi 

dan dasar kewenangan pemerintah dalam mengatur lalu lintas usaha di 

Indonesia agar pembangunan usaha tersebut dapat berjalan dengan 

baik dan tidak bertentangan dengan hukum. Salah satu peraturan yang 

dikeluarkan pemerintah dalam membangun ekonomi nasional adalah 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Percepatan Pelaksanaan Usaha (Ease Of Doing 

Business/EoDB), yang diterbitkan dengan tujuan utama guna 

mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Tiap tahun, World Bank 

(Bank Dunia) merilis peringkat kemudahan berusaha di seluruh 

negara. Untuk menyusun peringkat itu, World Bank menggunakan 

sepuluh indikator yakni:
1
 

1. Kemudahan memulai usaha (Starting a Business);  

2. Kemudahan memperoleh sambungan listrik (Getting Electricity);  

3. Pembayaran pajak (Paying Taxes);  

4. Pemenuhan kontrak (Enforcing Contracts);  

5. Penyelesaian kepailitan (Resolving Insolvency);  

6. Pencatatan tanah dan bangunan (Registering Property);  

7. Permasalahan izin pembangunan (Dealing with Construction 

Permits);  

8. Kemudahan memperoleh kredit (Getting Credit);  

                                                        
1

 http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/indonesia diakeses pada 

tanggal 22 Mei 2019 pukul 16.08 WIB. 

http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/indonesia
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9. Perlindungan investor (Protecting Minority Investors); dan  

10. Perdagangan lintas negara (Trading Across Borders). 

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian pada reformasi kemudahan 

berusaha, semua itu dilakukan agar Indonesia mendapatkan peringkat 

40 (empat puluh) dari 190 (seratus sembilan puluh) negara dalam 

peringkat EoDB yang dirilis oleh Bank Dunia. Pada saat ini tahun 

2019 Indonesia berada pada peringkat 73 (tujuh puluh tiga)
2

, 

walaupun hingga sampat saat ini pemerintah terus melakukan upaya-

upaya dalam dunia usaha dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

untuk menaikan peringkat Indonesia dalam EoDB. 

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa sepuluh indikator 

digunakan untuk menilai peringkat suatu negara dalam EoDB, 

pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan membuat regulasi 

terus mengeluarkan peraturan-peraturan yang mendukung indikator-

indikator tersebut agar kedepannya indikator yang digunakan tersebut 

dapat dilindungi secara hukum dan proses pelaksanaannya diharapkan 

tidak bertentangan dalam segi hukum dan sosial dalam masyarakat. 

Salah satu indikator yaitu Pencatatan tanah dan bangunan 

(Registering Property) merupakan indikator yang penting dalam 

rangka penerapan hukum tanah nasional yang baik dan selaras dengan 

kepentingan nasional dan masyarakat luas. Guna berjalannya proses 

dan transaksi di bidang pencatatan tanah dan bangun atau hukum 

                                                        
2

 https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031185527-4-39998/laporan-bank-dunia-

peringkat-ease-of-doing-business-ri-turun diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 10.15 WIB. 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031185527-4-39998/laporan-bank-dunia-peringkat-ease-of-doing-business-ri-turun
https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031185527-4-39998/laporan-bank-dunia-peringkat-ease-of-doing-business-ri-turun
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tanah nasional, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang 

secara spesifik untuk mengatur bahwa transaksi-transaksi di dalam 

bidang pertanahan dapat sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum, 

seperti salah satunya ialah transaksi dalam bidang pertanahan yang di 

dalam transaksinya terdapat unsur perbuatan pidana. Seiring dengan 

perkembangan peradaban manusia perbuatan pidana yang dilakukan 

oleh para pelaku tindak pidana untuk beberapa kategori jenis tindak 

pidana tertentu dengan jalan uang-uang hasil tindak pidana 

dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang sah dalam suatu negara 

melalui cara-cara tertentu dengan berbagai tujuan antara lain:  

1. Menyembunyikan karena uang berasal dari kejahatan;  

2. Menghindari penyelidikan dan/atau;  

3. Tuntutan hukum, dan untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis 

legal. 

Para pelaku menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak 

pidana sedemikian rupa, seperti memasukan ke lembaga keuangan 

utamanya bank dipergunakan sebagai modal usaha, dibelanjakan di 

pasar modal dan cara-cara lain sehingga seolah-olah bukan merupakan 

uang hasil tindak pidana.
3

 Hal-hal tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan profit atau keuntungan dari dana yang diperoleh dari 

hasil tindak pidana, yang mana dampak yang ditimbulkan oleh tindak 

pidana tersebut antara lain dapat merusak sendi-sendi kehidupan 

                                                        
3
 Krisnawati dan Eddy O.S Hiariej, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Pena 

Pundi Aksara, 2006, hal. 116.  
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berbangsa dan bernegara. 

Salah satu perbuatan pidana yang dimaksud adalah Tindak Pidana 

pencucian uang (money laundering) seperti yang dimaksud dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Menurut 

UU TPPU pencucian uang adalah:
4
 

“Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai 

dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” 

Adapun perbuatan yang oleh UU TPPU dikategorikan sebagai 

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan lanjutan (proceed of 

crime) dari tindak pidana asal. Secara limitatif terdapat 26 tindak 

pidana asal (predicate crime) UU TPPU antara lain yaitu: 
5
 

1. Korupsi;  

2. Penyuapan;  

3. Narkotika;  

4. Psikotropika;  

5. Penyelundupan tenaga kerja;  

6. Penyelundupan migran;  

7. Di bidang perbankan;  

8. Di bidang pasar modal;  

9. Di bidang perasuransian;  

                                                        
4
 Pasal 1 angka 1 UU PPTPPU 8/2010. 

5
 Pasal 2 angka 1 UU PPTPPU 8/2010. 
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10. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 

(empat) tahun atau lebih, 

Tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas 

perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat 

membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
6
 Bahwa melalui aktifitas pencucian 

uang, para pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul uang 

atau harta kekayaan dari hasil kejahatan secara bebas karena uang 

haram tersebut seolah-olah tampak berasal dari suatu kegiatan yang 

sah atau “halal”, bahkan tindak pidana pencucian uang dewasa ini 

secara universal telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang 

biasa disebut kejahatan “kerah putih” (white collar crime) dan juga 

merupakan kejahatan lintas batas negara (transnational crime).
7
 

Sementara itu, hasil penelitian Komisi Hukum Nasional (KHN) pada 

tahun 2006 menyebutkan bahwa implikasi negatif lainnya dari 

aktifitas pencucian uang antara lain:
8
 

1. Membiarkan masyarakat menikmati uang haram berarti 

mengizinkan organized crime membangun fondasi usaha yang 

ilegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktifitasnya. 

                                                        
6
 Bagian Menimbang UU PPTPPU 8/2010 

7
 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pencagahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana  Pencucian Uang diakses pada https://www.bphn.go.id pada tanggal 22 Juni pukul 10. 45 

WIB. 
8
 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pencagahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana  Pencucian Uang diakses pada https://www.bphn.go.id pada tanggal 22 Juni pukul 10. 45 

WIB. 

https://www.bphn.go.id/
https://www.bphn.go.id/
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2.  Praktik ini bisa menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak 

jujur. Dengan perlakuan yang permisif terhadap money laundering, 

adalah suatu tindakan keliru yang turut berperan membangun etos 

persaingan usaha yang tidak jujur, yang pada gilirannya dapat 

menurunkan moral bisnis dan wibawa hukum secara drastis, serta 

menguatnya orientasi materialistik menguat dan lain sebagainya. 

3. Perkembangan praktik ini akan melemahkan kekuatan finansial 

masyarakat pada umumnya. Angka-angka yang mencerminkan 

indikator ekonomi makro menjadi turun tingkat efektifitasnya 

karena semakin banyaknya uang yang berjalan di luar kendali 

sistem ekonomi pada umumnya. 

Dengan melihat potensi dari tindak pidana pencucian uang yang 

begitu membahayakan bagi perkenomian dan kestabilan suatu negara, 

dalam hal transaksi di bidang pertanahan maka pemerintah selalu 

berupaya agar transaksi-transaksi yang timbul dari bidang pertanahan 

bisa terbebas dari tindak pidana pencucian uang, salah satunya adalah 

dengan mengatur mengenai pihak pelapor untuk transaksi keuangan 

mencurigakan yang mana pihak pelapor tersebut sebagai pihak yang 

melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK) dalam hal adanya transaksi keuangan yang mencurigakan 

guna memberantas atau mencegah adanya suatu tindak pidana 

pencucian uang. 
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Menurut Pasal 1 ayat (5) UU PPTPPU transaksi keuangan 

mencurigakan (TPM) adalah:  

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 Undang-Undang ini;  

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.  

Pihak pelapor pelapor meliputi:
9
 

1. Penyedia jasa keuangan antara lain:  

a) Bank; 

b) Perusahaan pembiayaan; 

c) Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;  

d) Dana pensiun lembaga keuangan;  

e) Perusahaan efek;  

                                                        
9
 Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTPPU 8/2010. 
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f) Manajer investasi;  

g) Kustodian;  

h) Wali amanat;  

i) Perposan sebagai penyedia jasa giro;  

j) Pedagang valuta asing;  

2. Penyedia barang dan/atau jasa lain:  

a) Perusahaan properti/agen properti;  

b) Pedagang kendaraan bermotor;  

c) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;  

d) Pedagang barang seni dan antik; atau  

e) Balai lelang.  

Pada Pasal 17 ayat (2) dikatakan bahwa Pihak Pelapor selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 43 

Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 43/2015). PP No. 

43 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2015 merupakan 

peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang pada intinya menugaskan 

kepada Pemerintah untuk menetapkan dalam format hukum Peraturan 

Pemerintah (PP) tentang tambahan jumlah Pihak Pelapor yang 

diperlukan guna kepentingan penguatan tindakan pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Keluarnya PP No. 43 
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Tahun 2015 tersebut sebagai perluasan pihak-pihak pelapor dalam hal 

pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. 

Perluasan para pihak pelapor tersebut seperti profesi-profesi yang 

berkaitan di bidang hukum yaitu seperti Notaris, Pejabat pembuat akta 

tanah, Advokat, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan. 

Profesi-profesi tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku pencucian 

uang untuk mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil suatu 

tindak pidana. Dengan berlindung di balik ketentuan kerhasiaan 

hubungan profesi dengan pengguna jasa sesuai aturan hukum masing-

masing profesi. Oleh karena itu profesi tersebut harus menjadi pihak 

pelapor (gatekeepers) bagi setiap upaya tindak pidana pencucian uang 

yang terjadi dalam sistem keuangan. 

Seperti yang termuat dalam laporan hasil asesmen Financial 

Intelligence Unit (FIU) United Kingdom Inggris yakni The National 

Criminal Intelligence Service (NCIS), dalam Raphael melaporkan 

sebagai berikut:  

“Organised crime groups have been known to dupe unwitting 

solicitors and accountants, a number have also been corrupted and 

coerced or have been funded through professional training by 

organised crime groups intent on using their skills. The attraction of 

using solicitors and accountants are obvious. As well as providing 

necessary expertise, their professional reputation for respectability 

makes it easier for organised crime groups to engage with financial 

institutions. Nonetheless, the number of disclosures from solicitors 

and accountants remains extremely low.
10

” 

 

Terjemahan bebas: Kelompok kejahatan terorganisir telah diketahui 

                                                        
10

 Monty Raphael, “The Gatekeeper’s Role and Legal Professional Privilege”, Springer 

Link, Available 2000-2016, Volumes 17, Issues 68, Articles 727, 2004, hal. 208. 
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menipu pengacara dan akuntan tanpa disadari, sejumlah juga telah 

dirusak dan dipaksakan atau didanai melalui pelatihan profesional 

oleh kelompok kejahatan terorganisir yang bermaksud menggunakan 

keahlian mereka. Daya tarik menggunakan pengacara dan akuntan 

sudah jelas. Serta memberikan keahlian yang diperlukan, reputasi 

kehormatan profesional mereka membuat lebih mudah bagi kelompok 

kejahatan terorganisir untuk terlibat dengan institusi keuangan. 

Meskipun demikian, jumlah pengungkapan dari pengacara dan 

akuntan tetap sangat rendah.  

Notaris merupakan pejabat umum yang mana jabatan tersebut 

bersumber dari negara yang didelegasikan berdasarkan Undang-

Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang 

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

Notaris. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) mengatakan: 

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undangoleh atau dihadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat 

umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang 

dalam hal pembuatan suatu alat bukti yang sempurna, demi menjamin 

adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang 
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menjunjung kebenaran dan keadilan. Notaris dalam hal menjalankan 

tugasnya tidak hanya bertindak berdasarkan Undang-Undang 

Jabatannya saja melainkan juga taat pada kode etik profesinya, agar 

notaris dapat memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam 

pembangunan nasional khususnya di bidang hukum. 

Pada tanggal 31 Agustus 2016 Pemerintah melalui Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keungan (PPAT) mengeluarkan Peraturan 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (PerKA PPATK No. 11 Tahun 

2016). PerKA PPATK No. 11 Tahun 2016 tersebut saling berkaitan 

dan merupakan perluasan dari PP. No. 43 Tahun 2015 atau dapat 

dikatakan sebagai petunjuk teknis bagaimana pihak pelapor 

melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam 

PerKA PPATK No. 11 Tahun 2016 tersebut bagi profesi seperti 

Notaris sebagai pihak pelapor berkewajiban menyampaikan laporan 

transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan 

atau untuk dan atas nama pengguna jasanya atau client melalui sebuah 

Aplikasi Pelaporan berbasis website (web based)  yang dibuat oleh 

PPATK yang bernama Gathering Report Information Proccessing 

System (GRIPS). 

Transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan dalam aplikasi 
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GRIPS tersebut diwajibkan kepada Notaris mengenai:
11

 

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. 

Notaris diharuskan melakukan pendaftaran/registrasi aplikasi 

GRIPS tersebut yang dilakukan secara online melalui website GRIPS 

PPATK dan setelahnya menyampaikan dokumen fisik hasil registrasi 

online kepada PPATK. Bahkan dalam halaman website resmi milik 

Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia Administrasi 

Hukum Umum (Ditjen AHU) pada www.ahu.go.id, mengacu pada 

Pengumuman Bersama Ditjen AHU bersama PPATK dan Ikatan 

Notaris Indonesia (INI) bagi Notaris yang tidak mendaftarkan diri 

pada GRIPS sampai batas akhir pada tanggal 6 Mei 2019 akan 

dikenakan sanksi berupa penutupan sementara akses terhadap akun 

Notaris yang terdaftar pada AHU Online. 

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki pedorman norma 

dan kode etik yang berisi kewajiban untuk merahasiakan segala 

keterangan, data-data dan dokumen-dokumen para pihak yang telah 

                                                        
11

 Pasal 3 ayat (1) PerKA PPATK 11/2016. 

http://www.ahu.go.id/
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digunakan sebagai pembuatan akta notaris. Kewajiban tersebut 

merupakan salah satu bagian dari sumpah/janji notaris dalam 

melaksanakan jabatannya. Sumpah jabatan Notaris tersebut diantara 

berbunyi:
12

 

“...bahwa saya akan merhasiakan isi akta dan keterangan yang 

diperoleh dalam pelaksaan jabatan saya” 

Disamping itu, Notaris juga berkewajiban 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.
13

 Kewajiban kerahasiaan 

Notaris atau yang biasanya dikaitkan sebagai Hak Ingkar 

(verschoningsrecht), yang mana hak ingkar adalah hak untuk menolak 

memberi keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan dengan 

jabatannya. 

Banyaknya pertentangan yang timbul dilain sisi jabatan Notaris 

harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan-

keterangan yang diperolehnya dalam menjalankan jabatannya yang 

dijamin dan diatur oleh undang-undang, tetapi disisi yang lain Notaris 

harus melaporkan keterangan-keterangan pengguna jasa/client nya 

dalam hal transaksi keuangan mencurigakan pada GRIPS. Jika 

merujuk dalam sumpah jabatan Notaris sebagaimana termaktub dalam 

UUJN mewajibkan untuk menjaga kerahasiaan keterangan-keterangan 

                                                        
12

 Pasal 4 ayat (2) UUJN 2/2014. 
13

 Pasal 16 ayat (1) UUJN 2/2014. 



 15 

dalam isi akta namum dengan melaporkan klien ke PPATK, maka 

melanggar sumpah jabatan Notaris.
14

 

Bertolak dari pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah thesis 

dengan judul: 

“ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN KERAHASIAAN 

NOTARIS DALAM JABATANNYA TERHADAP APLIKASI 

GATHERING REPORT INFORMATION PROCESSING SYSTEM 

(GRIPS)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan hukum yang 

akan dikaji dan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kedudukan Jabatan Notaris Pada Aplikasi GRIPS 

Dilihat Dari Undang-Undang Jabatan Notaris? 

2. Bagaimana perlindungan bagi Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam 

Aplikasi GRIPS ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

                                                        
14

 Refki Ridwan, “Mewajibkan Mendaftar Aplikasi GRIPS, Sungguh Memprihatinkan” 

Renvoi, 3 Maret 2019, hal. 10. 
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a. Untuk mengetahui Kedudukan Jabatan Notaris Pada Aplikasi 

GRIPS Dilihat Dari Undang-Undang Jabatan Notaris. 

b.Untuk mengetahui perlindungan bagi Notaris sebagai Pihak 

Pelapor dalam Aplikasi GRIPS. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada 

ilmu kenotariatan dalam hal mengenai kewajiban kerahasiaan 

pada Jabatan Notaris atau Hak Ingkar.  

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat 

pengetahuan kepada Penulis maupun pihak-pihak lain yang 

terkait dengan masalah yang diteliti, terutama yang menjadi 

bahan penelitian yaitu mengenai kewajiban kerahasiaan Notaris 

dalam Jabatannya sebagai Pihak Pelapor dalam GRIPS. 

Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

bagi Notaris ataupun calon-calon yang akan menjalani jabatan 

sebagai Notaris mengenai kedudukannya sebagai jabatan Notaris 

dengan menajalankan jabatan berdasarkan peraturan yang 

berlaku. Serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas 

mengenai kewajiban kerahasiaan pada Jabatan Notaris kepada 

masyrakat luas. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini, terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-

masing terdiri dari beberapa sub bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab pertama, Penulis memberikan ilustrasi 

guna memberikan informasi yang bersifat umum 

dan menyeluruh secara sistematis terdiri dari Latar 

Belakang Penulisan, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian yang terdiri 

Manfaat Teroritis dan Praktis dan serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II  :  KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab kedua, diuraikan mengenai tinjauan 

pustaka yang berisikan uraian mengenai berbagai 

materi hasil kepustakaan dengan meliputi 

kerangka teoritis diantaranya Tinjauan umum 

mengenai  Notaris dari, kewenangan, larangan 

hingga tanggung jawab sebagai Notaris, Kode 

Etik Notaris, Sanksi Notaris,  Aplikasi GRIPS, 

Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pihak 

Pelapor , Rahasia Jabatan Notaris. Diuraikan juga 
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mengenai kerangka konseptual yang menguraikan 

pengertian-pengertian dan konsep-konsep yang 

digunakan dalam penulisan tesis ini. 

BAB III               : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ketiga menguraikan mengenai metode 

yang digunakan Penulis dalam penulisan tesis ini 

yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara 

perolehan data, metode pendekatan dan analisa 

data. 

BAB IV                 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab keempat memberikan pembahasan 

mengenai analisis dalam penelitian serta jawaban 

atas pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan 

masalah. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab kelima merupakan bagian penutup dari 

penulisan yang mengungkapkan kesimpulan dan 

saran dari penulisan ini. Kesimpulan ini diambil 

Penulis setelah melalui analisa pada bab-bab 

sebelumnya, sedangkan saran merupakan 

sumbangan pemikiran penulisan yang berkaitan 

dengan hasil analisa tersebut. 

 




