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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejumlah kasus pencucian uang, seperti Panama Papers dan skandal Bank 

Century, menunjukkan bahwa korporasi sering disalahgunakan untuk melakukan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 

(TPPT). 1  Namun, risiko ini dapat diminimalisir secara signifikan dengan 

diterapkannya Rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering 

(FATF) Nomor 24 dan 25 yang mewajibkan negara-negara untuk memastikan 

tersedianya informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu mengenai Pemilik 

Manfaat yang selanjutnya akan disebut Beneficial Owner (BO), sumber aset, serta 

aktivitas corporate vehicle tersedia bagi pihak berwenang. Informasi tersebut dapat 

membantu penegak hukum untuk mengidentifikasi pihak mana yang dapat 

bertanggung jawab atas aktivitas korporasi.  

Financial Action Task Force on Money Laundering adalah sebuah lembaga 

internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar untuk mendorong langkah-

langkah penegakan hukum, baik dari sisi regulasi maupun operasional yang efektif 

untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme dan tindak pidana lainnya 

yang mengancam integritas sistem keuangan internasional serta melakukan 

evaluasi terhadap negara-negara di dunia atas standar tersebut. Financial Action 

Task Force merupakan intergovernmental body sekaligus policy

                                                 
1 Moch Dani Pratama Huzaini, “PPATK Ingatkan Kemudahan Investasi Jangan Menjadi 

Ruang Kejahatan”, www.hukumonline.com, Jakarta, 2019, dikunjungi pada 16 Desember 2019. 

SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KONSTRUKSI PERBUATAN HUKUM   .......... YESSYCA CYNTIA REZEKI

http://www.hukumonline.com/


2 

 

 

 

making yang telah mengeluarkan empat puluh rekomendasi tentang pemberantasan 

pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam lingkup sistem peradilan pidana 

dan penegakan hukum, sistem finansial dan regulasi serta kerjasama internasional 

yang dikenal dengan FATF 40 Recommendations.2 Saat ini, keanggotaan FATF 

berjumlah 39 negara dan teritori yang mereprentasikan negara-negara dengan 

ekonomi terbesar di dunia. 

World Bank (Bank Dunia) dan FATF telah melakukan beberapa studi kasus 

terkait masalah korporasi di atas dan telah menemukan bahwa benar adanya 

indikasi penyalahgunaan korporasi untuk tujuan ilegal, seperti TPPU dan TPPT.  

Beneficial Owner dalam korporasi menurut FATF dibedakan menjadi dua, yaitu 

konsep legal ownership dan pengendalian. Legal ownership berarti natural person 

atau korporasi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sedangkan, pengendalian 

mengacu pada kemampuan dalam pengambilan keputusan  dengan beberapa cara. 

Di Indonesia pernah terjadi kasus demikian seperti yang tertera dalam 

Putusan MA Nomor 980 K/Pid.Sus/2015. Singkatnya, mengenai kasus ini diawali 

dengan didirikannya PT Imaji Media oleh Riefan Avrian, direktur utama PT Rifuel, 

dengan Hendra Saputra, sebagai direktur utamanya. Perseroan ini dimanfaatkan 

oleh Riefan untuk mengambil keuntungan pribadi dan memanfaatkan Hendra 

Saputra, mantan supirnya yang sekarang bekerja sebagai Office Boy di PT Rifuel. 

Kemudian, Riefan mendaftarkan PT Imaji Media dalam Pekerjaan Pengadaan 

Video Tron yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

                                                 
2 Puspapertiwi, "Rasionalitas Indonesia dalam Pengimplementasian "40+9 Rekomendasi" 

FATF", Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 5, No.1, 2016, h.102. 
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Menengah. Setelah melakukan pendaftaran dan syarat administrasi, benar saja PT 

Imaji Media mendapatkan proyek itu. Karena Hendra merasa tidak memiliki 

keahlian dan kemampuan apapun di bidang tersebut, ia memberikan pekerjaan itu 

sepenuhnya kepada Riefan Avrian dan dituangkan dalam suatu perjanjian. Namun, 

perjanjian itu hanya berlangsung antara mereka, bukan perjanjian kerjasama/mitra. 

Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Video Tron mengetahui adanya 

ketidaksesuaian dalam pekerjaan tersebut dan mencoba untuk menyamarkan 

dengan membuat Surat Persetujuan Tambah Kurang. 

Hendra, atas suruhan Riefan, memohon untuk di transfer dana pelunasan 

setelah awalnya sudah di transfer uang muka dari Pejabat Pembuat Komitmen 

Pekerjaan Pengadaan, Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. (Alm.). Melalui surat kuasa, 

Hendra, atas suruhan Riefan melimpahkan kuasa kepada Riefan untuk mengambil 

uang tersebut. Untuk menyamarkan tindakan tersebut, Riefan menginstruksikan 

Hendra untuk melarikan diri ke Samarinda dan Riefan pun menjual perusahaan 

tersebut kepada pihak lain. Pada tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia menemukan ketidaksesuaian kelebihan pembayaran dan setelah diaudit 

terdapat kelebihan sebesar Rp.2.695.958.491,90 (dua milyar enam ratus sembilan 

puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh 

satu koma sembilan puluh rupiah) dan dilaporkan dengan tuduhan melakukan 

korupsi.  

Rekomendasi FATF Nomor 24 dan 25 tersebut menjadi acuan bagi negara 

Indonesia sebagai observer dalam FATF untuk memerangi kasus TPPU dan TPPT 

dengan menerapkan transparansi Beneficial Owner dalam korporasi. FATF 
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mendefinisikan Beneficial Owner sebagai pemilik atau pengendali akhir (ultimate) 

atas suatu nasabah dan/atau orang perseorangan yang adalah pihak yang 

diatasnamakan dalam suatu transaksi. Hal ini juga mencakup orang/pihak yang 

menjalankan kendali akhir yang efektif (ultimate effective) terhadap badan hukum 

atau perikatan lainnya. Definisi tersebut berfokus pada orang-perseorangan yang 

benar-benar memegang kendali akhir yang efektif atas badan hukum dan perikatan 

lainnya. 

FATF Recommendation Number 24: Transparency and Beneficial 

Ownership of legal persons. 

Countries should take measures to prevent the misuse of legal persons for 

money laundering or terrorist financing. Countries should ensure that 

there is adequate, accurate and timely information on the Beneficial 

Ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed 

in a timely fashion by competent authorities. In particular, countries that 

have legal persons that are able to issue bearer shares or bearer share 

warrants, or which allow nominee shareholders or nominee directors, 

should take effective measures to ensure that they are not misused for 

money laundering or terrorist financing. Countries should consider 

measures to facilitate access to Beneficial Ownership and control 

information by financial institutions and DNFBPs undertaking the 

requirements set out in Recommendations 10 and 22.3 

 

Rekomendasi 24 menyebutkan bahwa negara hendaknya mengambil 

tindakan pencegahan korporasi yang bertujuan untuk melakukan TPPU dan TPPT 

dengan cara memastikan ketersediaan informasi yang memadai, akurat dan tepat 

waktu mengenai Beneficial Owner dan diakses pula dengan akurat dan tepat waktu 

oleh instansi berwenang. Negara yang korporasinya menerbitkan saham atas unjuk 

atau waran saham atas unjuk, atau yang mengizinkan calon pemegang saham atau 

                                                 
3 FATF, "International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of 

Terrorism & Proliferation", 2019, h. 20 
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calon direktur harus mengambil langkah yang efektif guna memastikan hal tersebut 

tidak akan disalahgunakan untuk TPPU dan TPPT. 

FATF Recommendation Number 25: Transparency and Beneficial 

Ownership of legal arrangements. 

Countries should take measures to prevent the misuse of legal 

arrangements for money laundering or terrorist financing. In particular, 

countries should ensure that there is adequate, accurate and timely 

information on express trusts, including information on the settlor, trustee 

and beneficiaries, that can be obtained or accessed in a timely fashion by 

competent authorities. Countries should consider measures to facilitate 

access to Beneficial Ownership and control information by financial 

institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in 

Recommendations 10 and 22.4 

 

Rekomendasi 25 menyebutkan bahwa negara hendaknya mengambil 

tindakan pencegahan penyalahgunaan perikatan yang bertujuan untuk melakukan 

TPPU dan TPPT dengan cara memfasilitasi akses terhadap informasi Beneficial 

Owner dan pengendaliannya. Untuk mengimplementasikan transparansi Beneficial 

Owner tersebut, ada beberapa fokus yang harus dilakukan pemerintah, seperti 

memiliki definisi Beneficial Owner yang tepat melingkupi perseorangan yang pada 

akhirnya mengendalikan keseluruhan badan hukum; menilai risiko dan situasi yang 

muncul terkait korporasi dan perikatan; terpeliharanya informasi Beneficial Owner 

di dalam negeri; memastikan bahwa pejabat yang berwenang memiliki akses yang 

akurat, cepat dan memadai mengenai Beneficial Owner dari korporasi, memastikan 

bahwa trustee mengungkapkan informasi mengenai Beneficial Owner dengan 

akurat dan terkini; memastikan bahwa pejabat yang berwenang memiliki akses 

yang akurat, cepat dan memadai mengenai Beneficial Owner dari perikatan lainnya; 

memastikan bahwa lembaga keuangan dan Designated Non-Financial Businesses 

                                                 
4 Ibid. 
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and Professions mengidentifikasi dengan wajar, dan memperhitungkan risiko 

negara untuk memverifikasi Beneficial Owner dari nasabah mereka; memastikan 

bahwa segenap instansi nasional bekerja sama secara efektif dengan instansi baik 

di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya ketepatan waktu dengan pihak 

internasional; mendukung upaya G20 untuk memerangi penghindaran pajak 

dengan memastikan bahwa informasi mengenai Beneficial Owner dapat diakses 

oleh instansi pajak dan dapat sewaktu-waktu dipertukarkan dengan pihak 

internasional dengan akurat dan tepat waktu; dan dapat menangani penyalahgunaan 

badan hukum dan perikatan lainnya yang dapat menghalangi tranparansi.5 

Transparansi Beneficial Owner tersebut diterapkan di Indonesia dengan 

diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 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 (Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018) yang bertujuan untuk 

memerangi TPPU dan TPPT yang marak dilakukan korporasi. Tujuan pemerintah 

mengundangkan Peraturan Presiden ini selain untuk memerangi TPPU dan TPPT, 

juga untuk melindungi korporasi, menumbuhkan kepercayaan investor dan dapat 

mendorong kemudahan berinvestasi. 

  Korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 

meliputi Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan 

Komanditer, Persekutuan Firma dan bentuk korporasi lainnya. Dalam penulisan 

skripsi ini, secara khusus akan menjelaskan Perseroan Terbatas dan akan mengacu 

                                                 
5 United States Agency for International Development, Op.Cit., h. 12 
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kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT). Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 Angka 1 UUPT 

adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan 

persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham-saham. 

 

Dalam Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tertulis korporasi 

wajib mempunyai dan mendaftarkan informasi mengenai Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) secara akurat dan tepat waktu ke instansi yang berwenang. 

Berikut merupakan beberapa definisi Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner 

menurut peraturan perundang-undangan nasional dan internasional: 

1. Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, 

yang dimaksud dengan Pemilik Manfaat adalah 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 sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Presiden. 

2. Menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna 

Jasa bagi Notaris, yang dimaksud dengan Pemilik Manfaat adalah 

setiap orang yang memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat 
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tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara 

langsung maupun tidak langsung; merupakan pemilik sebenarnya dari 

harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa; 

mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa; memberikan kuasa untuk 

melakukan Transaksi; mengendalikan Korporasi; dan/atau merupakan 

pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum 

atau berdasarkan suatu perjanjian.  

Dalam kata lain, makna perwujudan Beneficial Owner dalam Peraturan 

Presiden ini sudah sejalan dengan Rekomendasi FATF Nomor 24. Beneficial 

Owner dalam Perseroan Terbatas mempunyai kriteria yang tertulis dalam Pasal 4 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, meliputi memiliki saham dan hak suara 

lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sesuai dengan 

anggaran dasar; menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima 

persen) dari yang diperoleh per tahun; memiliki kewenangan untuk mengangkat, 

menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan 

komisaris; memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan 

perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; menerima 

manfaat dari perseroan terbatas; dan/ataumerupakan pemilik sebenarnya dari dana 

atas kepemilikan saham perseroan terbatas. 

Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik 

Manfaat kepada Instansi Berwenang dengan surat pernyataan dari Korporasi 

mengenai kebenaran informasi tersebut. Pihak yang dapat menyampaikan 

informasi Beneficial Owner dari korporasi meliputi pendiri atau pengurus korporasi; 
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notaris; atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi 

untuk menyampaikan informasi Beneficial Owner.  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penulisan ini adalah: 

1. Perbuatan hukum Beneficial Owner saat pendirian Perseroan Terbatas. 

2. Perbuatan hukum Beneficial Owner setelah pendirian Perseroan 

Terbatas. 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah: 

1. Untuk menganalisa perbuatan hukum yang dilakukan Beneficial Owner 

melalui pola-pola tertentu saat proses pendirian Perseroan Terbatas. 

2. Untuk menganalisa perbuatan hukum yang dilakukan Beneficial Owner 

saat operasional Perseroan Terbatas atau setelah Perseroan didirikan. 

1.4   Manfaat Penelitian 

 

Melalui penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis, yakni: 

1. Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah sebagai pemahaman mengenai 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh Beneficial Owner saat proses 

pendirian dan saat operasional Perseroan Terbatas. 

2. Manfaat praktis dari penulisan ini adalah sebagai sumbangan pemikiran 

untuk kepentingan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya 

calon Beneficial Owner, serta organ-organ dalam Perseroan Terbatas.  

SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KONSTRUKSI PERBUATAN HUKUM   .......... YESSYCA CYNTIA REZEKI



10 

 

 

 

1.5  Metode Penelitian  

 

1.5.1  Tipe Penelitian Hukum 

 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat 

Yuridis Normatif, yakni objek penelitian dalam penulisan ini adalah peraturan 

perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam 

penulisan ini. Penulis berharap penulisan ini dapat memberikan suatu pemahaman 

terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan saat proses pendirian dan 

operasional Perseroan Terbatas. 

1.5.2  Pendekatan Masalah 

 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah 

yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

Dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual, 

penulis akan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

isu hukum yang dibahas serta konsep-konsep terkait Beneficial Owner.6 Sedangkan 

dengan Pendekatan Kasus, penulis akan menelaah dengan mengkaji kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dengan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.7 

1.5.3  Sumber Bahan Hukum 

 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                 
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2011. h. 133. 

 
7 Ibid, h. 134. 
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- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas;  

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal; 

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang; 

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 

tentang Pasar Modal; 

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 

tentang Usaha Kecil; 

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 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; 

- Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 

tentang PMPJ bagi Notaris; 

- Putusan No.36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst; 

- Putusan No.55/PID/TPK/2014/PT.DKI; 

- Putusan MA No. 980 K/Pid.Sus/2015; 

- Putusan MA No. 1081 K/Pid.Sus/2014. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

- Buku-buku yang terkait dengan permasalahan hukum dalam 

penulisan ini; 

- Jurnal yang terkait dengan permasalahan hukum dalam 

penulisan ini; dan 

- Artikel dari internet yang berkaitan. 

1.5.4  Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penulisan ini 

meliputi: 

1. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan 

dengan permasalahan hukum dalam penulisan ini, kemudian 

mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang diperoleh berdasarkan 

kategori dan disusun secara sistematis serta berurutan yang disesuaikan 

dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. 

2. Melakukan studi pustaka, yakni dengan membaca buku-buku literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penulisan ini. 

1.5.5  Analisis Bahan Hukum 

 

Setelah mendapat bahan hukum, penulis akan menganalisis dengan cara 

mendeskripsikan atau memberi gambaran dengan suatu bentuk permasalahan yang 

terkait dengan isu hukum yang dipaparkan lalu penulis akan menganalisa 

permasalahan tersebut dengan bahan hukum yang ada untuk kemudian ditarik 

kesimpulan dan saran.  
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1.6  Pertanggungjawaban Sistematika 

 

Dalam bab I, penulis akan memaparkan latar belakang permasalahan hukum, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, serta 

bahan hukum apa saja yang berkaitan untuk digunakan dalam penelitian ini. 

Dalam bab II, penulis akan menganalisis perbuatan hukum yang dilakukan 

Beneficial Owner saat proses pendirian Perseroan Terbatas dengan melihat pola-

pola yang mungkin terjadi.  

Dalam bab III, penulis akan menganalisis perbuatan hukum yang dilakukan 

Beneficial Owner setelah pendirian Perseroan Terbatas yang menghasilkan kriteria 

sebagai Beneficial Owner. 

Dalam bab IV, penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan gagasan yang dicapai atau hasil dari penulisan yang dilakukan. 

Kemudian penulis juga akan memaparkan saran agar penulisan ini dapat 

bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis kepada siapapun 

pembacanya. 
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