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ABSTRAK 

 

           Masyarakat Indonesia saat ini cukup tersita perhatiannya dengan 

pemberitaan media massa berkenaan dengan “rekening gendut” pejabat 

pemerintah, pegawai negeri, aparat penegak hukum dan lainnya yang dinilai 

menyimpang dengan profil penghasilanya. Tidak hanya itu “rekening gendut” 

milik pejabat pemerintah yang merupakan “dirty money” yakni hasil korupsi 

yang dicuci ( laundry ) agar tidak ketahuan asal usul uang kotor tersebut, juga 

merupakan modus dari TPPU, pendekatan follow the money dalam rangka 

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh PJK 

sebagai pelapor, PPATK untuk melakukan analisis dan lembaga penegak hukum 

dalam melakukan penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan serta pihak-pihak 

lainnya. 

            Adanya laporan money laundry ini menunjukkan bahwa ada rezim anti 

korupsi yang  artinya bahwa tindakan ini dapat diterima oleh khalayak ramai. 

Dengan upaya melacak harta kekayaan yang berasal dari suatu tindakan pidana 

yang kemudian direkonstruksikan kembali dari mana harta kekayaan itu dan 

tindakan pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Oleh karenanya dapat 

digambarkan bagaimana penegakan hukum atas Laporan Hasil Analisis ( LHA ) 

PPATK oleh Lembaga  Penegak  Hukum, serta hambatan – hambatan yang 

dihadapi dan pada akhirnya akan mengembalikan kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga penegak hukum serta mengefekaktifkan kembali upaya 

penegakan hukum dan penegakan keadilan. 

            

         

Kata kunci :  Dirty Money, Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi membawa hasil 

positif bagi pem bangunan, namun di sisi lain disalahgunakan oleh sebagian orang 

yang tidak beritikad baik. Mereka melakukan cara-cara yang tidak terpuji, yang 

sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan. 

Tentu saja hal ini akan semakin mewarnai pola kejahatan di Negara Indonesia 

pada era milenium. Kejahatan telah diwarnai teknologi dengan modus operandi 

yang begitu kompleks.  

Salah satu kemungkinan bentuk kejahatan tersebut adalah dijadikannya 

industri keuangan nasional sebagai sumber pendulangan uang haram dan sebagai 

mata rantai internasional dalam proses money laundering dan negara-negara 

berkembang sering menjadi tempat yang baik bahkan surga bagi para launder 

(pencuci uang). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang 

mempercepat proses pencucian uang yang diperoleh dari hasil pemerasan, 

pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras sebagai hasil usaha 

legal. 

Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang ini tidak tergolong sebagai 

kejahatan, namun setelah negara-negara yang tergabung di dalam G7 (Group 7) 

melahirkan The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering pada 

tahun 1990 maka tindakan pencucian uang merupakan jenis tindak pidana yang 

baru dalam referensi hukum pidana. Patut digarisbawahi bahwa semenjak tahun 

2002 Indonesia telah memiliki payung hukum terhadap tindak pidana pencucian 

uang ini, yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2003, dan terakhir pada tahun 2010 diundangkan undang-

undang terbaru pengganti kedua undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan “UUTPPU”). Dengan begitu, 

Pemerintah Indonesia merupakan salah satu Negara yang menunjukkan keseriusan 
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dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang 

(selanjutnya disebut dengan ”TPPU”). 

Praktek kegiatan pencucian uang ini tidak lagi sederhana yang dilakukan 

oleh Al Capone, pencucian uang dilakukan antara lain melalui jual beli fiktif aset 

atau penitipan fiktif untuk melakukan investasi yang melibatkan banyak pihak, 

tidak hanya bersifat domestik namun juga antar negara. “Rekening gendut” milik 

pejabat pemerintah yang merupakan “dirty money” yakni hasil korupsi, yang juga 

dicuci (laundry) agar tidak ketahuan asal-usul uang kotor tersebut, juga 

merupakan modus dari TPPU. Seperti halnya yang dilakukan oleh Gayus 

Tambunan. 

Pengusutan kasus tersebut di atas menunjukkan betapa sulit dan berliku-

likunya upaya membongkar rekening pejabat atau penyelenggara negara yang 

dinilai tidak sesuai dengan profil atau melampaui penghasilan resminya. 

Membongkar tindak pencucian uangnya saja sudah kelihatan sulit apalagi 

mengungkap tindak pidana asal/predicate crime berupa tindak pidana korupsi 

(gratifikasi, penyuapan). Kebijakan legislasinya yang salah atau kebijakan 

penegakan hukumnya yang tidak jelas, ataukah konsep operasional dan 

implementasi yang tidak didukung oleh profesional, integritas dan disiplin aparat 

penegak hukumnya.  

Keberadaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(selanjutnya disebut “PPATK”) merupakan lembaga yang dibentuk tahun 2003 

dengan tujuan untuk menjadi lembaga terdepan dalam upaya pencegahan, 

penegakan dan pemberantasan TPPU di Indonesia baik yang berasal dari 

kejahatan asal (predicate crimes) maupun ditemukannya TPPU sebagai proceed of 

crimes, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UUTPPU.  Namun keberhasilan 

PPATK dalam menanggulangi TPPU belum efektif. Dikatakan demikian, karena 

berdasarkan  kacamata internasional maupun pihak Lembaga, data statistik 

perkara TPPU yang diajukan ke persidangan sampai tahun 2010 hanya mencapai 

30 (tiga puluh) perkara. Padahal dari tahun ke tahun berdasarkan Laporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan (selanjutnya disebut “LTKM”) mengalami 

peningkatan sampai dengan ± 25 ribu pengaduan.  
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Laporan pengaduan walaupun telah meningkat, yang benar-benar dapat 

ditindaklanjuti oleh penyidik dan PPATK hanya lima persen. Padahal sesuai 

dengan UUTPPU, PPATK memiliki kewenangan cukup memadai untuk 

menindaklanjuti hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. 

Sebagaimana tertera dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UUTPPU, lembaga ini juga 

diberi kewenangan, antara lain untuk meminta informasi perkembangan 

penyidikan atau penuntutan TPPU yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada 

penyidik atau penuntut umum, sesuai ketentuan Pasal 44 butir j UUTPPU. 

Kewenangan tersebut tidak mampu membuat PPATK menjadi terdepan/ 

first gate dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang. Kewenangan tersebut dengan demikian belum cukup bagi 

PPATK untuk lebih progresif dalam mengemban amanat reformasi untuk 

memberantas TPPU. Masyarakat mendesak agar kepada PPATK diberi 

kewenangan jauh lebih luas untuk membuatnya lebih berdaya guna saat ini. 

Kewenangan  PPATK tidak terbatas hanya untuk melakukan analisis dan 

mencatat transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan, tetapi diperluas 

diperluas termasuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagai super body. 

Sementara kalangan yang lebih ekstrem memperjuangkan PPATK harus 

seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat dengan KPK) yang 

memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

kasus-kasus tindak pidana korupsi, seperti police dan judicial model di Negara 

Norwegia dan Denmark. Hanya dengan demikian, PPATK akan lebih efektif 

dalam menjalankan tugasnya memberantas TPPU.  

PPATK mengemukakan bahwa ada 7 kelemahan dalam penegakan hukum 

terhadap TPPU, yaitu sebagai berikut: 

a. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatif, banyak 

unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menyulitkan dalam hal 

pembuktian; 

b. Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi 

sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya; 

c. Masih terbatasnya pihak pelapor (reporting parties) yang harus 

menyampaikan  laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya; 
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d. Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip 

mengenali pengguna jasa (customer due diligence) oleh pihak pelapor; 

e. Terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan penafsiran serta 

penyitaan aset hasil kejahatan; dan 

f. Terbatasnya kewenangan PPATK.
1
 

Ketujuh kelemahan di atas membuktikan bahwa PPATK menyadari 

sepenuhnya masih terdapat celah hukum (loopholes). Diantara ketujuh kelemahan 

tersebut, maka huruf a dan b termasuk kelemahan dari sisi perundang-undangan 

(legislasi), huruf d dan e mengenai landasan ketentuan dalam penyelidikan dan 

penyidikan pencucian uang, sedangkan huruf c dan f merupakan kelemahan 

bersifat teknis.  

Demikian hasil kerja PPATK tidak hanya meliputi taken for granted 

namun harus dinilai dan ditafsirkan kembali menurut ketentuan UUTPPU. Seperti 

ketentuan Pasal 39 UUTPPU sebagai berikut: “PPATK mempunyai tugas 

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang”. Demikian halnya 

ketentuan Pasal 40 butir a dan butir d UUTPPU yang berbunyi sebagai berikut:  

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUTPPU, 

PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Pencegahan dan pemberantasan TPPU; 

b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK 

c. Oengawasan terhadap kepatuhan pihak Pelapor 

d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan 

yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUTPPU.” 

 

1.2. Rumusan Masalah (dalam bentuk pernyataan) 

1. Money Laundering sebagai proceed of crime yang bersifat sui generis, 

berdasarkan  ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UUTPPU seharusnya menjadi 

kewenangan penuh PPATK , dan tidak hanya di bidang analisis saja, yang 

dikenal dengan model administrative.  

2. Ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UUTPPU memberikan kewenangan penuh 

pada PPATK untuk memberantas money laundering sebagai proceed of crime 

                                                           
1
 Romli Atmasasmita, Politik Hukum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, Jurnal Hukum Dan Pemerintahan, Vol. II, Institute For Legal & Constitutional 
Government, Jakarta, 2010, h. 7.   
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yang bersifat sui generis, sedangkan tindak pidana korupsi sebagai predicate 

of crime yang sui generis ditangani oleh KPK, sehingga ke dua lembaga 

tersebut adalah balance. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menambah wawasan  para mahasiswa dan dosen tentang  

kewenangan dan fungsi PPATK dalam memberantas TPPU;. 

b. Untuk menegaskan kewenangan luas PPATK secara penuh tanggung 

jawab   atas TPPU sebagai proceed of crime dan KPK untuk tindak 

pidana korupsi sebagai predicate of crime. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

a. Untuk memperoleh jawaban tentang kewenangan PPATK dalam 

memberantas dan mencegah money laundering secara efektif; 

b. Untuk menguatkan proses penanganan money laundering sebagai proceed of 

crime harus ditangani secara sui generis oleh PPATK , terlepas dari predicate 

of crimes antara lain tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK 

c. Untuk menegaskan keberadaan teori perbuatan berlanjut secara khusus Pasal 

64 KUHP JO Pasal 263 KUHP 

 

1.5. Metodologi Penelitian  

a. Tipe penelitian adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang 

dilakukan melalui studi pustaka; 

b. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statue 

approach, conceptual approach dan comparative approach. 

c. Sumber bahan hukum : 

- Bahan hukum primer berupa semua peraturan positif yang berkaitan 

dengan lembaga otoritas jasa keuangan, antara lain UU TPPU, UU KPK, 

KUHP. KUHAP 

- Bahan hukum sekunder berupa berbagai buku referensi dan di dalamnya 

terdapat pemikiran, pendapat para sarjana mengenai yang terkait dengan 

permasalahan. 
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- Bahan hukum tersier berupa berbagai fakta yang didapatkan dan 

diketemukan selama observasi/ di lapangan terkait dengan kasus 

pencucian uang. 

d. Langkah penelitian adalah pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui 

study pustaka dengan tahap inventarisasi, kualifikasi, untuk bahan bahan 

hukum yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah, serta 

sistematisasi dalam arti penyusunan bahan bahan hukum secara sistematis 

untuk lebih mudah dipahami dan dimengerti. Sedangkan untuk menjawab 

permasalahan digunakansilogisme deduksi, berawal dari pengetahuan yang 

bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan dan 

literatut, kemudian diterapkan dalam masalah dan menghasilkan jawaban 

yang bersifat khusus bagi masalah tersebut. Untuik memperoleh jawaban 

yanh sahih/valid di gunakan penafsiran . penafsiran otentik, penafsiran 

sistematis dan penafsiran futuristik. 

 

I.6. Pertanggungjawaban sistematika 

      Laporan Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab. Tiap Bab terbagi lagi 

dalam beberapa sub bab. Bab I; Pendahuluan. Bab ini merupakan awal uraian 

laporan penelitian yang dimulai dengan Latar Belakang dengan 

mengemukakan kewenangan dan fungsi PPATK dalam memberantas TPPU. 

Sebagai lembaga independent yang memonitoring dirty money , untuk 

penegakan hukum dibidang TPPU sebenarnya hanya memiliki kewenangan 

yang sempit yakni menganalisis , melaporkan dan melakukan penyelidikan 

saja,. Apakah kewenangan yang dimiliki dibandingkan dengan funsi lembaga 

PPATK itu sendiri sudah memadai dalam realita memberantas TPPU. Bab ini 

mengemukakan rumusan masalah terkait kesenjangan tersebut di atas, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta metodologi yang digunakan yakni, “yuridis 

Normatip” melalui studi pustaka. 

Bab II, TPPU Ditinjau Dari Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana 

Formil. 

Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab. Pada sub bab perrtama, di kemukakan 

Hakekat dan Pengertian TPPU sebagai Proceed of crime dan sui generis. 
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Pada sub bab ke dua dikemukakan procedure penanganan TPPU melalui 

PPATK sebagai pintu terdepan , sehingga memiliki tugas di bidang analisis 

dan pelaporan . Keberadaan UU no. 8 Tahun 2010 , PPATK memiliki 

kewenangan di bidang “penyelidikan” dan bukan penyidikan  yang dikenal 

dengan model administrative sehingga sangat tergantung pada pro aktif dan 

efektivitas polisi dalam menangani kasus TPPU. Sub Bab terakhir akan 

dikemukakan pengertian Perbuatan Berlanjut dengan keberadaan beberapa 

tindak pidana antyara lain TPK sebagai predicate crimenya yang berada di 

tangan KPK. 

Bab III, Analisa TPPU  dan PPATK  dan Dari Aspek Hukum Pidana Materiil 

dan Hukum Pidana Formil. Bab ini akan didahului kewenangan dan fungsi 

PPATK dalam nencegah dan memberantas TPPU dengan mengemukakan 

hasil realita dan dampak tidak efektivenya lembaga PPATK dalam 

memberantas TPPU secara realita,. Kemudian akan di analisa penyebab dan 

kosekuensi ketentuan-ketentuan substantive dalam UU No. 8 Tahun 2010 

yang harus ditegakkan demi tujuan keberadaan PPATK secara benar dengan 

mengacu pada model dibeberapa Negara lainnya . 

Bab IV; Penutup. Bab ini berisikan Simpulan dan Saran. Simpulan 

merupakan jawaban singkat dan ringkas atas rumusan masalah yang 

dikemukakan di atas. Sedangkan saran adalah perspeksi atas penemuan-

penemuan yang menyebabkan PPATK belum mampu secara penuh dalam 

menangkal dan memberantas TPPU. 
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BAB II 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI 

HUKUM PIDANA MATERIIL DAN HUKUM PIDANA FORMIL 

 

2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 

Pencucian uang atau dalam istilah populernya money laundering adalah 

proses atau perbuatan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil 

tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas 

yang sah. Jadi dalam pencucian uang itu, ada uang haram (dirty money) atau uang 

tidak sah yang kemudian uang haram tersebut harus dikonversikan menjadi uang 

sah dengan perbuatan dan proses yang disebut “pencucian” (laundering), yaitu 

dikaburkan atau disembunyikan asal usulnya sehingga seolah-olah nanti yang 

muncul uang halal atau uang yang secara formil yuridis berasal dari sumber yang 

sah atau kerugian-kerugian yang tidak melanggar hukum. Pencucian uang ini 

dilakukan agar harta kekayaan dari kejahatan asal tersebut tidak dapat diketahui 

dan dilacak oleh para penegak hukum sehingga harta kekayaan tersebut dapat 

diinvestasikan atau dibelanjakan lagi. 

Pengertian pencucian uang secara yuridis sebagaimana yang diatur dalam 

UU TPPU, yaitu Pasal 1 angka 1, adalah “Segala perbuatan yang memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UUTPPU ini”. Unsur-

unsur tindak pidana yang dimaksud dalam UUTPPU adalah sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) UUTPPU, yaitu sebagai berikut: 

“Setiap orang yang : 

 menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga 

atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Ps.3); 

 menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, 

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya 

atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana (Ps.4); 
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 menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, 

hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta 

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana (Ps.5 ayat 1).” 

Hasil tindak pidana yang dimaksud dalam Ps.3, Ps.4, dan Ps.5 ayat (1) 

UUTPPU merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal atau 

disebut dengan predicate of crimes sebagaimana disebutkan dalam Ps. 2 

UUTPPU: 

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak 

pidana : 

a. korupsi; 

b. penyuapan; 

c. narkotika; 

d. psikotropika; 

e. penyelundupan tenaga kerja;  

f. penyelundupan migran; 

g. di bidang perbankan; 

h. di bidang pasar modal; 

i. di bidang perasuransian; 

j. kepabeanan; 

k. cukai; 

l. perdagangan orang; 

m. perdagangan senjata gelap; 

n. terorisme; 

o. penculikan; 

p. pencurian; 

q. penggelapan; 

r. penipuan; 

s. pemalsuan uang; 

t. perjudian; 

u. prostitusi; 

v. di bidang perpajakan; 

w. di bidang kehutanan; 

x. di bidang lingkungan hidup; 

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau  

z. 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 Indonesia. 

(2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau 

digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, 

organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. 
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Pertama kali penggunaan istilah “Money Laundering” adalah pada surat 

kabar yang memberitakan mengenai skandal Watergate di Amerika Serikat pada 

tahun 1973. Kemudian penggunaan sebutan tersebut dalam konteks hukum atau 

pengadilan pertama kali muncul pada tahun 1982 dalam perkara US v 

$4.255.625,39 (1982) 551 F Supp. 314. Sejak itu, istilah tersebut telah diterima 

dan digunakan secara luas di seluruh dunia.
2
  

Money Laundering hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut 

jumlahnya besar karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat terserap ke dalam 

peredaran secara tidak kentara. Tahap-tahap proses pencucian uang : 

1. Placement  upaya untuk menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak 

pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau menempatkan uang 

giral kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. 

2. Layering  dalam tahap ini pencuci uang berusaha memutuskan hubungan 

uang hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu dengan memindahkan/mentransfer 

uang tersebut dari satu bank ke bank lain dan dari Negara yang satu ke Negara 

lain sampai beberapa kali, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan 

cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan 

pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat 

dilacak oleh otoritas moneter atau para penegak hukum. 

3. Integration  membawa uang yang telah dicuci tersebut kembali ke dalam 

sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih, bahkan merupakan objek pajak 

(taxable), dan kemudian menggunakan uang yang telah menjadi halal tersebut 

(clean money) untuk kegiatan bisnis yang legal, seperti melakukan investasi, 

atau untuk membiayai kembali kegiatan operasi kejahatan.
3
  

 

2.1. Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang 

Pencucian uang dilakukan melalui berbagai sarana. Hal ini sangat menarik 

untuk diketahui bagaimana cara-caranya para pencuci uang (launderers) 

                                                           
2
 Sutan Remy Sjahdeini, “Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan 

Terorisme”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, h. 40. 

3
 “Materi PPATK”, Disampaikan dalam rangka kunjungan Mahasiswa UPHS Ke PPATK 

Tanggal 2 Mei 2012. 
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melakukan kegiatan-kegiatannya, dan bagaimana hasil kejahatan (proceed of 

crime) itu diupayakan oleh para pencuci uang agar tidak dapat dilacak 

keterkaitannya dengan pencucian uang yang bersangkutan dan atau tidak dapat 

dilacak asal-usulnya oleh para penegak hukum sebagai hasil kejahatan. 

Kegiatan pencucian uang itu dapat diidentifikasi dari transaksi keuangan. 

Transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan dapat diindikasikan sebagai 

dugaan adanya pencucian uang. Transaksi keuangan mencurigakan, sebagaimana 

yang dimaksud dalam Ps. 1 butir 5 UUTPPU, dapat dikatakan sebagai transaksi 

yang tidak wajar (unusual), yaitu: 

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan 

pola transaksi Pengguna Jasa. 

Profil dapat dilihat dari deskripsi Nasabah yang antara lain mencakup 

Identitas, pekerjaan, kegiatan usaha, dan sumber penghasilan dan jumlah 

penghasilan, sedangkan yang dimaksud dengan karakteristik adalah: 

a. Ciri-ciri khusus dari nasabah, yang dapat membedakan dengan nasabah 

lainnya atau kelompok nasabah dengan kelompok nasabah lainnya. 

b. Faktor pembeda tersebut adalah bisnis dari nasabah yang bersangkutan. 

c. Transaksi yang dilakukan nasabah akan disesuaikan dengan bisnis yang 

dijalani, misalnya mata uang, instrument yang digunakan pihak lawan 

transaksi, maupun demografinya. 

Kebiasaan pola transaksi adalah kebiasaan transaksi yang dilakukan oleh 

nasabah meliputi jumlah, frekuensi, mata uang dan instrument yang 

digunakan. 

2. Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan 

tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib 

dilaporkan oleh pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan TPPU. 

3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.  

4. Transaksi keuangan yang diminta PPATK untuk dilaporkan oleh pihak 

Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil 

tindak pidana.
4
 

Pihak pelapor yang dimaksud dalam Ps. 17 ayat (1) UU TPPU adalah 

penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Penyedia jasa 

keuangan yang dimaksud antara lain bank, perusahaan pembiayaan, asuransi, 

pegadaian, dan lainnya. Penyedia barang dan/atau jasa lain yang dimaksud adalah 

antara lain perusahaan property, balai lelang, dan lain sebagainya. Pihak Pelapor 

                                                           
 

4
Materi PPATK yang disampaikan dalam Seminar Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang 

Kepada Penyedia Jasa Keuangn Dan Akademisi yang diadakan di Jember Tanggal 18 Pebruari 

2011. 
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yang dimaksud dalam UU TPPU tersebut memiliki kewajiban untuk melapor 

apabila ditemukan suatu transaksi keuangan yang mencurigakan oleh para 

nasabah atau pengguna jasa pihak pelapor. 

Modus operandi tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan melalui 

sektor-sektor yang sah, yaitu  

 Melalui Sektor Perbankan 

Salah satu pola yang ditempuh adalah penggunaan rekening dengan 

menggunakan nama palsu atau dengan nama orang-orang atau kepentingan-

kepentingan yang melakukan kegiatannya untuk pihak lain. Contoh lainnya, 

adalah penggunaan kantor-kantor perwakilan dari bank-bank asing untuk 

menyalurkan hasil kejahatan. Kantor-kantor perwakilan bank-bank asing tersebut 

dimungkinkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan yang penting bagi para 

pencuci uang. Disamping tipologi-tipologi tadi, teknik pencucian uang lainnya 

yang lazim dilakukan melalui sector perbankan adalah dengan cara menggunakan 

fasilitas wire transfer. Wire transfer masih merupakan alat utama dalam semua 

tahap dari proses pencucian uang. Transaksi-transaksi pencucian uang masih 

terstruktur (structured) sekalipun apabila tidak terdapat ketentuan mengenai 

pelaporan uang tunai dalam jumlah besar.  

Penyimpanan uang tunai dalam jumlah besar masih tetap dilakukan di 

beberapa tempat, terutama oleh pihak-pihak yang terkait dengan Negara-negara 

bekas Uni Soviet dan Negara-negara Blok timur. Di luar cara-cara yang biasanya 

dilakukan tadi, kemunculan teknologi pembayaran yang baru telah menimbulkan 

tantangan baru pula. Industri perbankan dan jasa keuangan telah mengalami 

kemajuan dengan menciptakan produk-produk baru yang disebut cyberpayments 

yang dibuat untuk dapat dipakai sebagai pengganti uang tunai atau untuk 

memberikan alternative untuk mengefektifkan transaksi. Cyberpayment tentu 

sangat memberikan manfaat. Namun di sisi lain penggunaan teknologi ini dapat 

juga digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, 

selain itu teknologi ini memberikan pula kemampuan untuk melaksanakan 

transaksi-transaksi yang anonym dan sepenuhnya berada di luar sistem perbankan.   

 Melalui Sektor Non-Perbankan 
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Sektor non-perbankan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencuci 

uang. Terjadi pengalihan aktivitas pencucian uang yang sangat signifikan dari 

sector perbankan yang tradisional ke sector keuangan nonperbankan dan bisnis 

nonkeuangan serta berbagai profesi. Bureau de change (atau money changer) 

makin lama makin menjadi ancaman bagi tindak pidana pencucian uang. Hal itu 

terjadi karena lembaga bureau de change tidak ketat diatur (heavily regulated), 

yakni tidak seperti halnya bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. 

 Dengan Menggunakan Fasilitator Profesional 

Kecenderungan lain adalah munculnya sekelompok fasilitator pencucian 

uang yang professional. Mereka itu adalah solicitors, attorneys, accountant 

financial advisors, notaries, dan fiduciaries lainnya yang memberikan jasa-jasa 

untuk membantu menyalurkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari 

kejahatan. Kiat-kiat yang umum dilakukan adalah penggunaan rekening dari 

klien-klien dari para solicitors atau attorneys untuk melakukan placement dan 

layering dana. Caranya adalah dengan menawarkan kepada para pencuci uang 

tersebut anonimitas hal istimewa hubungan solicitors dan kliennya (the anonymity 

of the solicitors-client privilege). 

 Dengan Mendirikan Perusahaan Gadungan 

Cara lain adalah dengan mendirikan perusahaan-perusahaan 

gadungan/bohong-bohongan (shell corporations), trust, atau partnership oleh 

pengacara, akuntan, dan para professional lainnya. Melalui entitas-entitas bisnis 

ini, para professional tersebut membangun jarring-jaring yang sangat rumit 

dengan maksud menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan dan 

menyembunyikan identitas pihak-pihak yang terkait. Dalam banyak kasus, para 

professional tersebut akan bertindak sebagai directors, trustee, atau partners 

dalam transaksi tersebut atau mereka akan menyediakan tenaga-tenaga yang akan 

beritindak sebagai directors, trustee, atau partners. 

 Melalui Bidang Real Estate 

Teknik pencucian uang lainnya yang dilakukan di luar sektor perbankan 

adalah melakukan investasi di bidang real estate. Hal ini sering dilakukan oleh 

para pihak yang kepentingannya terkait dengan Negara-negara bekas Uni Soviet 

dan Negara-negara Blok Timur. 



14 

 

 

 Melalui Sektor Asuransi  

Sektor asuransi juga rentan terhadap pencucian uang. Suatu single 

premium insurance bond makin lama makin populer. Para pencuci uang membeli 

produk-produk ini dan menjualnya kembali dengan diskon (at a discount), sisa 

nilainya dapat diperoleh oleh pencuci uang yang dimaksud dalam bentuk cek yang 

bersih (sanitised check) dari suatu perusahaan asuransi. Single premium insurance 

bond memiliki pula keuntungan lain sebagai sarana pencucian uang karena dapat 

digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga-lembaga 

keuangan.  

 Melalui Industri Sekuritas 

Sektor sekuritas (yaitu sektor perdagangan efek-efek seperti saham dan 

obligasi) rentan pula diinfiltrasi oleh para pencuci uang terutama pada tahap 

layering. Para ahli melaporkan bahwa kasus-kasus penjualan dan pembelian 

sekuritas atau manipulasi rekening-rekening sekuritas dilakukan untuk 

membersihkan hasil kejahatan. Sering kali terlibat juga serangkaian transaksi 

(series of transactions) di mana pembelian dan penjualan dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan gadungan (shell companies), persekutuan terbatas (limited 

partnership), dan perusahaan-perusahaan lain yang tidak disadari oleh pengurus 

atau pemiliknya dipakai oleh para pencuci uang melakukan kegiataanya, untuk 

menyembunyikan identitas dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses 

pencucian uang tersebut. Dalam sejumlah kasus diketahui bahwa para 

professional di bidang industri sekuritas telah secara efektif membantu kegiatan 

pencucian uang yang terjadi. 

Di antara teknik-teknik pencucian uang di atas, yang sering digunakan di 

Wilayah Asia adalah penyelundupan uang melalui perbatasan Negara (currency 

smuggling a cross national borders), penggunaan perusahaan-perusahaan 

gadungan/bohong-bohongan (the use of shell corporations), penggunaan 

instrument-instrumen atau harta kekayaan tanpa nama (the use of bearer 

instruments), penggunaan wire transfers, penggunaan jasa-jasa pengiriman uang 

(the use of remittance services), pembelian barang-barang mewah dan real estat 

(the purchase of luxury items and real estate), penggunaan faktur palsu (false 

invoicing), pencucian melalui kasino/tempat perjudian (laundering through 
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casinos), dan pencucian melalui transaksi efek-efek (laundering through 

securities transactions). 

 

2.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan PPATK 

PPATK menurut Pasal 1 butir 2 UUTTPU adalah “Lembaga independen 

yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana 

Pencucian Uang”. PPATK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam hal diperlukan, perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah. 

Sesuai dengan Pasal 37 UUTPPU, PPATK dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh 

kekuasaan mana pun. PPATK dalam hal ini bertanggung jawab kepada Presiden 

dan setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap 

pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu dalam melaksanakan 

tugasnya, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur 

tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. 

Tugas dan kewenangan PPATK tercantum dalam Pasal 39 – Pasal 46 

UUTPPU. Pasal 39 UUTPPU berbunyi: “PPATK mempunyai tugas mencegah 

dan memberantas tindak pidana pencucian uang”. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

UUTPPU, PPATK mempunyai fungsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 

40 UUTPPU, yaitu sebagai berikut: 

a. Pencegahan dan pemberantasan TPPU; 

b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; 

c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan 

d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang 

berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) UUTPPU. 

Menurut Pasal 41 ayat (1) UUTPPU, dalam melaksanakan fungsi 

pencegahan dan pemberantasan TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

huruf a UUTPPU diatas, PPATK berwenang: 

a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah 

dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan 

informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang 

menerima laporan dari profesi tertentu; 

b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; 
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c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan 

instansi terkait; 

d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan 

tindak pidana Pencucian Uang; 

e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum 

internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana Pencucian Uang; 

f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; 

dan 

g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

Pencucian Uang. 

Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau 

lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) 

huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau 

lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf a diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan 

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang 

menyelenggarakan sistem informasi.  

Menurut Pasal 43 UUTPPU, dalam rangka melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 huruf c UUTPPU, maka PPATK berwenang: 

a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor; 

b. kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian 

Uang; 

c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; 

d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang 

melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; 

e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban 

pelaporan; 

f. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha 

Pihak Pelapor; dan 

g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi 

Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur. 

Pasal 44 UUTPPU berbunyi sebagai berikut: 

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan 

informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: 

i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara 

seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai 

merupakan hasil tindak pidana; 
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j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang 

dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian 

Uang; 

(2) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus 

segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK. 

Selanjutnya, menurut Pasal 46 UUTPPU menyatakan bahwa “Ketentuan 

lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan 

Peraturan Presiden”, yaitu Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2012 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. 

 

2.3. Money Laundering Sebagai Perbuatan Berlanjut dan /atau Sui Generis 

Definisi TPPU menurut pasal 1 ayat 1 UU TPPU adalah “Segala perbuatan 

yang memenuhi unsure-unsur tindak pidana sesuai drngan ketentuan dalam 

Undang-Undang ini”. Sedangkan kriminalisasi pencucian uang diatur dalam pasal 

3, 4, dan 5 UU TPPU . 

Pasal 3 UU TPPU menentukan:  

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah 

bentuk, menukarkan …..atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan 

dipidana karena TPPU dengan …. . 

 

Pasal 4 UU TPPU menentukan: 

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, 

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta 

Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena TPPU dengan 

……... 

 

Pasal 5 ayat (1) menentukan: 

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, 

pembayaran , huibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan atas 

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak 

Pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1)……. 

 

Kriminalisasi Pencucian Uang berdasarkan pasal 3,4, dan 5 UU TPPU 

menunjukkan bahwa rumusan tersebut terkandung 2 (dua) macam tindak pidana , 

dimana TPPU merupakan proceed of crime yang bersifat sui generis,  dan tindak 
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pidana “Asal/Predicate Crime”yang merujuk pada  kata “atas Harta Kekayaan 

yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana sebagaimana 

dimaksud pasal 2 ayat (1) UU TPPU“ yang berjumlah 26 jenis tindak pidana dari 

mana uang itu berasal yang menjadi obyek TPPU dikenal dengan nama “Dirty 

Money”. Demikian halnya tingkatan TPPU ada 3 (tiga) yakni placement, layering 

dan integration.. Placemen merupakan upaya menempatkan uang tunai yang 

berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau 

menempatkan uang giral kembali ke dalam sistem keuangan , terutama sistem 

perbankan.  

Layering, dalam tahap ini pencuci uang berusaha memutuskan hububngan 

uang hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu dengan memindahkan / mentransfer 

uang tersebut dari satu bank ke bank lain dan dari Negara yang satu ke Negara 

lain sampai beberapa kali. Dalam pelaksanaannya sering nilai uang tersebut 

dipecah-pecah , sehingga pemecahan dan pemindahan berkali kali menjadikan 

dirty money tersebut sulit dilacak oleh otoritas moneter. 

Integration merupakan tindakan dengan membawa uang yang telah dicuci 

tersebut di atas kembali kedalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan uang bersih, 

bahkan ada diantaranya merupakan obyek pajak (taxable), dan kemudian 

menggunakan uang bisnis tersebut (clean money untuk kegiatan bisnis legal 

lainnya atau untuk pembiayaan operasi kejahatan. 

Menurut data statistik PPATK , predicate crimes pasal 2 ayat (1) UU 

TPPU yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi. Dalam ilmu hukum 

pidana keberadaan predicate crime  serta proceed of crime dalam 

rumusan/kriminalisasi TPPU pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU  dikenal dengan 

“Konkursus/Perbarengan atau Konkursus”. Konkursus diatur dalam Pasal 83 

sampai dengan Pasal 71 KUHP, terbagi dalam 3 (jenis) yakni konkursus Idealis, 

Perbuatan Berlanjut, dan Konkursus realis. 

Konkunsus/samenloop sendiri memiliki pengertian “gabungan beberapa 

tindak pidana” dan ada juga yang mengartikan “rentetan beberapa peristiwa 

pidana”. Samenloop hanya ada apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah 

dilakukan oleh satu orang yang sama dan diantara pewrbuatan-perbuatan tersebut 

tidak terdapat suatu putusan hakim yang tetap. Pada konkursus harus ditegaskan 
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pula apakah pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan secara alamiah/materiil 

yang dikenal dengan konkursus realis. Ataukah hanya satu perbuatan tetapi masuk 

kedalam beberapa ketentuan pidana , yang dikenal dengan konkursus idealis.. 

Selanutnya dikenal pula perbuatan berlanjut/voorgezette handeling, apabila 

seseorang   melakukan beberapa  perbuatan tersebut merupakan beberapa tindak 

pidana tersendiri tetapi diantara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian 

eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai 

perbuatan berlanjut. Dipertegas oleh pasal 64 KUHP, …. Maka hanya dikenakan 

satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman 

pidana pokok yang paling berat. 

Pasal 64 ayat (2) KUHP menyatakan: “Demikian juga hanya dikenakan 

satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau 

perusakan mata uang dan menggunakan barang dipalsu atau dirusak itu”. 

Memperhatikan ketentuan dalam pasal-pasal konkursus sebenarnya 

ditekankan pada sistem pemidanaannya, sesuai dengan ratio atau makna dan 

hakikat daripada konkursus adalah untuk mementukan ukuran hukuman atau 

pidana , artinya pidana apa dan berapakah yang akan dijatuhkan pada seseorang, 

sebab ia melakukan lebih dari satu perbuatan. 

Menanggapi Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut , dimana hanya 

ditentukan satu peraturan pidana yang diperlukan untuk diterapkannya yakni 

pidana terberat., makna pasal ini timbul beberapa pendapat antara lain: 

     1. Ada yang menyatakan bahwa voorgezette handeling ini merupakan 

voorgezette delict; Yang dimaksud voorgezette delict adalah apabila 

seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing 

merupakan delik, tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing 

merupakan delik itu seolah-olah digabungkan menjadi satu; 

     2.  Di lain pihak simons berpendirian lain. KUHP yang berlaku sekarang 

tidak mengenal voorgezette delict, tetapi yang dikenal adalah 

voorgezette handeling sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP 

nerupakan salah satu bentuk dari meerdaadse samenloop.
5
 

 

Oleh sebab itu dikatakan oleh Simons bahwa Voorgezette handeling yang 

terdapat dalam Pasal 64 KUHP ini dianggap sebagai bentuk pengecualian dari 

meerdatse samenloop yang tersimpul dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, karena 

                                                           
          

5
I Made Widnyana, asas-asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta 2010, h. 290  
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beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu menunjukkan adanya hubungan 

yang sedemikian eratnya. Menurut MVT untuk pengertian voorgezette handeling 

harus dipenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut: 

1. Beberapa perbuatan yang dilakukan seorang itu harus tumbuh dari satu 

kehendak yang terlarang; 

2. Waktu antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh terlalu lama; 

3. Beberapa perbutan yang dilakukan seseorang itu harus sama jenisnya.      

Menurut Simons syarat ke 3 dari MVT adalah tidak tepat tetapi HR 

mempertahankan bahwa perbuatan yang dilakukan harus sejenis, sesuai pasal 64 

ayat (2) KUHP sebagai pengecualian dari pasal 64 ayat (1). 

Sebenarnya melihat pendapat para sarjana di atas dan MVT, antara 

konkursus realis dan perbuatan berlanjut memiliki benang merah yang sulit dalam 

penjabarannya, sehingga menurut pendapat Pompe bahwa “feit-feit harus 

disandarkan kepada tujuan dari perbuatan yang dilakukanny, apakah perbuatan 

materiil itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau tidak. Kalau perbuatan itu 

mempunyai lebih dari satu tujuan maka perbuatan tersebut merupakan meerdaadse 

samenloop/konkursus realis. 

Demikian halnya Bemmelen berpendapat, “apabila perbuatan materiil 

melanggar lebih dari satu kepentingan hukum maka harus dianggap meerdaadse 

samenloop/konkursus realis”. Perbedaan pendapat tersebut sebenarnya mengarah 

pada obyeknya dalam hal ini adalah perbuatan/feit/handeling, tetapi hakikat 

konkursus itu sendiri adalah proses pemidanaannya yang bersifat menyatu. 

Apakah hal ini dapat diterapkan pada TPPU dimana rumusan Pasal 3, 4, dan 5 UU 

TPPU memiliki 2 (dua) feit/handeling/perbuatan pidana dalam hal ini predicate 

crime dan TPPPU (proceed of crime) itu sendiri sebagai konkursus dengan segala 

konsekuensinya. 

Harus diakui bahwa UUTPPU tahun 2010 telah menegaskan melalui pasal 

69 nya bahwa  “ Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

di siding pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak 

pidana asalnya”. Sedangkan Pasal 75 UU TPPU menyatakan “Dalam hal penyidik 

menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana 

asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan 
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TPPU dan memberitahukannya pada PPATK”.  Ketentuan 2 (dua) pasal tersebut 

di atas menunjukkan adanya antagonistic dan adanya konkursus dalam process 

acaranya. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan apa makna dan fungsi bahwa 

TPPU adalah sui generis yang dipertegas dalam Pasal 69 UU TPPU. 

Hukum acara penanganan TPPU sebagaimana di atur dalam UU TPPU , 

pasal 68 nya menyatakan “ Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah  memperoleh kekuatan hukum 

tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , kecuali 

ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Bukankah UU TPPU memiliki 

predicate crime dan proceed of crime? 

Pasal 74 UU TPPU memperjelas bahwa “Penyidikan TPPU dilakukan 

oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU 

ini”. Sedangkan penjelasan pasal ini menyatakan: “Penyidik Tindak Pidana Asal 

adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk 

melakukan penyidikan yaitu: Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, dan 

Ditjen Bea Cukai”. Apakah para penyidik dimaksud menguasai analisis dirty 

money lebih lanjut yang ditemukan dalam TPPU? 
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BAB III 

ANALISA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  DAN PPATK DARI 

ASPEK HUKUM PIDANA MATERIIL DAN HUKUM PIDANA FORMIL 

 

Kehadiran PPATK sebagai Financial Intelligence Unit yang 

keberadaannya dikatakan masih jauh dari tujuan pembentukannya, memegang 

peranan penting dan signifikan dalam penanganan dan pemberantasan TPK di 

Indonesia karena eratnya kaitan antara tugas, fungsi dan wewenang PPATK 

sebagaimana diuraikan di atas dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. 

Korupsi sendiri merupakan salah satu jenis “predicate crime” , dimana PPATK 

sebenarnya menjadi mitra strategis sekaligus salah satu sumber informasi bagi 

aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dan lainnya dalam 

menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia yang makin merajalela. 

Berdasarkan uraian tugas, fungsi dan kewenangan PPATK tersebut di atas, 

dapat dikatakan bahwa peran dan kedudukan PPATK sangat strategis dan penting 

dalam pendukung aparat penegak hukum dalam penanganan TPK dan TPPU.  

PPATK bertugas menelusuri aliran dana atau transaksi keuangan yang 

dilakukan oleh tersangka korupsi dan menyampaikannya pada penyidik sebagai 

tambahan data dan informasi dalam mengungkap kasus korupsi. Untuk diketahui 

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Hasil Analisis 

(LHA) adalah produk yang dihasilkan PPATK dimana LKTM merupakan laporan 

yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK atas transaksi 

keuangan yang dinilainya mencurigakan. Pelaporan LTKM oleh penyedia jasa 

keuangan merupakan kewajiban sesuai ketentuan UUTPPU. Sementara LHA 

merupakan hasil analisis PPATK atas LTKM yang diperkaya dengan berbagai 

sumber informasi relevan lainnya. Selanjutnya dilakukan penelitian atau 

penelusuran lebih lanjut aliran dana yang ditransaksikan untuk mengetahui 

sumber dana asal dan pihak penerima akhir dana. Penelusuran ini dapat 

menggambarkan transaksi seseorang dengan pihak lainnya terkait, sehingga dapat 

menjelaskan underlying transaksi. 

Penegakan hukum TPPU merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan 

lembaga penegak hukum terkait untuk menangani/menindaklanjuti LHA dari 
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PPATK. LHA diteruskan kepada kepolisian dan kejaksaan, ditindak lanjuti 

dengan proses penyelidikan. Selanjutnya penyidik melakukan analisa dengan 

membahas setiap unsur dalam tindak pidana pokok , kemudian mengumpulkan 

barang bukti. Setelah barang bukti terkumpul, penyidik melakukan penyidikan. 

Apabila cukup buktimeningkatkan penyelidikan oleh PPATK menjadi penyidikan 

sesuai ketentuan KUHAP sepanjang tidak dutentukan lain dalam UU TPPU. 

Setelah itu dilimpahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum. 

Disini PPATK selain memiliki tugas sebagai analisis dirty money dan 

melaporkannya pada yang berwenang memiliki tugas tambahan hanya sebagai 

penyelidik bukan penyidik. Hasil analisis yang disampaikan kepada penegak 

hukum untuk ditindak lanjuti kadang-kadang sangat besarnya selisih antara yang 

disampaikan oleh PPATK dan tindak lanjutnya, seperti contoh; dari 2399 analisis 

PPATK hanya 1217 kasus yang ditindak lanjuti di pihak kepolisian., sedangkan 

hasil analisis yang disampaikan kepada kejaksaan ada 450 dan yang ditindak 

lanjuti hanya 134 kasus.  

Kepada tersangka selain dijerat dengan TPK sesuai dengan UU TPK, juga 

dapat dijerat dengan dugaan TPPU sesuai UU TPPU, dari segi pandang hukum 

pidana materiil masuk lingkup konkursus atau samenloop. Siapakah yang 

mengadili tersangka/terdakwa tersebut apakah menjadi kewenangan Pengadilan 

TIPIKOR untuk kedua macam tindak pidana tersebut?  

Hal ini perlu dikaji dari criminal policy, mengingat berbicara mengenai 

konkursus sebenarnya tekanannya terletak pada penjatuhan sanksi pidana yang 

lebih berat baik itu termasuk konkursus Idealis, perbuatan berlanjut, maupun 

konkursus realis. Memang pemberatan sanksi memiliki tujuan penjeraan pada 

terpidana. Namun dalam pelaksanaan di lapangan terutama kewenangan 

mengadili secara bersamaan TPPU dan TPK yang menjadi wewenang pengadilan 

TIPIKOR akan menemui banyak hambatan. 

Bagaimana kalau yang ditemukan adalah TPPU terlebih dahulu sebagai 

proceed of crime yang memiliki kewenangan mengadili tersendiri, dalam arti 

bukan pengadilan TIPIKOR. Penyelidikan oleh PPATK menunjukkan predicate 

crimenya adalah TPK. Disinilah harus dikaji lebih rinci pelaksanaannya di 

lapangan terutama pengadilan yang berwenang mengadili karena sebenarnya 
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TPPU maupun TPK masing-masing adalah sui generis yang diatur dalam undang-

undang berbeda. Dimasukkannya TPPU bersama TPK sebagai konkursus harus 

dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan tujuan dan filosofi konkursus 

itu sendiri. 

Terkait dengan hasil analisis PPATK yang disampaikan kepada penyidik, 

beberapa diantaranya ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Namun demikian 

tidak sedikit pula laporan hasil analisis yang disampaikan tersebut, yang menurut 

KPK layak untuk diproses lebih lanjut, dalam kenyataannya kandas alias belum 

ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Apakah hal ini sengaja atau tidak, 

menjadi suatu pertanyaan publik. Dikatakan demikian karena setiap tindak pidana 

memiliki waktu daluwarsa pula, lupakah para penegak hukum akan hal ini. 

Menghadapi kenyataan tersebut PPATK memang secara periodic meminta 

laporan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan terhadap hasil analisis 

yang telah disampaikan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum yang 

bersangkutan karena PPATK sendiri tidak dapat menindaklanjuti hasil 

temuanannya tersebut, karena PPATK bukan merupakan “aparat penegak 

hukum”. Inilah yang dikenal dengan “administrative model” yang dianut oleh 

Amerika , Malaysia dan Indonesia. Untuk Amerika dan Malaysia mungkin dapat 

dilaksanakan dengan baik tetapi untuk Indonesia yang menganut sistem hukum 

Kontinental tentunya berbeda dengan sistem hukum Anglo Saxon yang menganut 

Sistem Juri. Sedangkan mengacu pada model-model FIU di beberapa Negara 

memiliki beragam model antara lain; Police model, Judicial model, dan Gabungan 

yang dianut di Norwegia dan Denmark. Mungkinkah FIU Indonesia harus 

ditingkatkan ke model yang sesuai dengan sistem hukum continental dan diberi 

kewenangan penuh dalam menangani TPPU seperti KPK untuk TPK nya. 

Uraian tersebut di atas memang mengungkapkan bahwa PPATK memiliki 

tugas dan wewenang lebih maju dengan keberadaan undang-undang no. 8 Tahun 

2010, perlu dipertanyakan apakah konsekuensi daripada kewenangan PPATK 

sebagai penyelidik bisa mengurangi pelaku TPPU. Harus dipaparkan bahwa 

penegakan hukum bagi Penyelenggara Negara yang memiliki kekayaan tidak 

wajar masih mendapatkan beberapa kendala, utamanya menyangkut aspek hukum 

baik formil maupun materiil sebagai diungkapkan di atas, dan komitmen penegak 
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hukum terutama apabila melibatkan korps sebagai pelaku TPPU, selain 

permasalahan teknis. Harus diakui konstruksi hukum yang masih harus dibenahi 

belum mampu menciptakan proses penegakan hukum yang professional dan 

transparan untuk menghindari terjadinya penanganan kasus yang justru 

mengakibatkan terjadinya praktik mafia hukum melalui celah-celah substansi 

UUTPK untuk mengajukan pra peradilan dan pembelaan yang tidak rasional alias 

mengada-ngada ajaran ilmu hukum pidana demi kepentingan pribadi dank klien. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Simpulan 

Berbagai uraian di atas, pada akhirnya sampai pada dua kesimpulan sebagai 

berikut di bawah ini. 

Kesimpulan pertama, ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UUTPPU secara 

normatif memberikan kewenangan penuh pada PPATK, hanya di bidang analisis 

saja yang dikenal dengan model administrative, tetapi penanganan langsung 

money Laundering sebagai proceed of crime yang bersifat sui generis, berada 

pada lembaga lain yang mempunyai wewenang untuk menanganinya dan 

mengajukannya ke Pengadilan. 

Kesimpulan kedua, di dalam ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UUTPPU 

secara normatif ditentukan wewenang penuh PPATK untuk mencegah dan 

memberantas money laundering sebagai proceed of crime yang bersifat sui 

generis, yang memunculkan wewenang PPATK sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 41 UUTPPU, dan sebagai imbangannya, tindak pidana korupsi sebagai 

predicate of crime yang sui generis ditangani oleh KPK. Wewenang kedua 

lembaga tersebut, PPATK dan KPK dengan demikian menjadi seimbang 

(balance).   

 

4.2. Saran 

Pembahasan yang mengerucut pada dua kesimpulan di atas, juga 

memunculkan saran-saran sebagai berikut di bahwa ini. 

Upaya pencegahan TPPU yang dilakukan oleh PPATK hanya memberikan 

rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya pencegahan TPPU dan 

mengkoordinasikan upaya pencegahan TPPU dengan instansi terkait. Upaya 

pencegahan itu akan gagal apabila Pemerintah atau instansi terkait tidak tanggap. 

Hal ini berakibat upaya pencegahan TPPU oleh PPATK akan gagal. PPATK 

dengan demikian harus diberi wewenang yang lebih konkrit agar upaya 

pencegahan TPPU dapat terlaksana sebagaimana mestinya. 
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Hasil kerja PPATK tidak akan banyak berguna apabila instansi penegak 

hukum yang punya wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, 

tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, oleh karena itu diperlukan suatu 

payung hukum agar hasil kerja PPATK wajib ditindaklanjuti oleh instansi yang 

punya kwewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. 
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