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Kata Pengantar 
 

Kejahatan pencucian uang sudah menjadi salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian secara 
serius dari masyarakat Internasional. Kejahatan ini selalu menyertai tindak kejahatan yang sifatnya 
terorganisasi dan bisa melintasi batas - batas negara seperti kejahatan narkotika, terorisme, dan juga 
korupsi 
 
Tak heran jika masyarakat internasional menilai kejahatan pencucian uang kian mencemaskan 
karena adanya perputaran dana dalam jumlah yang besar dari negara yang satu ke negara lainnya 
yang memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas perekonomian internasional. Beberapa negara, 
termasuk Indonesia, lalu berupaya membentuk undang – undang anti pencucian uang untuk 
terjadinya praktik pencucian uang. 
 
Untuk Indonesia sendiri, kejahatan pencucian uang diatur sejak 17 April 2002 lewat diundangkannya 
UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU tersebut merupakan aturan 
hukum pertama yang mengatur delik pencucian uang. Untuk lebih mengoptimalkan pemberantasan 
kejahatan pencucian uang ini, UU ini lalu beberapa kali diubah lewat UU No. 25 tahun 2003 dan 
dioptimalkan kembali melalui UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang. Lewat regulasi ini, Indonesia juga memiliki sebuah lembaga independen 
yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK memiliki 
kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang 
sekaligus membangun rezim anti-pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. 
 
Namun sejauh mana regulasi yang telah diterbitkan ini mampu membendung kejahatan pencucian 
uang di Indonesia? Dari laporan yang disampaikan oleh PPATK, selama Januari 2014 hingga 
Desember 2013 PPATK telah menghasilkan 3.259 hasil analisa (HA) yang 2.451 HA di antaranya 
disampaikan ke penyidik dan 808 HA sisanya disimpan dalam database PPATK. Sayangnya dari Hasil 
Analisa tersebut, ternyata masih sedikit yang ditindak lanjuti pada tahap penyidikan dan 
penuntutan. Karena itu diperlukan cara – cara dan strategi yang jitu serta koordinasi yang baik 
antara PPATK dan juga Penyidik serta Penuntut Umum untuk melakukan pencegahan dan 
pemberantasan kejahatan pencucian uang di Indonesia. 
 
Meski negara telah mengeluarkan regulasi – regulasi baru untuk mencegah terjadinya kejahatan 
pencucian uang, namun ternyata praktik pencucian uang semakin banyak dengan modus yang 
semakin bervariasi. Persoalan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan orang untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidananya melalui beragam sarana seperti 
teknologi informasi. Namun persoalan ini juga dipengaruhi oleh peraturan-peraturan tentang 
kejahatan pencucian uang yang dalam implementasinya kurang memadai dan bahkan kerap 
ditafsirkan berbeda sehingga memberikan kesulitan tersendiri untuk para penegak hukum dalam 
melakukan pencegahan dan  penindakan kejahatan pencucian uang.  
 
Karena itu diperlukan kembali upaya perbaikan atas regulasi yang ada sehingga peraturan – 
peraturan tentang kejahatan pencucian uang dapat berfungsi dengan baik dan tidak memberikan 
ruang adanya perbedaan penafsiran dalam penindakan kejahatan pencucian uang 
 
Jakarta, Oktober 2015 
Institute for Criminal Justice Reform 
 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Bagian I 
Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 
 
Kejahatan pencucian uang mulai muncul dan diatur secara hukum di Indonesia sejak 17 April 2002 
lewat diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU tersebut 
merupakan aturan hukum pertama yang mengatur delik pencucian uang. Secara umum terdapat 
beberapa definisimengenai tindak pidana pencucian uang atau biasa disebut dengan istilah money 
laundering,salah satunya menurut John Madinger.  
 
Pencucian uang atau money laundering menurut John Madinger adalah “the use of money derived 
from illegal activity by concealing the identity of the individuals who obtained the money and 
converting it to assets that appear to have come from a legitimate source.”1 

 
Berdasar pengertian pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh Madinger di atas, pencucian uang 
dimaknai sebagaipenggunaan uang yang dihasilkan dari kegiatan illegal atau bertentangan dengan 
hukum. Dalam melakukan pencucian uang itu para pelaku juga merahasiakan identitasnya untuk 
menyembunyikan asal-usul dalam memperoleh uang tersebut. Para pelaku juga mengubah uang 
hasil kejahatan menjadi aset-aset yang tampak datang atau berasal dari sumber yang sah secara 
hukum.  

 
Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang telah mengalami beberapa 
perubahan. Setahun setelah dilahirkannya UU No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang, UU itu 
lalu diubah lewat UU No. 25 tahun 2003. Dirasa masih perlu dioptimalkan, pada tahun 2010, 
muncullah satu undang-undang lagi, yakni UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang berisi perbaikan beberapa hal dari 
UU sebelumnya. Perbaikan yang dimaksud itu adalah UU TPPU tahun 2010 mengatur lebih rinci jenis 
tindak pidana pencucian uang. UU tersebut mengatur 25 tindak pidana asal dan kejahatan lain-lain 
yang ancaman hukuman pidananya empat tahun atau lebih  
 
Salah satu capaian lain di ranah legislasi anti-pencucian uang adalah pembentukan lembaga 
independen bernama Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Lembaga 
inidibentuk berdasarkan  UU No. 15 tahun 2002. PPATK memiliki kewenangan untuk melaksanakan 
kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti-
pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Namun tujuan besar untuk 
membangun rezim anti-pencucian uang belumlah berjalan maksimal. Implementasinya belum 
terlihat secara jelas.Pasal-pasal tindak pidana yang terkandung dalam UUtersebut diatas masih 
belum dapat digunakan secaramaksimal untuk membuka kasus-kasus tindak pidana pencucian uang.  
 
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya,sejak Komisi ini dibentuk pada 
2003 sampai tahun 2011 sama sekali belum pernah menanganikasus yang jenis pidana asalnya 
adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana disebutkan dalam UU TPPU. Barulah sejak 2012 
KPK mulai menangani TPPU yang tindak pidana asalnya adalah kejahatan korupsi.KPK sendiri 
belakangan mulai kerap menyidik kasus korupsi yang kemudian mengaitkannya dengan kejahatan 
pencucian uang. Dan dalam kurun waktu 2012 – 2014 KPK telah menangani sebanyak 12 perkara.2 

                                                             
1
 John Madinger, Money Laundering: AGuide for Criminal Investigators–2nd, (United States of America: CRC Press, 2006), 6. 

2
Lihat“Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004-

2014”,http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara, ditelusuritanggal 29 
April 2014. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara
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Antara korupsi dan pencucian uang memang sangat terkait erat. Dana hasil korupsi kebanyakan 
diarahkan untuk tindak pidana pencucian uang guna menghilangkan bukti. Disini menariknyaTPPU 
yang mensyaratkan terjadinya tindak pidananya dengan memerlukanpembuktian dari unsur tindak 
pidana asal atau biasa disebut juga sebagai predicate offense. Sesuai dengan teori no money 
laundering without core crime3 yang berarti tidak ada kejahatan pencucian uang tanpa adanya tindak 
pidana asal (predicate offense), maka kedua tindak pidana ini harus dibuktikan karena keduanya 
adalah kejahatan yang saling terkait.  
 
Agaknya masalah juga datang dari pengaturan UU itu sendiri, misalnya dalam Pasal 69 UU TPPU 
menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak 
pidana asalnya. Kata-kata tidak wajib inilah yang sering menjadi permasalahanketika memproses 
penindakan kejahatan pencucian uang. Sebab Pasal 69 ini terkesan tidak sejalan dengan asas yang 
dianut dalam UU TPPU, yakni kejahatan pencucian uang ini merupakan kejahatan yang berasas 
kriminalitas ganda.4 
 
Penegasan TPPU sebagai bentuk kejahatan yang berdimensi kriminalitas ganda sesungguhnya dapat 
dilihat dalam beberapa rumusan pasal di UU TPPU. Pasal 3 – 5 UU TPPU menjelaskan bahwa tindak 
pidana ini memiliki karakteristik khusus yang merupakan follow up crime5atau supplementary 
crime,6yaitu kejahatan yang menjadi kelanjutan dari adanya suatu tindak pidana asal (predicate 
offense)/ unlawful activity yang telah dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh harta 
kekayaan.Artinya, kejahatan pencucian uang (follow up crime/ supplementary crime) sangatlah 
bergantung pada terjadinya tindak pidana asal, meskipun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 
bahwa kejahatan-kejahatan ini merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (as seperate crime).7 

 
Tulisan ini bertujuan memberikan pengayaan pemahaman mengenai pencucian uang. Dalam tulisan 
ini diuraikan perjalanan pembangunan rezim anti-pencucian uang, termasuk membahas persoalan-
persoalan yang dapat menjadi ‘penghalang’ dalam pelaksanaan penindakan TPPU di 
Indonesia.Topik-topik dalam perkembangan rezim anti-pencucian uang masih banyak menimbulkan 
polemik sehingga perlu adanyapembahasan terkait hal-hal tersebut. Tulisanini diharapkan 
menambahreferensitentang perjalanan dan perkembangan rezim anti-pencucian uangdi Indonesia. 

 

B. Perkembangan Instrumen Anti-Pencucian Uang Internasional 
 
Di tingkat international kejahatan TPPU telah menjadi salah satu kejahatan yang mendapat 
perhatian global. Lembaga-lembaga multilateral telah mengeluarkan beberapa instrumen 
internasional yang mengaturnya. Pada tahun 2004 PBB mengeluarkan suatu konvensi internasional, 
yakni United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto 
serta Model Legislation on Money Laundering and financing of terrorism (UNODC & IMF;2005). 
Dalam Article 2.1.2 Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism terdapat 
aturan mengenai pembatasan transaksi keuangan dengan menggunakan uang tunai ataucash. 

                                                             
3
YentiGarnasih, “Tindak Pidana Pencucian Uang : Dalam Teori dan Praktik”, Makalah pada Seminar dalam Rangka 

Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, KerjasamaMahupiki dan Universitas Sebelas 
Maret, Solo, 8 s/d 10 September 2013, Hlm 6 
4
Juni Sjafrien Jahja, Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, 

(Jakarta: Visi Media, 2014), Cetakan ke-2, Hlm 54. 
5
YentiGarnasih,Op. Cit. Hlm 6 

6
ArtidjoAlkostar, Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hubungan dengan 

PredicateCrimes,(Yogyakarta, Fakultas Hukum Univ. Islam Indonesia, 2013), Hlm 52. 
7
YentiGarnasih,Loc. cit.  
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Dengan pembatasan itu otoritas terkait dapat mengawasi peredaran uang di masyarakat dan agar 
praktik pencucian uang dapat diredam. 
 
Pada awalnya kejahatan terorganisasi yang paling berbahaya dan sangat berkepentingan untuk 
mencuci hasil kejahatan mereka adalah perdagangan illegal narkotika dan substansi psikotropika. 
Kejahatan terorganisasi ini mulai tumbuh di negara-negara seperti Brazil, Meksiko, Kolombia dan 
negara-negara Amerika Selatan lainnya sejak dekade awal 1980an. Kriminalisasi pencucian uang 
semula hanya diarahkan untuk memberantas perdagangan narkotika dan sejenisnya, seperti 
tercantum dalam United Nation Convention Againts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances of 1988 (The Vienna Convention). Pemikiran tentang bahaya praktek pencucian uang dan 
strategi pemberantasannya sebetulnya diawali dengan kegagalan internasional dalam upaya 
pemberantasan peredaran gelap obat bius dengan segala jenisnya. Di sinilah kemudian 
memunculkan inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah money laundering pada tahun 1986 di 
Amerika Serikat dan kemudian dipakai secara internasional.8 
 
Sebelum 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan meski secara politis kegiatan 
itu sudah berlangsung. Pada 1980an, jutaan dollar uang hasil tindak kejahatan disinyalir masuk 
dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Praktek pencucian uang tidak lagi sesederhana 
yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky, pelaku awal tindak pidana pecucian uang. Pengakuan 
dari seorang mafia obat bius, Franklin Jurador, sempat menghebohkan dunia tatkala dia 
menceritakan bagaimana pemindahtanganan uang hasil kejahatan ke bisnis legal dilakukan dalam 
berbagai transaksi. Menurut Jurador transfer uang dari sumber ilegal itu dilakukan antara lain 
dengan jalan melakukan jual-beli secara fiktif asset atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, 
yang melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antarnegara, dengan 
transaksi yang lebih rumit.  
 
Bahkan berkembangnya transaksi pencucian uang ternyata didukung lembaga-lembaga finansial 
dunia perbankan, seperti layanan nomor rekening istimewa atau nostro account yang diberikan 
bank-bank Swiss sejak tahun 1930an. Layanan ini mengidentifikasi nasabah dengan nomor sandi 
yang digunakan untuk transaksi sehingga bank tidak mengetahui siapa nasabah dan pihak yang 
menjadi lawan transaksi.9 
 
Kejahatan pencucian uang ini kemudian berkembang dalam banyak rupa modifikasi tindak 
pidananya. Kejahatan ini tidak terjadi sebatas pada satu negara, namun telah berlangsung secara 
sistematis dan tanpa mengenal batas teritori negara. Dunia internasional menilai bahwa kejahatan 
ini kian mencemaskan, terlebih dengan adanya perputaran dana dalam jumlah yang besar dari 
negara yang satu ke negara lainnya yang potensial mengganggu stabilitas perekonomian 
internasional. Beberapa negara kemudian mulai menaruh perhatian khusus dengan membentuk 
peraturan perundangan untuk mengantisipasi terjadinya praktik pencucian uang.  
 
Terdapat beberapa negara yang telah memiliki peraturan-peraturan pencegahan pencucian uang,10 
seperti di Amerika Serikat yang memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti 
The Bank Secrecy Act (1970), Money Laundering Central Act. (1986), The Annunzio Wylie Act. dan 
Money Laundering Suppression Act. (1994). Dalam Bank Secrecy Act, terdapat kewajiban lembaga 
keuangan untuk melaporkan setiap transaksi alat pembayaran yang melebihi $10,000 kepada 
Internal Revenue Service yang dikenal dengan nama Currency Transaction Report (CTR). Termasuk 

                                                             
8
Yenti Garnasih, “Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Kelemahan Dalam Implementasinya (suatu tinjauan awal)”, Jurnal 

Legislasi Indonesia, Vol. 3, No. 4, 2006, : 132. 
9
http://www.kopertis12.or.id/2012/12/25/sie-infokum-ditama-binbangkum-bpk.html, Sie InfokumDitamaBinbangkum BPK 

– Money Laundering Hlm 1-2 
10

Ibid. Hlm 2 

http://www.kopertis12.or.id/2012/12/25/sie-infokum-ditama-binbangkum-bpk.html
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juga di dalamnya Foreign Transactions Reporting Act yang memperbesar jumlah informasi keuangan 
yang harus disampaikan kepada instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan dengan tindakan 
pidana, perpajakan dan penuntutan. Setelahnya dalam Money Laundering Central Act (MLCA) diatur 
adanya unsur yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan tindak pidana pencucian uang, yakni: (1) 
terdapat transaksi finansial atau perpindahan internasional; dan (2) terdapat kegiatan melanggar 
hukum tertentu. 
 
Swiss telah memiliki The Money Laundering Act (1998), dalam Pasal  3 dengan judul Verification of 
the identity of the customer, ditentukan beberapa peraturan tentang keharusan verifikasi kepada 
setiap pelaku bisnis apalagi jika terdapat kecurigaan kepada si pelaku bisnis itu terkait dengan 
praktik pencucian uang. Di Thailand telah memiliki peraturan yang sama, yakni The Money 
Laundering Prevention and Suppresion Act (1999). Peraturan anti-pencucian uang Thailand 
sebenarnya hampir serupa dengan peraturan yang terdapat di Indonesia. Dalam Pasal 13 
UUThailand tersebut mengatur keharusan adanya laporan dari lembaga keuangan jika terjadi 
transaksi keuangan yang mencurigakan atau melebihi ketentuan transaksi seperti yang tercantum 
dalam Peraturan Menteri. 
 
Lain lagi dengan negara Spanyol. Negara ini memiliki pengaturan yakni The Money Laundering Law 
(1993), yang dalam Artikel 3 sampai 6 mengatur mengenai penelitian operasi jangka panjang untuk 
menjamin bahwa si pelaku usaha memiliki informasi yang sesuai dengan informasi yang didapat 
serta pemeriksaan mengenai asal dana dan menjamin bahwa dokumen dan informasi yang diterima 
merupakan data yang terbaru. Negara-negara seperti Italia, Inggris, Jerman dan Perancis, tidak 
memiliki pengaturan secara khusus, namun negara-negara ini memiliki Penal Code yang mengatur 
ketentuan anti-pencucian uang. 
 
Di tingkat internasional terdapat satu lembaga yang fokus pada praktik pencucian uang dan 
pendanaan terorisme, yakni the Financial Action Task Force (FATF). Pada 1989 dan 1990 negara-
negara yang tergabung dalam Group 7 melahirkan FATF on Money Laundering yang bertujuan 
mendorong negara-negara agar menyusun peraturan perundang-undangan untuk mencegah 
mengalirnya uang hasil perdagangan narkotika, baik melalui bank maupun lembaga keuangan bukan 
bank. Pada bulan April 1990 FATF memperluas pesertanya mencakup pusat keuangan 15 negara 
yang kemudian mengeluarkan rekomendasi yang paralel dengan UN Drug Convention agar negara-
negara menciptakan peraturan perundang-undangan mengawasi pencucian uang. 
 
Kemudian pada 1998 terdapat juga suatu kebijakan bank internasionalyang dibuat untuk mencegah 
terjadinya praktek pencucian uang,yaitu Know Your Customer (KYC). Kebijakan ini bertujuan 
mencegah potensi bank untuk memberikan fasilitas untuk tindak pidana pencucian uang.Melalui 
kebijakan ini, terdapat empat unsur penting dalam kebijakan ini, yaitu: 
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Keempat unsur penting inilah yangdigunakan oleh bank-bank internasional untuk menghindarkan 
diridari tindakan memfasilitasi praktik tindak pidana pencucian uang. 

 

C. Lahirnya UU TPPU di Indonesia 
 
Sampai 2014 Indonesia sendiri sudah melakukan tiga kali perubahan UU Tindak Pidana Pencucian 
Uang. Terakhir adalah UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. UU inilah yang berlaku sampai saat ini. Bila dilacak sejarahnya, semangat 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai pada 1988 ketika United Nations 
Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances atau lebih dikenal UN 
Drugs Convention ditandatangani 106 negara. Indonesia menjadi salah satu negara anggota yang 
meratifikasinya melalui UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.  
 
Kemudian pada 1998 dibentuk Basle Committee on Banking Regulations dan Supervisory Practices 
yang terdiri dari perwakilan-perwakilan Bank Sentral dan badan-badan pengawas negara-negara 
industri. Lewat peraturan ini bank harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk 
menetapkan identitas nasabahnya yang dikenal dengan Know Your-Customer Rule. Indonesia 
kemudian mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan 
Prinsip Mengenal Nasabah yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
5/21/PBI/2003.  
 
Walaupun secara de jure BI telah mengeluarkan Peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 
2001 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah, namun peraturan ini sulit diterapkan untuk 
memberantas transaksi pencucian uang. Penerapan ini dibatasi oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana Bank wajib merahasiakan 
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali untuk kepentingan perpajakan, 
penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang 
Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, atas 
permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, atau dalam 
hal nasabah meninggal dunia sehingga ahli waris yang sah wajib diberitahukan mengenai simpanan 
nasabah yang bersangkutan.  
 
Akan tetapi penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini belum dianggap cukup oleh FATF untuk 
menanggulangi pencucian uang. FATF sendiri sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang 
berkaitan dengan praktek pencucian uang bagi Indonesia. Rekomendasi tersebut mempunyai tiga 
ruang lingkup, yaitu mengenai peningkatan sistem hukum nasional, peningkatan peranan sistem 
finansial dan memperkuat kerjasama internasional. Semua rekomendasi FATF ini menjadi standar 
internasional untuk mengukur apakah anggota FATF telah mematuhi rekomendasi dan memberikan 
usulan-usulan untuk perbaikan upaya pemberantasan pencucian uang. Indonesia sendiri dipandang 
belum mendukung upaya pemberantasan pencucian uang saat itu. Indonesia masih dimasukkan 
dalam daftar negara wilayah yang tidak bekerjasama Non Cooperative Countries and Teritories 
(NCCTs) pada bulan Juni 2001 oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
dari FATF.  
 
Label hitam masih disandang Indonesia hingga Februari 2002 mengingat FATF menganggap 
kurangnya upaya Indonesia dalam memerangi pencucian uang. Dua bulan berselang, tepatnya 17 
April 2002, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU UU No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Pengesahan ini tidak secara otomatis menghapus Indonesia dari daftar hitam 
NCCTs FATF. Task Force internasional ini menganggap Indonesia belum membuktikan adanya 
program penegakan hukum pencucian yang efektif karena belum ada tindakan hukum terhadap para 
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pelaku kejahatan pencucian uang, peningkatan kerja dalam lembaga keuangan untuk memerangi 
praktek pencucian uang, sistem yang mewajibkan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, 
kerja sama dengan negara-negara lain, institusi-institusi internasional atau belum adanya identifikasi 
nasabah dan belum ada perangkat hukum untuk mengatasi praktek pencucian uangyang dibuktikan 
dengan belum adanya UU Anti-Pencucian Uang.11 
 
Baru pada Februari 2005 Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam setelah FATF mengadakan review 
langsung ke Indonesia dengan mengadakan wawancara dengan para pemimpin instansi yang 
menangani pencucian uang. Presiden SBY saat itu kemudian mengutus beberapa menteri 
berkunjung ke Amerika, Inggris, Perancis, Australia, Jepang untuk menjelaskan keseriusan 
Pemerintah Indonesia menangani kasus pencucian uang. 

 
Terlepas dari itu, UU No.15 tahun 2002 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pencucian 
uang. Definisi pencucian uang baru ditemukan hanya dalam Penjelasan yang menyatakan bahwa 
upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang 
(money laundering). Setahun kemudian UU ini mengalami amandemen melalui UU No. 25 Tahun 
2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang. Amandemen UU ini menunjukkan semangat anti-pencucian uang 
menuju arah positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana UU tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban 
pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam 
menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.  
 
Akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal. Peraturan perundang-
undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah 
hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, 
keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang 
jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana UU ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional 
dan menyesuaikan standar internasional, disusun UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang, yaitu dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang. 
 
Materi muatan dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, antara lain:12 

a) Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; 
b) Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang; 
c) Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif; 
d) Pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa; 
e) Perluasan pihak pelapor; 
f) Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya; 
g) Penataan mengenai pengawasan kepatuhan; 
h) Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi; 
i) Perluasan kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai terhadap pembawaan uang tunai 

dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean; 

                                                             
11

PPATK, Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia – Perjalanan 5 tahun, Jakarta, Pusat Pelaporan Analisa dan  Transaksi 
Keuangan, 2007, hlm 69-70 
12

Bagian Pembukaan dari Penjelasan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
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j) Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak 
pidana pencucian uang; 

k) Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan ppatk; 
l) Penataan kembali kelembagaan PPATK; 
m) Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara 

transaksi; 
n) Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan 
o) Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. 

 

D. Rezim TPPU Indonesia 
 
Setelah dilakukannya review yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam FATF, pada 
bulan Juni tahun 2001 untuk pertama kalinya Indonesia termasuk dalam NCCTs (Non-Coorperative 
Countries and Territories). Predikat sebagai NCCTs ini diberikan kepada negara atau teritori yang 
dianggap tidak mau bekerjasama dalam melakukan upaya global untuk memerangi kejahatan 
pencucian uang. Predikat tersebut menempel pada Indonesia sampai dengan 2005.  
 
Langkah awal yang dilakukannya Indonesia dimulai sejak April 2002 dengan disahkannya UU No. 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan pokok-pokok pemikiran: 

 Secara tegas TPPU dinyatakan sebagai suatu tindak pidana/ kejahatan; 

 Mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai focal point d 
dengan tugas pokok mengkoordinasikan langkah-langkah pemberantasan kejahatan 
pencucian uang; 

 Kewajiban penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan 
tunai dengan batasan-batasan Rp. 500.000.000,- dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepasda 
PPATK dalam jangka waktu 14 hari; 

 Pengecualian pelaksanaan kerahasiaan bank dalam rangka penerapan UU TPPU. 
 
Meskipun sudah mengeluarkan aturan mengenai kejahatan pencucian uang, namun hal ini dirasa 
belum dapat mengakomodasi FATF 40+8 recommendation and international best practice. Pada 
tahun 2002, FATF menyampaikan kepada Indonesiaterkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan 
oleh Indonesia untuk membangun rezim anti-pencucian uang yang efektif dan memenuhi 
international best practice, yakni:13 

 Belum adanya kerangka pengaturan yang komprehensif dalam kaitannya dengan standar 
anti-pencucian uang untuk lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi dan stockbrokers. 

 Belum adanya ketentuan tentang fit and proper test untuk lembaga keuangan non-bank. 

 Belum adanya ketentuan tentang know your customer untuk lembaga keuangan non-bank. 

 Perlunya memperluas pengertian transaksi keuangan yang mencurigakan dalam UU TPPU, 
sehingga termasuk kewajiban melaporkan transaksi yang diduga menggunakan dana hasil 
dari kejahatan. 

 Belum adanya ketentuan larangan pemberian informasi (“anti tipping off”)dalam UU TPPU. 

 Perlunya mempersingkat jangka waktu pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari PJK 
kepada PPATK, karena 14 hari terlalu lama. 

 Perlunya meniadakan batasan (threshold) hasil kejahatan (proceed of crime) yang dalam UU 
TPPU ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,-. 

 Adanya potensi untuk tidak dapat membekukan dan menyita hasil kejahatan yang besarnya 
dibawah batasan Rp. 500.000.000,-. 

 Belum adanya ketentuan yang mengatur bantuan hukum timbal balik (mutual legal 
assistance) 

                                                             
13

Ibid. Hlm 73 
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 Belum beroperasinya PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU). 
 
Dengan dilakukannya segala arahan yang diberikan FATF Indonesia berhasil keluar dari daftar NCCTs 
pada. Dengan demikian dapat dilihat bahwa rezim anti-pencucian uang yang didirikan di Indonesia 
merupakan arahan dari dunia internasional, dalam hal ini melalui peran FATF. FATF sendiri lahir 
lantaran adanya gerakan awal yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang menjadi negara pertama 
yang berinisiatif untuk memerangi kejahatan pencucian uang pada tahun 1930,14 dengan kata lain 
FATF mengikuti jejak sebagaimana dianut oleh Amerika Serikat pada awal memerangi kejahatan 
tersebut. 
 

E. Tindak Pidana Asal dalam UU TPPU 
 
Dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU tercantum beberapa jenis tindak pidana yang masuk dalam kategori 
jenis tindak pidana asal yang menjadi penyebab munculnya harta kekayaan. Untuk dapat dikatakan 
sebagai Harta Kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana, maka Harta kekayaan yang dimaksud dalam 
UU haruslah berasal dari jenis Tindak Pidana Asal sebagai berikut. 
 

No. Tindak Pidana Asal Regulasi/ Undang-Undang 

a.  Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

b.  Penyuapan UU No. 11 Tahun 1980tentang Tindak Pidana Suap jo. UU 
No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

c.  Narkotika UU No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

d.  Psikotropika UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

e.  Penyelundupan tenaga kerja UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri 

f.  Penyelundupan Migran UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

g.  Perbankan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

h.  Pasar Modal UU No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal 

i.  Perasuransian UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 

j.  Kepabeanan UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang 
Kepabeanan 

k.  Cukai UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

l.  Perdagangan Orang UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang dan beberapa ketentuan 
dalam KUHP 

m.  Perdagangan Senjata Gelap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang 
mengubah "Ordonnantietijdelijke 
BijzondereStrafbepalingen" (Staatsblad 1948: 17) dan 
Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 
Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin 
Pemakaian Senjata Api. 

n.  Terorisme UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang  

o.  Penculikan Pasal 328 KUHP 

                                                             
14

Ibid. Hlm 44 
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p.  Pencurian Pasal 362 – 365 KUHP 

q.  Penggelapan Pasal 372 – 375 KUHP 

r.  Penipuan Pasal 378 – 380 KUHP 

s.  Pemalsuan Uang Bab X KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang 

t.  Perjudian Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 bis ayat (2)  KUHP  

u.  Prostitusi Pasal 506 KUHP dan ketentuan pidana dalam UU No. 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang 

v.  Perpajakan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan. 

w.  Kehutanan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

x.  Lingkungan Hidup UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup  

y.  Di Bidang Kelautan dan 
Perikanan 

Bab XXIX tentang Kejahatan Pelayaran dari Buku Kedua 
KUHP serta UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia 

z.  Tindak Pidana lain yang di 
ancam dengan pidana penjara 4 
(empat) tahun atau lebih. 

1. Tindak Pidana Selain dari kejahatan sebagaimana sudah 
ditentukan dari huruf (a) sampai dengan huruf (y) 

2. Tindak Pidana memiliki ancaman pidana penjara 
minimal 4 tahun 

 

F. Jenis Kegiatan dalam Kejahatan Pencucian Uang 
 
Dalam rumusan pasal ketentuan pidana dalam UU TPPU mengandung jenis-jenis tindakan yang 
dikategorikan sebagai tindakan untuk melakukan pencucian uang. 
 

No. Pasal 
Bentuk Tindak Pidana Pencucian 

Uang 
Penjelasan 

1.  Pasal 3 Menempatkan Kata menempatkan berasal dari bahasa 
aslinya “to place”. Ketentuan ini 
terutama terkait dengan atau ditujukan 
kepada tindakan menempatkan uang 
tunai pada bank. Sepanjang hal ini 
menyangkut bank, pengertian 
“menempatkan” disini sama artinya 
dengan pengertian “menyimpan” atau 
“to deposit” uang tunai. Beradasarkan 
UU Perbankan, bahwa yang dimaksud 
dengan dan yang telah ditempatkan atau 
disimpan pada bank disebut “simpanan” 
yang dapat berupa giro, deposito, 
sertifikat deposito, tabungan dan atau 
bentuk lainnya yang dipersamakan 
dengan itu. 

Mentransfer  Kata “mentransfer” dalam istilah 
perbankan yang terkait dengan dana 
atau fund. Untuk dapat melakukan 
transfer, maka dana harus sudah berada 
di dalam suatu rekening (account) atau 
sudah sebagai simpanan. Berdasarkan 
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UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer 
Dana dikatakan bahwa transfer 
merupakan rangkaian kegiatan yang 
dinilai dengan perintah dari si pengirim 
asal yang bertujuan unutk memindahkan 
sejumlah dana kepada penerima. 

Mengalihkan Kata “mengalihkan” yang berkata dasar 
alih berarti pindah, ganti, tukar atau 
ubah. Dengan demikian tindakan 
mengalihkan sama dengan tindakan 
memindahkan, mengganti, menukar 
atau mengubah. 

Membelanjakan Kata Membelanjakan berarti suatu 
tindakan dalam rangka membeli barang 
atau jasa (to spend).  

Membayarkan Kata membayarkan bukan hanya 
sekedar membayar ketika membeli 
barang atau jasa saja, namun juga dapat 
digunakan untuk membayar atau 
melunasi kewajiban, misalnya kewajiban 
membayar hutang.15 

Menghibahkan Menghibahkan memliliki arti 
menyerahkan Harta Kekayaan secara 
cuma-cuma atau tanpa syarat atau juga 
dapat berarti seperti yang dicantumkan 
dalam Pasal 1666 KUH Perdata.  

Menitipkan Kata menitipkan (to bail) atau dalam 
hukum perdata sama dengan “to 
deposit”. Cara menitipkan dapat berupa 
menyewa safe deposit box dari bank 
dimana pelaku menitipkan barang 
perhiasan, surat utang negara (obligasi 
pemerintah) bahkan berupa uang tunai 
di dalam  safety deposit box tersebut.16 

Membawa Keluar Negeri Membawa Keluar Negeri adalah 
tindakan membawa Harta Kekayaan 
secara fisik keluar dari negara Indonesia 
(keluar negeri). Pengertian kata 
membawa juga dapat dilakukan dengan 
cara menangkut, memuat, 
memindahkan atau mengirimkan. 

Mengubah Bentuk Kata Mengubah berarti menjadikan lain 
dari semula atau menukar bentuk 
(warna, rupa, dsb).  

Menukarkan dengan Mata Uang; atau Kata menukarkan berarti memberikan 
sesuatu supaya diganti dengan yang lain. 
Dalam hal ini, pelaku dapat menukarkan 
Harta Kekayaan dengan mata uang laina Menukarkan dengan Surat Berharga 

                                                             
15

Sutan RemySjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, (Jakarta, Pustaka Utama 
Grafiti, 2004), Cetakan ke-1, Hlm 189 
16

Ibid.Hlm 190 
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atau dengan Surat Berharga. 

Atau Perbuatan Lain Perbuatan selain dari pada yang telah 
tercantum diatas, hal ini guna untuk 
menampung jenis perbuatan lain yang 
mungkin saja dapat terjadi dalam 
melakukan Tindak Pidana Pencucian 
Uang. 

2.  Pasal 4 Menyembunyikan Asal usul;  
Sumber; Lokasi; 
Peruntukan; 
Pengalihan Hak-
hak; atau 
kepemilikan yang 
sebenarnya 

Kata menyembunyikan berarti 
menyimpan (menutup dan sebagainya) 
supaya tidak terlihat atau senagaj tidak 
memperlihatkan (memberitahukan).  

Menyamarkan Kata menyamarkan memiliki arti 
menjadikan (menyebabkan dan 
sebagainya) samar atau mengelirukan, 
menyesatkan. 

3.  Pasal 5 Menerima Penempatan; 
pentransferan; 
pembayaran; 
hibah; 
sumbangan; 
penitipan; 
penukaran; atau 
menggunakan 

Kata menerima (bersifat pasif) memiliki 
arti mendapat atau menampung dan 
sebagainya sesuatu yang diberikan atau 
dikirimkan.  

Menguasai  Kata menguasai berarti berkuasa atas, 
memegang kekuasaan atas (suatu) atau 
mengendalikan. 
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Bagian II 
Implementasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia 

 

 
 

A. Kasus Pencucian Uang dalam Pengadilan, Sejauh Mana? 
 
Kriminalisasi terhadap kejahatan pencucian uang diharapkan dapat memberantas kejahatan 
pencucian uang di Indonesia. Ditambah juga dengan lahirnya PPATK menambah kinerja upaya 
pemberantasan pencucian uang di negara ini. PPATK dalam melakukan tugasnya memberikan hasil 
analisa transaksi keuangan yang mencurigakan dengan tujuan agar segera ditindaklanjuti.  
 
Berdasarkan Laporan Tahunan PPATK 2013, sebanyak 12 putusan terkait perkara pencucian uang 
dan jika diakumulasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, terdapat sebanyak 105 kasus yang 
telah diputus.  
 
Laporan serupa datang dari Mahkamah Agung. Menurut institusi pengadilan tertinggi tersebut pada 
tahun 2010, sebanyak 11 kasus yang masuk dalam tahap Mahkamah Agung, tahun 2011 ada 19 
kasus dan pada tahun 2013 hanya terdapat sembilan kasus. Keseluruhannya merupakan kasus yang 
diterima Mahkamah Agung di tingkat Kasasi. 
 

Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) 
Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang diterima oleh MA 

2006 – 2014 
 

No. Tahun Jumlah Perkara Tingkat 

1.  2014 - - 

2.  2013 9 Kasasi 

3.  2012 - - 

4.  2011 19 Kasasi 

5.  2010 11 Kasasi 

6.  2009 - - 

7.  2008 - - 

8.  2007 - - 

9.  2006 - - 

 

B. Hasil Analisis PPATK dan Tantangannya 
 
Harapan besar muncul ketika lahir suatu UU dengan semangat ingin memberantas tindak pidana 
pencucian uang, terlebih dengan lahirnya PPATK semakin terlihat bahwa Indonesia serius dalam 
memberantas kejahatan tersebut. Dalam hal implementasi UU TPPU, PPATK berperan aktif dalam 
melakukan berbagai macam analisis terkait dengan transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan. 
Dalam laporan tahunan PPATK tahun 2013, PPATK menyebutkan telah melakukan beberapa analisa 
terkait dengan kontribusi PPATK dalam melakukan analisa transaksi yang dinilai mencurigakan. 

 
Hasil laporan PPATK yang mencurigakan atau diduga terindikasi pencucian uang akan dilaporkan 
instansi terkait untuk segera ditindak. Dari seluruh proses analisis yang dilakukan oleh analis PPATK 
pada periode Januari 2003 - Desember 2013 menghasilkan 3.259 hasil analisa (HA) yang 2.451 HA di 
antaranya disampaikan ke penyidik dan 808 HA sisanya disimpan dalam database PPATK. HA yang 
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diserahkan kepada penyidik adalah HA yang berisi petunjuk mengenai adanya indikasi transaksi 
keuangan mencurigakan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana asal. (lihat tabel 1) 

 
Tabel 1. 

Jumlah Kumulatif HA yang Disampaikan ke Penyidik Berdasarkan Jenis Penyidik 
Periode Januari 2003 - Desember 2013 

 
Dari hasil laporan PPATK dapat dilihat bahwa selama berlakunya UU TPPU beberapa hasil analisa 
transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilaporkan oleh PPATK. Namun berbeda dengan hasil 
analisis PPATK, jumlah penyidikan dan penuntutan ternyata tidak terlalu besar. Sebagaimana dikutip 
oleh Kompas, KPK hanya  menangani sebanyak 70 kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang 
sepanjang tahun 2013 dan 49 kasus pada 2012.17 Dengan demikian dapat dilihat bahwa Hasil Analisa 
yang dilakukan oleh PPATK belum maksimal ditindak lanjuti oleh para penegak hukum. 
 

C. Predicate Offense Yang Mendominasi TPPU 
 
Berdasarkan Hasil Analisa yang dilakukan oleh PPATK selama Januari 2003 hingga Desember 2013, 
dugaan predicate offense atau tindak pidana asal masih didominasi oleh tindak pidana korupsi, yaitu 
sebanyak 1.143 HA. Kemudian, untuk periode Januari - Desember 2013 saja, dugaan tindak pidana 
asal korupsi sebanyak 168 HA. Di peringkat terbanyak berikutnya adalah tindak pidana penipuan. 
 

                                                             
17

Kompas : http://nasional.kompas.com/read/2013/12/30/2149106/2013.KPK.Tangani.70.Kasus 

http://nasional.kompas.com/read/2013/12/30/2149106/2013.KPK.Tangani.70.Kasus
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Tabel 2 
Jumlah HA yang Disampaikan ke Penyidik Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Dugaan 

Tindak Pidana Asal, Januari 2003 s.d. Desember 2013 

 

D. Instrumen Perampasan Aset Tak Bertuan dalam Peraturan MA No. 1 
tahun 2013 

 
Pasal 67ayat (1) dan (2) UU TPPU mengatur mengenai perampasan aset yang tidak jelas asal-usulnya 
(aset tak bertuan). (1) “Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan 
keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK 
menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil 
tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.” (2) Dalam hal yang diduga 
sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat 
mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut 
sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. 

 
Seperti yang tercantum dalam pasal terkait bahwa jika tidak ada pihak yang berkeberatan paska 
penghentian sementara transaksi, maka PPATK, dalam hal ini, dapat menyerahkan harta kekayaan 
kepada penyidik untuk menyidik Harta Kekayaan/ aset yang tidak jelas asal-usulnya dan terindikasi 
merupakan hasil tindak pidana tersebut. Dalam ayat (2) juga dikatakan bahwa dalam masa waktu 30 
hari setelah dilakukan penyidikan ternyata tidak ditemukan pelaku dari TPPU, maka penyidik dapat 
mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan sebagai 
aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. 

 
Terkait dengan perampasan aset tak bertuan Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan peraturan 
tentang perampasan aset berupa "rekening bank tidak bertuan" atau rekening yang tidak jelas 
pemilik sebenarnya. MA mengeluarkan Peraturan MA (Perma) No.1 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Perampasan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana 
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Lain yang mencakup pengaturan perampasan rekening-rekening bank yang tak jelas pemilik 
sebenarnya. MA menyusun ketentuan itu bersama dengan PPATK untuk mencegah penggunaan 
uang hasil tindak pidana, khususnya tindak pencucian uang.18 

 
Pasal 8 ayat (2) pada Perma tersebut memberikan ruang kepadapihak yang berkeberatan atas harta 
kekayaan yang telah dimohonkan ke pengadilan. Kelanjutan dari Pasal 8 ayat (2) ini adalah Pasal 9 
dan 10 Perma, yakni jika tidak terdapat pengajuan keberatan, Hakim, setelah melewati pemeriksaan, 
berhak untuk memutus menjadikan harta kekayaan itu menjadi aset negara atau dikembalikan 
kepada yang berhak. Pada dasarnya Perma tersebut sudah bisa dijadikan dasar merampas aset yang 
“tak bertuan” karena telah mempertimbangkan jaminan hukum proses keberatan yang diajukan 
oleh pihak yang mengaku memilik aset yang telah disita. Jika pihak yang mengaku tersebut tidak 
dapat membuktikan bahwa harta kekayaan atau aset yang disita itu miliknya, maka akan tetap disita 
oleh negara sebagai aset tak bertuan. Seperti misal yang dialami oleh sebuah BUMN yang mengelola 
banyak aset yang status kepemilikannya tidak jelas alias menggantung. Total aset ini mencapai Rp 50 
triliun.19 
 
Namun dapat terlihat bahwa dalam hal perampasan aset tak bertuan masih tidak efektif dijalankan. 
Berdasarkan catatan di KSEI per 12 November 2013 terdapat dana nasabah yang tidak bisa 
dihubungi atau unclaimed asset sekitar Rp.62 miliar.20 Hal ini semakin menunjukkan desakan untuk 
segera membentuk sebuah UU yang mengatur dengan jelas tentang perampasan harta kekayaan 
yang tidak jelas kepemilikannya atau disebut juga aset tak bertuan, dan bukan diatur dalam bentuk 
Perma. 
 

E. Pengembangan Pembatasan Transaksi Tunai 
 
Salah satu inisiatif penting yang perlu dilakukan dalam pencegahan pencucian uang dapat dilakukan 
dengan cara mendorong pembatasan transaksi uang tunai dalam jumlah besar.Transaksi tunai ini 
seringkali terjadi dan bahkan menjadi tren dalam tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. 
PPATK bahkan menyatakan bahwa mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan melalui transaksi 
tunai. Terbukti selama PPATK berdiri sampai tahun 2012 telah diterima 12,2 juta laporan terkait 
transaksi tunai yang diduga telah terjadi pelanggaran.21 Dengan adanya isu ini, penting bagi 
Indonesia memiliki suatu peraturan tentang pembatasan transaksi dengan menggunakan uang tunai.  
 
PPATK sendiri sempat mengajukan pembatasan transaksi tunai ini kepada Bank Indonesia (BI) agar 
segera mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Kendati telah diajukan 
oleh PPATK sejak tahun 2013, hal ini juga belum rampung diselesaikan. Menurut Ketua PPATK, 
Muhammad Yusuf, pemberlakuan pembatasan transaksi tunai setidaknya dapat menurunkan 
prosentase tindak pidana korupsi di Indonesia.22 Materi yang diusulkan oleh PPATK adalah 
pengaturan pembatasan transaksi dengan uang tunai dengan batas transaksi Rp. 100 juta untuk 
setor tunai dan penarikan tunai setiap transaksinya. 

 
Usulan untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dinilai kurang tepat. BI menilai usulan 
PPATK untuk membuat aturan yang membatasi transaksi tunai dalam bentuk Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) tidak cukup kuat walaupun berdampak positif dalam pemberantasan korupsi.23 
Seharusnya ada suatu peraturan yang lebih kuat, seperti UU, untuk mengatur hal ini. 

                                                             
18

http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=73861 
19

http://finance.detik.com/read/2014/07/03/115102/2626613/4/bumn-punya-aset-tak-bertuan-rp-50-triliun-bagaimana-
nasibnya 
20

http://ekbis.sindonews.com/read/828682/32/ksei-catat-dana-nasabah-tak-bertuan-rp62-m 
21

http://www.suarapembaruan.com/home/pembatasan-transaksi-tunai-turunkan-potensi-korupsi-70/28665 
22

http://www.suarapembaruan.com/home/pembatasan-transaksi-tunai-turunkan-potensi-korupsi-70/28665 
23

http://www.antaranews.com/berita/349332/bi-peraturan-batasi-transaksi-tunai-tidak-kuat 

http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=73861
http://finance.detik.com/read/2014/07/03/115102/2626613/4/bumn-punya-aset-tak-bertuan-rp-50-triliun-bagaimana-nasibnya
http://finance.detik.com/read/2014/07/03/115102/2626613/4/bumn-punya-aset-tak-bertuan-rp-50-triliun-bagaimana-nasibnya
http://ekbis.sindonews.com/read/828682/32/ksei-catat-dana-nasabah-tak-bertuan-rp62-m
http://www.suarapembaruan.com/home/pembatasan-transaksi-tunai-turunkan-potensi-korupsi-70/28665
http://www.suarapembaruan.com/home/pembatasan-transaksi-tunai-turunkan-potensi-korupsi-70/28665
http://www.antaranews.com/berita/349332/bi-peraturan-batasi-transaksi-tunai-tidak-kuat


21 
 

 
Pembatasan transaksi tunai ini sangat mendesak diatur. Hal ini terkait juga dengan adanya desakan 
untuk memberantas TPPU dan juga tindak pidana korupsi. Dengan dilakukannya transaksi dengan 
menggunakan transfer atau dilakukan secara sistem bank, setiap transaksi dapat dengan mudah 
terlacak, termasuk untuk melacak transaksi mencurigakan. BI sendiri telah menginisiasi Gerakan 
Nasional Non-Tunai, untuk mendorong less cash society atau transaksi non tunai. Langkah ini 
dipercaya dapat mengurangi potensi TPPU. TPPU dapat terjadi karena transaksi tunai atau 
menggunakan uang kartal yang tidak tercatat dan susah ditelusuri.24 
 

  

                                                             
24

http://finance.detik.com/read/2014/08/18/194404/2665726/5/bi-transaksi-non-tunai-cegah-pencucian-uang 

http://finance.detik.com/read/2014/08/18/194404/2665726/5/bi-transaksi-non-tunai-cegah-pencucian-uang
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Bagian III 
Tantangan dan Persoalan Implementasi 

Anti-Pencucian Uang 
 
 

A. Perkembangan Tren Pencucian Uang  
 
Kejahatan pencucian uang terjadi sangat canggih dengan bentuk kejahatan yang sangat dinamis atau 
tidak menunjukkan bentuk kejahatan dalam wajah yang tunggal. Yang dimaksud bentuk kejahatan di 
sini adalah wujud tindak pidana yang dapat diidentifikasi secara hukum. UU No 15 Tahun 2002 
sebagai UU pertama yang mengatur pencucian uang menyebutkan bahwa terdapat tiga modus 
operandi yang sering dilakukan dalam praktik pencucian uang, diantaranya: 
 
a. penempatan (placement), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana 

ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, 
wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama 
sistem perbankan. 

b. transfer (layering), yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak 
pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama 
bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. 
Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal 
usul Harta Kekayaan tersebut. 

c. menggunakan Harta Kekayaan (integration), yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang 
berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui 
penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (clean money), 
untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. 

 
Dengan adanya modus operandi inilah yang akhirnya membentuk rumusan pasal-pasal dalam UU 
TPPU saat ini. Seiring perjalanan praktik pencucian uang semakin marak dilakukan. Regulasi yang 
digunakan di negara Indonesia didominasi oleh peraturan dan prinsip-prinsip yang dianut oleh dunia 
internasional. PPATK dalam hal ini mengemban tugas amat berat. Lembaga ini berperan penting 
dalam membangun rezim anti-pencucian uang di Indonesia.  
 
PPATK sendiri dalam beberapa tahun belakangan melakukan beberapa riset terkait dengan tren 
praktik pencucian uang yang kerap terjadi di Indonesia yang dimuat dalam Laporan Tahunan 
lembaga tersebut. Berikut adalah sumber-sumber dana yang terkait erat dengan praktik pencucian 
uang menurut PPATK: 
 
a. Dana Pemilu/ Pemilukada 
 
Beberapa temuan yang diperoleh dari kajian analisis strategis tersebut diantaranya: Pemilu dan 
Pemilukada mengakibatkan peningkatan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan 
Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dari Penyedia Jasa Keuangan terhadap peserta Pemilu/Pemilukada. 
Trend Laporan TKM secara keseluruhan pada tahun 2004 ke 2005 menunjukkan peningkatan sebesar 
145 persen,pada tahun 2008 ke 2009 meningkat sebesar 125 persen. Dilihat dari pola Laporan TKT 
peserta Pemilukada terlihat ada kecenderungan yang semakin meningkat apabila dibandingkan 
dengan jumlah dan frekuensi transaksi keuangan tunai masing-masing peserta sebelum yang 
bersangkutan terpilih sebagai eksekutif.  
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Sedangkan pada kegiatan pemilu legislatif jumlah dan frekuensi transaksi keuangan tunai para 
peserta tidak hanya meningkat pada saat kegiatan pemilu legislatif saja, tetapi terus meningkat 
dalam periode setelah pemilihan. Ditemukan fakta bahwa adanya transaksi dengan pola structuring 
menjadi pola yang digunakan dalam memberikan sumbangan dana Pemilu melalui rekening peserta 
Pemilu/ Pemilukada, dan terdapat fakta adanya penyalahgunaan dana pemilu yang dipergunakan 
untuk kepentingan pribadi.  
 
Dalam hal incumbent kembali mencalonkan diri, beberapa sumbangan dana bagi kepentingan 
Pemilu/Pemilukada diperoleh dari pihak swasta yang merupakan rekanan Pemda dan BUMD. Pola-
pola transaksi tersebut mempunyai indikasi pelanggaran yang cukup kuat terhadap peraturan 
perundang-undangan dan potensi tindak pidana asal serta pencucian uang.  
 
b. Sektor Perbankan dalam Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 
 
Beberapa temuan yang diperoleh bahwa Bank dengan tingkat pengelolaan dana pihak ketiga yang 
besar memiliki risiko yang lebih tinggi untuk digunakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 
Risiko akan menjadi semakin tinggi dan dapat menjadi ancaman serius bagi Penyedia Jasa Keuangan 
apabila Penyedia Jasa Keuangan memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Sebaliknya, risiko akan 
menjadi semakin rendah, bila Penyedia Jasa Keuangan yang berisiko tinggi memiliki tingkat 
kepatuhan yang tinggi, diantaranya dengan meningkatkan tingkat pelaporan. 
 
c. Kecenderungan Transaksi Tunai Yang Berindikasi Tindak Pidana 
 
Penggunaan transaksi tunai pada berbagai lapisan masyarakat (pelaku TPPU) dilakukan dengan 
maksud untuk mempersulit upaya pelacakan asal-usul sumber dana yang diduga berasal dari tindak 
pidana, atau dengan maksud untuk memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana. 
Berdasarkan Hasil Analisis yang dilakukan, diketahui bahwa perilaku korupsi dan tindak pidana 
lainnya berbanding lurus dengan transaksi tunai. Dari sisi profil terlapor, diketahui bahwa mayoritas 
terlapor berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS, domisili terlapor dominan di DKI Jakarta, usia 
terlapor terutama antara 41 tahun s.d. 60 tahun, dan jenis kelamin terlapor terbanyak adalah laki-
laki. Modus yang paling dominan digunakan dalam transaksi keuangan tunai yang berindikasi tindak 
pidana adalah setoran tunai, sedangkan instrumen utamanya adalah Rekening Tabungan Rupiah dan 
Deposito Rupiah. 
 
d. Penggunaan New Payment Method Untuk Pencucian Uang 
 
Penggunaan New Payment Method (NPM) yang mencakup: Prepaid Cards, Mobile Payments, dan 
Internet Payment Services dalam transaksi keuangan semakin berkembang pesat. Berdasarkan kajian 
riset tipologi tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa: "NPM menyebabkan peningkatan risiko untuk 
dapat digunakan dalam berbagai kasus penipuan. Namun demikian dalam perkembangannya 
diketahui pula bahwa NPM menjadi salah satu alternatif metode pembayaran yang dapat 
dipergunakan dalam tindak pidana perjudian, khususnya perjudian melalui internet (online 
gaming).” "Berdasarkan hasil analisis terdapat 14 Hasil Analisis terkait penggunaan New Payment 
Method yang diduga melibatkan penipuan dan perjudian. Penggunaan NPM tersebut mayoritas 
terjadi di DKI Jakarta (35,71 persen), Jawa Timur (28,7 persen) dan Jawa Barat (21,43 persen).” 
 
e. Risk of Terrorist Abuse in The Non Profit Organization (NPO) Sector 
 
Riset “Case Study terkait Risk of Terrorist Abuse in The Non Profit Organization (NPO) Sector 2013-
2014" dilakukan selain untuk melakukan kajian database internal PPATK, juga untuk meminta 
data/informasi tambahan kepada instansi eksternal yang secara khusus menangani kasus-kasus yang 
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melibatkan penyalahgunaan NPO untuk kegiatan terorisme, yang akan dimuat pada buku “FATF 
Typologi” dalam kajian FATF Typologi Project Team. Sejauh ini, PPATK telah menemukan 3 (tiga) 
kasus penyalahgunaan NPO oleh teroris, antara lain: 
 
1. Penyalahgunaan Unregistered Local NPO – yang beroperasi sebagai sekolah berbasis agama – 

oleh kelompok radikal. 
2. Terduga teroris yang bersembunyi pada registered NPO. 
3. Yayasan Panti Asuhan (Orphans Foundation/NPO) yang dijadikan sebagai salah satu trik 

menutupi aktivitas teroris. 
 

f. Penggunaan Virtual Currency sebagai Alat Pembayaran Alternatif di Indonesia 
 
Riset "Kajian Literatur mengenai Penggunaan Virtual Currency sebagai Alat Pembayaran Alternatif di 
Indonesia" dilakukan mengingat perkembangan Virtual Currency yang merupakan salah satu New 
Payment Method (Metode Pembayaran Baru) sangat berisiko terhadap Tindak Pidana Pencucian 
Uang dan Pendanaan Terorisme. Berdasarkan kajian literatur, diketahui bahwa:Berdasarkan status 
legalnya, Virtual Currency atau Cryptocurrency belum diregulasikan oleh badan keuangan resmi 
manapun saat ini, namun masih mengikuti aturan dari Fincen (Financial Crimes Enforcement 
Network). Aturan tersebut dimuat dalam dokumen yang berisikan petunjuk interpretatif mengenai 
replikasi penggunaan aturan Bank Secrecy Act bagi individu yang membuat dan bertransaksi Virtual 
Currency. 
 
Salah satu Virtual Currency yang marak digunakan saat ini adalah Bitcoin (BTC), yang dibuat oleh 
Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 melalui situs Bitcoin.Org dengan basis keuangan USD 1 milyar. 
 
1. Sebagai alat pembayaran, BTC memiliki karakteristik sebagai berikut: 

 BTC adalah mata uang digital, sehingga tidak ada wujud fisik. 

 Dasar penggunaan BTC adalah kepercayaan. Ketika memiliki BTC, pengguna percaya nilai dari 
sebuah koin digital yang dikeluarkan BTC. Pengguna juga percaya koin tersebut bisa 
dibelanjakan karena banyak orang bersedia dibayar menggunakan BTC. 

2. BTC memiliki beberapa keuntungan, antara lain: 

 Sebagai cryptocurrency pertama yang menangkap imajinasi publik, BTC memiliki "first mover" 
keuntungan dari kompetisi yang dilakukan. 

 Jumlah penerbitan terbatas 21 juta, sehingga tidak mungkin mendevaluasi karena prospek 
arus besar BTC baru.  

 Sebagai mata uang desentralisasi, BTC bebas dari campur tangan pemerintah dan manipulasi.  

 Biaya transaksi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mata uang konvensional. 
3.  Disisi lain, BTC juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 

 Harga BTC yang telah semakin stabil, sehingga sulit untuk menilai nilai riil dan 
meningkatkan risiko kerugian bagi investor di cryptocurrency tersebut. 

 Relatif anonimitas dari BTC dapat mendorong penggunaannya untuk kegiatan ilegal dan 
terlarang seperti penggelapan pajak, pengadaan senjata, perjudian dan pengelakan 
kontrol mata uang. 

 Fakta bahwa BTC ada terutama dalam bentuk digital membuat mereka rentan terhadap 
kehilangan. 

4. Selain penggunaan BTC, ada beberapa virtual currency yang juga banyak digunakan diseluruh 
dunia, namun di Indonesia keberadaannya belum begitu banyak dikenal, antara lain: 

 Litecoin (LTC), yakni mata uang digital alternatif yang didasarkan pada Bitcoin yang dibuat 
oleh Coblee (2011) melalui situs Litecoin.Org dengan basis keuangan USD 38 juta. LTC 
dibuat karena dirasa perlu adanya cryptocurrency lain yang memiliki algoritma berbeda 
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dengan BTC agar hadiah mining BTC tidak cepat turun, karena overload dari pihak yang 
melakukan mining. 

 Name coin (NMC), yang dibuat oleh Vinced (2011) melalui situs Dot-Bit.Org dengan basis 
keuangan USD 4,5 juta, serta 

 PPcoin (PPC), yang dibuat oleh Sunny King (2012) melalui situs Ppcoin.Org dengan basis 
keuangan USD 4 juta. 

5. Di Indonesia, Virtual Currency yang banyak digunakan adalah Bitcoin. Pada awalnya, banyak 
dikenal di dunia internet oleh para gamer melalui game-game OMMRG sebagaimana yang 
terjadi di seluruh dunia. Beberapa link atau website yang memfasilitasi peredaran Bitcoin di 
Indonesia, antara lain: Facebook dengan user "Pengguna Bitcoin Indonesia", 
www.bitcoin.org.id, dan penawaran jualbeli Bitcoin di Kaskus. Hingga saat ini, belum ada 
regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di 
Indonesia. 

 

B. Double Criminality vs Mono Criminality 
 
Dalam memahami pengertian asas hukum kriminalitas ganda (double criminality) dan juga 
kriminalitas tunggal (mono criminality) perlu diketahui makna dari kedua asas hukum tersebut. 
Pengertian keduanya masih multitafsir. Pasalnya, terdapat pemahaman yang berbeda antara 
penjelasan asas hukum yang terdapat dalam UU dengan yang dikatakan oleh beberapa ahli tentang 
asas hukum ini. Berikut adalah pembahasan dari kedua asas hukum ini. 
 

1. Asas Double Criminality 
 

- Definisi Menurut UU 
 
Rezim anti-pencucian uang di Indonesia menganut asas hukum kriminalitas ganda. Asas ini erat 
kaitannya dengan yuridiksi dari perkara pencucian uang. Pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU 
ditegaskan bahwa UU tersebut menganut asas kriminalitas gandadalam menentukan tindak pidana 
asal atau predicate crime. Penentuan tindak pidana asal harus memenuhi syarat bahwa tindak 
pidana yang dilakukan di Indonesiajuga masuk kategoritindak pidana menurut hukum negara lain. 
Dengan kata lain, perkara pencucian uang tidak saja dapat diadili di pengadilan tempat terjadinya 
tindak pidana, tetapi juga dapat diadili di tempat lain yang memiliki alat bukti dari tindak pidana ini 
dengan syarat dipenuhinya prinsip kriminalitas ganda untuk tindak pidana asal.25 
 
Namun pengaturan asas ini dalam UU menimbulkan kelemahan tersendiri. Sebagai contoh, apabila A 
melakukan perjudian di Las Vegas, Amerika, kemudian hasilnya disembunyikan dan disamarkan 
dengan disimpan di bank di Indonesia, maka si A tidak dapat diadili di Indonesia dengan UU TPPU 
atau UU Perjudian, karena tindak pidana asal pencucian uang, dalam hal ini didapatdari perjudian 
bukan merupakan tindak pidana di Las Vegas, walaupun perjudian merupakan tindak pidana di 
Indonesia. Hal ini disebabkan prinsip double criminality yang dipersyaratkan oleh Pasal 2 UU TPPU 
tidak dipenuhi. Untuk menghindari prinsip double criminality ini disalahgunakan oleh para pelaku 
kriminal, maka apabila nasabah bank menyetorkan uang tunai dalam jumlah besar yang merupakan 
hasil menang judi, maka bank harus meminta sertifikat menang judi dari penyelenggara perjudian 
tersebut di luar negeri.26 

 
- Pendapat Ahli  
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Jurnal Hukum Internasional (IndonesianJournal of International Law Vo. 1, No. 2 ~ Januari  2004, Lembaga Pengkajian 
Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Center for International Law Studies ~ Faculty of Law 
University of Indonesia) 
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Dibanding dengan pengertian sebelumnya sebelumnya, beberapa ahli memiliki beberapa pandangan 
yang berbeda dengan UU dalam hal menganut asas kriminalitas ganda. Dalam tulisannya di 
beberapa makalah dan jurnal, Yenti Garnasih,mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas 
kriminalitas gandaadalah sifat dari kejahatan pencucian uang itu sendiri yakni berperan sebagai 
follow up crime (tindak pidana lanjutan),27 karena didahului dengan tindak pidana asal.Menurutnya, 
tidak mungkin terjadi kejahatan pencucian uang tanpa adanya atau didahului oleh tindak pidana asal 
atau dengan kata lain no money laundering without core crime. Dengan demikian kejahatan 
pencucian uang sangatlah tergantung pada dilakukannya tindak pidana asalnya terlebih dahulu 
meskipun tetap kedua tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (as seperate 
crime). 
 
Sejalan dengan pemikiran dengan Yenti Garnasih, Artidjo Alkostar juga mengatakan hal yang sama, 
yakni kejahatan pencucian adalah supplementary crime.28Bahwa kejahatan pencucian merupakan 
kejahatan tambahan atau lanjutan dari dilakukannya tindak pidana asal.Juni Sjafrien juga 
mengartikan asas kriminalitas ganda29 ini dengan adanya dua kejahatan pidana yang masing-masing 
sebagai perbuatan tersendiri yang dalam terminologi hukum pidana dikenal sebagai concursus 
realis,30yang terdiri dari:kejahatan asal;pidana pencucian uang (follow up crime/ supplementary 
crime). 

 
Namun, sebagaimana tercantum dalam naskah akademik UU No.8 tahun 2010, pengertian mengenai 
hal ini bukanlah dinamakan dengan asas Doube Criminality (Kriminalitas Ganda) bahkan mengenai 
keterkaitan tindak pidana asal dan TPPU tidaklah dianut sebagaimana dianut oleh beberapa ahli. 
Pada naskah akademik dikatakan bahwa TPPU ini bersifat independent crime atau kejahatan yang 
berdiri sendiri.31 Oleh sebab itu, dalam hal penindakan perkara TPPU tindak pidana asal tidak wajib 
dibuktikan terlebih dahulu, yaitu tidaklah perlu menunggu sampai ada putusan tindak pidana asal 
yang inkracht (berkekuatan hukum tetap). 
 

2. Asas Mono Criminality 
 
Dengan penjelasan asas kriminalitas ganda (double criminality) yang diberikan oleh UU ini dapat 
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan asas kriminalitas tunggal (mono criminality) adalah tindak 
pidana yang dilakukan hanya diatur di negara Indonesia saja sebagai tindak pidana, namun di negara 
lain bukanlah sebagai suatu tindakan pidana. 
 

C. Didahulukan Pembuktian Tindak Pidana Asal? 
 
Perlu dipahami sebelumnya bahwa tindak pidana pencucian uang pada hakekatnya adalah tindak 
pidana yang sangat bergantung dengan adanya tindak pidana asal. TPPU perlu dipandang sebagai 
follow up crime atau supplementary crime, sebagaitindak pidana lanjutanatau tambahan yang 
diawali dengan adanya tindak pidana asal, meskipun TPPU pada dasarnya merupakan tindak pidana 
yang berdiri sendiri (as seperate crime). Dalam ketentuan Pasal 2 UU TPPU menunjukkan bahwa 
Harta Kekayaan yang merupakan unsur dalam suatu kejahatan pencucian uang haruslah berasal dari 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.  
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Yenti Garnasih,Op..Cit. Hlm 6 
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Artidjo Alkostar,Op.Cit.Hlm 52 
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Juni Sjafrien Jahja,Op.Cit., Hlm 54. 
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Concursus realis dirumuskan dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut juga 
sebagai gabungan tindak pidana atau samenloopvandelicten(vanHamel). Sederhannya, concursus realis dapat diartikan 
perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-
masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana. (lihat buku asas 
pidana – Roni Wiyantohlm 303) 
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Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, 2006, Hlm 57. 
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Jika demikian, apakah dalam penindakan kejahatan pencucian uang diperlukan pembuktian tindak 
pidana asalnya untuk mendakwa terdakwa TPPU sehubungan dengan ketergantungan TPPU dengan 
tindak pidana asal?Pasal 69 UU TPPU telah menyatakan secara tegas : 

 
“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak 
pidana asalnya.” 

 
R. Wiyono dalam bukunya, Pembahasan Undang-Udang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang32 pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan 
terlebih dahulu” dalam Pasal terkait adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan 
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht. Apakah dengan demikian 
dapat diartikan bahwa dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tidak perlu membuktikan tindak pidana asalnya? 
 
Untuk memahami ketentuan ini, kita harus melihat isi dari pasal ini secara holistik dan komprehensif. 
Isi pasal ini mengatakan bahwa ““tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu”, dengan demikian dapat 
kita lihat bahwa bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asal, namun perlu dipahami dan dibaca secara 
utus bahwa frasa “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk pembuktian 
tindak pidana asalnya.  
 
Sebagai kelanjutan Pasal 69 UU TPPU, sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 UU TPPU, pembuktian 
tindak pidana asal dilakukan secara bersamaan dengan pembuktian TPPU yang dipandang sebagai 
Tindak Pidana Perbarengan (concursus realis). Concursus realis dirumuskan dalam Pasal 65 ayat (1) 
KUHP. Dalam ilmu hukum pidana disebut juga sebagai gabungan tindak pidana atau samenloop van 
delicten. Sederhananya, concursus realis dapat diartikan perbarengan (gabungan) beberapa 
perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing 
perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana. 
Dengan demikian, konsep dari TPPU juga serupa dengan konsep tindak pidana penadahan yakni 
tidak perlu membuktikan terlebih dahulu, menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum 
menghukum orang yang menadah.  

 
Perlu dipahami, sejak tahun 1986, Kejahatan Pencucian Uang merupakan kejahatan yang terpisah 
dari kejahatan asalnya (as separate criminal offense atau independent crime).33Secara historis 
pembuatan UU No.8 tahun 2010 sudah ditentukan dari semula bahwa TPPU merupakan tindak 
pidana yang berdiri sendiri (independent crime). Naskah Akademik UU TPPU34 juga sudah dijelaskan 
bahwa kekuatiran bahwa tidak terbuktinya tindak pidana asal tidaklah berpengaruh kepada proses 
hukum perkara TPPU karena sifatnyayang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. 
 
Meskipun kejahatan pencucian uang lahir atau berasal dari tindak pidana asalnya,namun rezim anti-
pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan 
yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan 
pencucian uang. Rumusan Pasal 2 UU TPPU tentang jenis tindak pidana asal hanya untuk 
menunjukkan bahwa Harta Kekayaan dalam kejahatan pencucian uang berasal dari tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU terdapat 
unsur ”patut diduganya” dalam hal identifikasi Harta Kekayaan menunjukan bahwa dalam hal 
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pemeriksaan kejahatan pencucian uang tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana 
asalnya. Dengan demikian, pemeriksaan dalam perkara TPPU tidaklah bertentangan dengan prinsip 
praduga tak bersalah (presumption of innosence) karena TPPU merupakan kejahatan yang berdiri 
sendiri (independent crime). Oleh karena itulah maka dalam UU TPPU ini tidaklah perlu dibuktikan 
terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk memulai proses pemeriksaan kejahatan pencucian 
uang.  
 
Bahwa terdapat dua Putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana penadahan yang mengatakan 
tidak perlu membuktikan tindak pidana pencurian sebelum menghukum tindak pidana penadahan.  
 

 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1958 Nomor 79K/Kr/1958 yang menentukan 
bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum 
orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah.  

 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 November 1972 Nomor 126K/Kr/1969 yang 
menentukan bahwa pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya 
putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barahng tadahan yang 
bersangkutan. Tindak Pidana Penadahan (Pasal 480 KUHP) memiliki unsur yang sama dengan 
TPPU yakni terdapat unsur “diketahuinya” dan “seharusnya patut diduga”.  

 
Lagipula frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” membuat penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara TPPU tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika 
pelaku tindak pidana asal tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan 
pelaku telah meninggal, hilang dan lain sebagainya. 

 

D. Kewenangan Penyidikan, Bentuk Dakwaan Kumulatif dan Koneksitas 
 
Dalam  hal dilakukannya penyidikan, yang memilki kewenangan adalah penydidik tindak pidana 
asal35 sebagaimana tertulis dalam Pasal 74 UU TPPU. Pasal ini menjelaskan secara limitatif, bahwa 
tidak semua penegak hukum dapat melakukan penyidikan perkara TPPU, namun hanya yang 
tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 saja. Oleh karena itu, sempat timbul problema saat terjadi 
kasus yang bersinggungan dengan masalah koneksitas.36 Dalam perkara TPPU belum memiliki aturan 
khusus terkait dengan koneksitas.  
 
Terdapat satu contoh yang bisa menggambarkan terkait peristiwa ini adalah pengusutan tindak 
pidana pencucian uang dalam kejahatan narkotika yang melibatkan oknum TNI AU di Pekanbaru, 
Riau pada Agustus 2013 lalu. PPATK menyebut TNI memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan 
penyidikan kasus yang melibatkan Sersan Mayor Bambang Winarno ini. Dalam Pasal 74, tidaklah 
tercantum  perangkat hukum militer, Ankum, Polisi Militer, dan Oditur, melaksanakan penyelidikan 
dan penyidikan pencucian uang.  
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Dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU dikatakan bahwa Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah 
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Seperti pada penanganan kasus TPPU oknum anggota TNI Angkatan Udara Pangkalan Udara (TNI AU) 
Roemin Nurjadin Pekanbaru Sersan Mayor (Serma) Bambang Winarno (BW).37 Hal ini pada awalnya 
berkaitan dengan kejahatan narkotika, yakni BW merupakan seorang bandar narkotika. Berdasarkan 
Pasal 74 UU TPPU, BNN jelas memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Permasalahan 
muncul saat diperhadapkan perihal koneksitas mengingat si pelaku merupakan seorang anggota TNI 
AU. Yurisdiksi manakah yang harus digunakan? Pasal 74 UU TPPU tidak mencantumkan perangkat 
militer untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana asalnya, yang juga berarti bahwa militer 
tidak diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU. Berlangsung perdebatan serius 
mengenai ini saat kasus terjadi Agustus, 2013. 
 

"Dalam Pasal 3,4, dan 5 (UU No. 8/2010) tegas disebutkan 'setiap orang'. Artinya semua 
warga negara kedudukannya sama di dalam hukum, tanpa terkecuali militer, selagi itu tidak 
ada kewenangan yang mengatur pencucian uang, penyidikan diserahkan kepada penyidik 
awal,"38 

 
Yenti Ganarsih berpendapat bahwa BNN yang berwenang melakukan penyidikan dikarenakan tindak 
pidana asalnya adalah tindak pidana narkotika. Pada Pasal 1 angka 9 pada UU TPPU juga 
menjelaskan bahwa ‘setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.’ 
 
Berbeda dengan Yenti Ganarsih, Ketua Kelompok Analisis Hukum Pusat Pelaporan Analisis Transaksi 
Keuangan, Riono Budisanto. Ia berpendapat bahwa seluruh prajurit TNI tunduk pada peradilan 
khusus militer seperti yang tertuang dalam UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 
 

"Peradilan Militer berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang,"39 

 
Riono yang memiliki latar belakang sebagai seorang jaksa mengungkapkan peraturan di TNI 
tersebut berlaku selama belum adanya UU baru yang mengatur tentang Peradilan Militer. 
Ketidakjelasan yang dimiliki UU TPPU ini yang membuat para penegak hukum semakin kebingungan 
jika diperhadapkan dengan permasalahan koneksitas ini. UU TPPU sampai saat ini belum mencakup 
mengenai hal ini. Seharusnya UU memberikan suatu kepastian hukum terkait dengan hal ini. 

 
Selain itu, dalam melakukan tindakan penyidikan, penyidik wajib menemukan bukti permulaan yang 
cukupserta dalam melakukan penyidikan, penyidik juga harus menggabungkan antara penyidikan 
tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang.40  Seperti yang sudah 
dijelaskan sebelumnya bahwa adanya ketergantungan kejahatan pencucian uang terhadap 
kejahatan asal, sehingga oleh karenanya dalam memeriksa sebaiknya bersamaan dan dibuat dalam 
satu berkas dengan disusun secara kumulatif. Dengan bentuk dakwaan yang adalah kumulatif, 
berarti juga memberikan tugas kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan secara 
keseluruhan, yaitu dengan dilakukannya pendekatan secara concoursus realis. Keharusan untuk 
melakukan penggabungan ini dapat kita lihat dari bunyi Pasal 74 dan 75 UU TPPU.  

 
Dengan demikian haruslah semua unsur dalam setiap pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan juga terhadap tindak pidana asalnya karena berkaitan dengan hasil tindak pidana yang 
terdapat unsur pasal ketentuan pidana. Keterkaitan yang terkandung dalam pasal ini menjadikan 
wajib dibuktikannya kejahatan asal, karena jika kejahatan ternyata tidak terbukti, maka dengan sifat 
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dakwaan kumulatif mengartikan bahwa dakwaan tak terbukti secara keseluruhan dan putusan akan 
bebas. 

 
Namun dimungkinkan pada Pasal 3 UU TPPU dilakukan dakwaan tunggal, yaitu jika pelaku dalam hal 
ini tidak terlibat langsung dengan kajahatan asalnya namun dipersalahkan karena seharusnya pelaku 
itu patut untuk menduga bahwa uang harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan. Oleh karena 
itu, pelaku seperti ini tidak harus dipertanggungjawabkan predicate offense-nya tetapi hanya TPPU 
saja. Selain itu, pada pelaku pencucian uang pasif,41 yaitu menerima dan sebagainya atas segala 
harta kekayaan yang seharusnya si pelaku patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal 
dari kejahatan (unlawful activity).  

 

E. Kewenangan KPK Dalam Penuntutan 
 
Fase penuntutan dalam perkara TPPU juga perlu untuk diperhatikan. Pasalnya dalam UU TPPU, yakni 
Pasal 76 tidaklah dijelaskan secara tertulis mengenai siapa saja yang memiliki kewenangan dalam 
melakukan penuntutan untuk kejahatan pencucian uang. Multitafsir kerap terjadi, hanya Kejaksaan 
Republik Indonesia saja yang memiliki kewenangan ataukah KPK juga memiliki kewenangan yang 
sama. 
 
Perlu dipahami sebelumnya bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 yang mengatur mengenai 
kewenangan penyidikan yang diberikan ke beberapa aparat penegak hukum, salah satu diantaranya 
adalah kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebagai penyidik tindak pidana asal yang 
merupakan tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, secara tertulis KPK hanya berwenang untuk 
melakukan penyidikan kejahatan pencucian uang. Lantas, bagaimana dengan nasib dari beberapa 
kasus TPPU yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh 
KPK seperti kasus Djoko Susilo, Akil Mochtar dan yang paling terbaru adalah Anas Urbaningrum? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jika kita melihat isi dari Pasal 75 UU TPPU bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan 
yang cukup terjadinya kejahatan pencucian uang dan tindak pidana asalnya, penyidik 
menggabungkan antara penyidikan tindak pidana asalnya dengan TPPU. Dengan kata lain, bahwa 
dalam hal ini KPK diberikan kewenangan oleh UU untuk menggabungkan penyidikan tindak pidana 
korupsi, sebagai tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU-nya. 

 
Dalam hukum acara TPPU secara umum diberlakukan hukum acara pidana sebagaimana tercantum 
dalam KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh UU TPPU (Pasal 68, penyidikan dengan menggunakan 
hukum acara/ KUHAP kecuali ditentukan lain oleh UU TPPU). Beranjak dari doktrin lex specialist 
tersebut, UU TPPU khususnya yang berkaitan dengan hukum acara merupakan aturan khusus dari 
KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang berlaku saat ini. Artinya, sepanjang tidak ditentukan (diatur) 
secara khusus di UU TPPU, semua hukum acara pidana terkait perkara TPPU masih merujuk kepada 
aturan dalam KUHAP.  
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Lihat Pasal 5 UU TPPU. 

Penjelasan Pasal 74 UU TPPU : 

“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh 
undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional 
(BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak 
pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana 
Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.”  
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Dalam KUHAP disebutkan jika penuntutan adalah: “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 
perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
pengadilan” (Pasal 1 Angka 7). Sementara, “penuntut umum adalah adalah jaksa yang diberi 
wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
hakim”. Jadi tindakan penuntutan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa dalam 
lingkup menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. (Pasal 2 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan RI). Oleh sebab itu dalam hal penuntutan perkara TPPU, KPK diberikan 
kewenangan untuk melakukan penuntutan berdasarkan asas peradilan yang dianut dalam KUHAP. 
Dari pemahaman ini tampak bahwa tugas penuntutan merupakan kewenangan khusus yang dimiliki 
oleh institusi kejaksaan yang kemudian dilakukan oleh Jaksa yang diangkat dan diberhentikan oleh 
Jaksa Agung (Pasal 8 UU Kejaksaan).  
 
Tidak hanya itu, sebelum memangku jabatan Jaksa, terlebih dahulu harus disumpah dihadapan Jaksa 
Agung (Pasal 10), yang menandakan seseorang baru dianggap sah dan memiliki kewenangan sebagai 
penuntut umum. Adapun kewenangan penuntutan di institusi KPK selama ini dilaksanakan oleh 
seorang Jaksa yang ditugaskan atau di-BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) oleh institusi Kejaksaan RI 
(yang diangkat, diberhentikan dan disumpah oleh Jaksa Agung) untuk melakukan penuntutan 
perkara-perkara korupsi di KPK. Sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi, maka KPK memiliki landasan yang kuat melakukan 
penuntutan tindak pidana TPPU. Lagipula jika setelah KPK melakukan penyidikan terhadap perkara 
TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan harus diserahkan kembali berkas 
penyidikan kepada Jaksa Agung, maka hal ini menjadi tidak efektif dan efesien dalam melakukan 
penuntutan pemeriksaan di sidang pengadilan dan akan menimbulkan beban biaya yang lebih 
mahal, hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang dianut oleh KUHAP yaitu asas peradilan 
cepat, sederhana dan biaya ringan. 

 

F. Permulaan Bukti Yang Cukup Sebagai Modal Awal Penyidikan TPPU 
 
Kembali memperhatikan terkait dengan Pasal 75 UU TPPU perihal penyidikan TPPU, dalam hal ini 
yang perlu diperhatikan adalah mengenai ‘Dalam hal penyidik menemukan permulaan bukti yang 
cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal ...’. Seperti kita ketahui, 
bahwa tidak terdapat indikator yang menjelaskan mengenai standar dari bukti permulaan yang 
cukup.  
 
Penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang 
cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 
butir 14. Pasal ini menunjukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan 
sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. 
Dengan begitu, terkesan bahwa penilaian ‘permulaan bukti yang cukup’ berdasarkan subjektivitas 
penyidik semata. 
 
Untuk menghindari hal tersebut, terpaksa kita harus melihat dan berpedoman pada para pakar yang 
berpendapat tentang pengertian dari ‘permulaan bukti yang cukup’ diantaranya: 

 

Pakar/ Ahli Pendapat 

P.A.F. Lamintang42 Secara praktis kalimat ‘bukti permulaan yang cukup’ dalam rumusan 
Pasal 17 KUHAP harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal berupa 
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P.A.F. Lamintang, Pembahasan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-1, Februari 2010, Edisi II, Hlm 113. 
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alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 

M. Yahya Harahap43 Bahwa jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, 
pengertiannya hampir serupa dengan yang dirumuskan Pasal 183 
KUHAP, yakni harus berdasar prinsip “batas minimal pembuktian” 
yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti, bisa terdiri dari dua 
orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. 

H.M.A. Kuffal44 Bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan” adalah sama dengan 
“alat bukti yang sah”, sedang cukup bukti menurut KUHAP adalah 
sama dengan alat bukti minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 183 
dan Pasal 184 KUHAP. 

 
Berdasar pendapat para pakar dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan ‘pemulaan bukti 
yang cukup’ dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU adalah sama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) 
alat bukti yang sah dengan pengertian baik dengan 2 (dua) jenis alat bukti yang sah sejenis, misalnya 
keterangan saksi maupun dengan 2 (dua) jenis alat bukti yang sah tidak sejenis, misalnya 1 (satu) 
keterangan saksi dan 1 (satu) surat.45 Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyidik tindak pidana asal 
baru dapat melakukan penyidikan jika telah didapati sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. 
 

G. Pembuktian Unsur Dakwaan– Frasa “Patut Diduganya” 
 
Berikutnya adalah mengenai perlunya pembuktian unsur subyektif atau mens rea dan unsur objektif 
atau actus reus. Unsur mens rea dalam TPPU yang perlu dibuktikan adalah knowledge (mengetahui) 
atau reason to know (alasan untuk mengetahui/ patut menduga) dan intended (bermaksud).46 Dalam 
pemenuhan unsur ‘mengetahui’, pelaku harus memenuhi knowingly dan willingly. Hal ini terkait 
dengan pembuktian unsur pasal yaitu bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga perihal 
sumber dari harta kekayaannya, apakah bersumber dari sumber yang sah atau tidak dan juga 
terdakwa mengetahui tentang maksud melakukan transaksi. Menjadi pembahasan yang 
berkepanjangan yaitu mengenai frasa “patut diduganya” dalam UU ini.  
 
Perlu diketahui, frasa ini sebenarnya juga menjadi unsur dalam UU mengenai TPPU di beberapa 
negara.Berdasarkan kesepahaman bersama negara-negara dalam menyatukan perbedaan rezim 
hukum, membuat hampir semua delik pencucian uang di negara-negara yang mengkriminalisasi 
aktivitas pencucian uang memiliki sejumlah kesamaan, baik negara civil law maupun common law 
system.  
 
Adapun beberapa kesamaan dalam merumuskan delik pencucian uang khususnya berkenaan dengan 
frasa “patut diduga” yang merupakan jenis kesalahan dari aktivitas pencucian uang dibeberapa 
negara antara lain sebagai berikut: 
 

Malaysia Afrika Selatan Kanada Swiss 

“…..the person knows 
or has reason to 
believe, that the 
property is proceeds 
from any unlawful 

“…knowsor ought 
reasonably to have 
knownthat such 
property derived or is 
derived from or 

“….knowing or 
believingthat all or a 
part of that property 
or of those proceeds 
was obtained or 

“Any person who 
carries out an act that 
is aimed at frustrating 
the identification of 
the origin, the tracing 
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M. Yahya Harahap, Perubahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 
Cetakan ke IX, Juli 2007, Edisi ke-2, Hlm 158. 
44

HMA. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Cetakan ke IX, April 2007, 
Edisi Revisi, Hlm 28,29. 
45

R. Wiyono, Op. Cit.Hlm 212 
46

Yenti Garnasih, Op.Cit.Hlm 10 
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activity;…”  
[Section 3 (1) Anti-
Money Laundering and 
Anti-Terrorism 
Financing Act 2001]  
 

through a pattern of 
racketeering 
activity..”; 
[Section 2 Prevention 
of Organized Crime 
Act No. 121 of 1998]  

derived directly or 
indirectly as a result of 
(a) the commision in 
Canada of a 
designated offence...” 
[Section 462.31 (1) 
Criminal Code Canada] 

or the forfeiture of 
assets which he knows 
or must assume 
originate from a 
felony,...”  
[Article 305 bis Swiss 
Criminal Code] 

Sumber: Permohonan ICJR sebagai Pihak terkait dan kesimpulannya dalam Perkara Nomor 77/PUU XII/2014 
perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantaasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 
Frasa ini sudah dikenal hampir 100 tahun yang lalu ketika WvSNI menyatakan berlaku di Indonesia 
berdasarkan Koninklijk Besluit 15 Oktober 1915 Nomor 33 yang kemudian berdasarkan Pasal 6 UU 
No. 1 Tahun 1946 disebut KUHP. Frasa tersebut terdapat dalam Pasal 480 WvSNI sebagai unsur 
tindak pidana penadahan dan sebagainya yang diterjemahkan, yang diketahuinya atau patut 
disangkanya dan frasa ini diantaranya Para Hakim, Para Ahli Hukum pidana tersebut oleh Prof. 
Muljatno, oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, juga dalam KUHP terjemahan resmi BPHN sekarang 
dipergunakan secara resmi dalam berbagai pelajaran asas hukum pidana baik dalam BAP penyidikan, 
surat dakwaan atau surat tuntutan.  
 
Dalam hukum pidana dan dalam berbagai literatur asas hukum pidana frasa tersebut lebih dikenal 
dengan proparte dolus proparte culpa. Prof. Khomariah juga mengatakan menurut Jan Remmelink di 
dalam bukunya yang terakhir, perumusan delik semacam ini dimaksudkan agar tindak pidana jangan 
dibatasi secara berlebihan dengan menetapkan syarat dolus yang terlalu ketat. Namun juga pada 
saat yang sama jangan dibiarkan terlalu longgar dengan cara mengobjektivasi banyak unsur tindak 
pidana. Hasil akhir yang diharapkan bukanlah tingkat ketelitian yang semakin tinggi tapi justru 
kelenturan yang lebih besar. Hal ini dapat dicapai justru tidak dengan menempatkan unsur-unsur 
atau faktor delik atau justru di luar lingkaran pengaruh dolus melainkan menempatkan sebagian 
unsur tersebut ke dalam lingkaran pengaruh dolus, sebagian lainnya diobjektivasi dan sebagian 
lainnya mengkaitkannya dengan persyaratan culpa.47 
 
Dalam hukum pidana Inggris48 dikenal juga dengan istilah recklessness / kesembronoan (kelapaan/ 
kesalahan yang disadari) atau dalam istilah Inggrisnya disebut advertent negligence (kealpaan yang 
penuh perhatian/ kehati-hatian) dan dalam beberapa hal dapat disamakan dengan dolus evantualis. 
Untuk adanya recklessness biasanya harus dibuktikan bahwa si pelaku sebenarnya “menyadari suatu 
keadaan” dan “mengetahui atau dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya akibat” akan tetapi 
ia sembrono atau tidak peduli terhadap keadaan atau akibat itu. Hal ini mirip dengan yang dianut 
dengan frasa “patut diduga” yaitu setidak-tidaknya memiliki pengetahuan terhadap suatu keadaan 
tertentu. 
 
Dengan demikian, frasa ini dibuat oleh beberapa negara termasuk Indonesia dengan tujuan agar 
masyarakat memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi terhadap segala transaksi juga agar waspada 
terhadap potensi menjadi pelaku TPPU pasif. Tidak adanya frasa tersebut dapat berpotensi untuk 
menurunkan rasa waspada masyarakat sehingga memudahkan pelaku TPPU aktif untuk 
menyembunyikan ataupun menyamarkan Harta Kekayaannya. 
 
Selanjutnya adalah pembuktian unsur intended (memiliki maksud), dalam hal ini adalah maksud 
untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan. Di 
Indonesia sendiri masih sulit untuk membuktikan unsur ini, oleh karena itu Jaksa harus memilih 
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Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 4 s/d 7 
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Barda Nawawi, Perbandingan Hukum Pidana, (Depok, Raja Grafindo, Cetakan ke-10, 2013),Hlm 38 
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unsur ‘menyamarkan’ (disguissing) karena dianggap lebih mudah untuk dibuktikan dibandingkan 
dengan unsur ‘menyembunyikan’ (hiding). Karena susah untuk membuktikan hal ini, di Amerika 
Serikat diberlakukan adanya ‘bukti pendukung’ atau petunjuk (circumstansial evidance) cukup untuk 
membenarkan adanya unsur tersebut49. Dengan demikian, dengan dibuktikannya pengetahuan dari 
si pelaku mengenai harta kekayaannya, terbukti jugalah unsur intended-nya.  
 

H. Pemeriksaan dalam Persidangan: In Absentia Dalam Pembuktian 
Terbalik 

 
Hukum acara TPPU memiliki kekhususan dalam melakukan pembuktian perkara dalam persidangan. 
Berdasarkan Pasal 77 yang menyatakan: 
 

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa 
Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” 

 
Dengan adanya pasal ini menunjukkan bahwa dalam hal pembuktian unsur Harta Kekayaan, 
pembuktian juga dilakukan oleh terdakwa dan bukan hanya oleh penuntut umum. Sistem 
pembuktian ini memiliki istilah sistem pembuktian terbalik atau sistem pembuktian negatif. Sistem 
ini hanya berlaku selama pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, Harta Kekayaan dalam UU 
TPPU merupakan bagian dari unsur pasal yang wajib untuk dibuktikan sebagaimana tercantum 
dalam beberapa rumusan pasal seperti Pasal 3, 4 dan 5. Perlu diperhatikan bahwa dalam sistem 
pembuktian seperti ini sangat dibutuhkan peran aktif dari si terdakwa dalam hal membuktikan Harta 
Kekayaannya. 
 
Di sisi lain, dikenal dengan istilah persidangan “in absentia” yaitu persidangan yang terdakwanya 
tidak hadir dalam sidang setelah dilakukan pemanggilan secara sah. UU TPPU dalam Pasal 79 
mengatur mengenai hal ini, yakni perkara tetap dapat dilakukan pemeriksaan dan hakim tetap dapat 
menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa. Bahwa dengan adanya frasa “perkara dapat 
diperiksa” dalam pasal ini memunculkan celah atau potensi untuk terjadi polemik dalam melakukan 
pemeriksaan. Pasalnya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa dalam rumusan pasal dari 
beberapa di dalam UU TPPU memiliki unsur Harta Kekayaan yang beban pembuktiannya diberikan 
kepada terdakwa. Peran terdakwa dalam sistem pembuktian ini menjadi sangat penting sehubungan 
dengan penggunaan fasa “wajib” dalam Pasal 77. 

 
Dengan demikian dapat kita lihat bahwa terdapat kontradiksi dua pasal tersebut. Di satu sisi menjadi 
kewajiban dari terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan untuk melakukan pembuktian 
terhadap unsur Harta Kekayaan, namun disisi lain dalam hal terdakwa tidak hadir selama masa 
persidangan dari awal hingga akhir, bagaimanakan unsur Harta Kekayaan dapat dibuktikan? 

 
Pada tahun 2002, pernah dilakukan persidangan in absentia yaitu pada persidangan kasus korupsi 
dengan Terdakwa Adrian Kiki Ariawan50 yang pada persidangan dengan Nomor Perkara 
899/Pid.B/2002/PN.JKT.PST diputus pidana penjara seumur hidup. Dalam persidangan pada kasus ini 
tidak dihadiri oleh terdakwa sama sekali. Terdakwa baru dapat ditangkap pada tahun 201451 melalui 
proses ekstradisi dari Australia.  

 
Peristiwa yang terjadi pada kasus ini tidaklah memiliki permasalahan, pasalnya tidak ada unsur pasal 
yang harus dibuktikan oleh terdakwa dalam melakukan pembuktian terbalik pada perkara korupsi. 
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Thomas M. Bagio, Money Laundering andTrafficking: A Question of UnderstandingtheElement of thecrimeandtheuse of 
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Adrian Kiki Ariawan | 899/Pid.B/2002/PN.JKT.PST 13 november 2002 | PT No.71/PID/2003/PT.DKI 2 juni 2003 
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Sedangkan jika peristiwa ini terjadi pada perkara TPPU, yang pada unsur pasalnya, yakni unsur Harta 
Kekayaan haruslah dibuktikan oleh terdakwa dan bukan oleh penuntut umum. Dengan tidak 
hadirnya terdakwa selama masa persidangan ini akan menimbulkan konsekuensi tidak ada 
pembuktian salah unsur pasal yang didakwakan. Lantas bagaimanakah hakim dalam hal ini 
memberikan pertimbangan putusan apakah Harta Kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana atau 
bukan? 

 
Sangat disayangkan dalam UU TPPU juga tidak memberikan solusi jika hal ini terjadi. UU tidak 
mencatumkan adanya kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan unsur Harta 
Kekayaan jikalau terdakwa tidak hadir dalam persidangan. 

 

I. Peran Hakim dan Pembuktian Harta Kekayaan 
 
Dengan segala permasalahan yang dibahas sebelumnya, perihal peran hakim dalam memberikan 
putusan kepada terdakwa TPPU juga dinilai penting. Sebagai majelis hakim yang memutus suatu 
perkara TPPU diharapkan memiliki semangat yang besar untuk memberantas praktik pencucian uang 
di Indonesia.  Profesionalitas Hakim dalam mengungkap perkara TPPU wajib ditunjukkan 
sehubungan dengan sulitnya harus membuktikan dua kejahatan secara bersamaan. Terkait dengan 
peran hakim dalam memberikan putusan yang baik, dipengaruhi dengan adanya pembuktian 
dipersidangan yang membangun keyakinan hakim dalam memberikan putusan. Dalam UU TPPU, 
Pasal 7752 dan 7853mengatur perihal pembuktian dalam sidang pengadilan. Pada pasal tersebut 
diatur mengenai pembalikan beban pembuktian (the shifting of the burden of proof). Perlu 
diperhatikan bahwa beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa hanyalah satu unsur 
saja,yaitu terdakwa hanya membuktikan unsur mengenai asal-usul harta kekayaan yang terkait 
bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 
TPPU.  

 
Perlu diketahui, bahwa terdapat masalah dari kedua pasal tersebut yakni berkenaan dengan 
dilanggarnya prinsip non self-incrimination yang terdapat di beberapa aturan, baik nasional maupun 
internasional. Sebagaimana tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR) Artikel 14 angka 3 huruf g yakni ‘Not to be compelled to testify against himself or to confess 
guilt.’ Jelas bahwa dalam persidangan54 seorang terdakwa memiliki hak untuk tidak mengakui 
kesalahannya atau biasa dikenal dengan hak ingkar. Oleh karena itu, harus ditegaskan bahwa beban 
pembuktian ini hanya boleh diterapkan secara terbatas hanya pada tahap persidangan55 dan hanya 
untuk satu unsur saja yaitu unsur bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan, dengan 
kata lain jika unsur ini tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa Jaksa masih harus membuktikan unsur 
yang lain pula. Jadi mengenai sistem pembuktian ini, tidaklah bertentangan dengan yang dianut 
dalam ICCPR karena dalam hal ini bukanlah terdakwa membuktikan bahwa dia bersalah, tapi 
terdakwa hanya membuktikan unsur Harta Kekayaan yang merupakan objek dari TPPU ini. 
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Pasal 77 : Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya 
bukan merupakan hasil tindak pidana. 
53

Pasal 78 : (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan 
terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). ; (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait 
dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan 
cara mengajukan alat bukti yang cukup. 
54

Di dalam artikel 14 angka 1 ICCPR sebelumnya juga menjelaskan bahwa harus adanya persamaan hak setiap orang di 
muka pengadilan 
55

Dengan disebutkan “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan” dalam Pasal 77 UU TPPU, maka dengan 
demikian beban pembuktian terbalik hanya dapat dilakukan pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan. 
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Kemudian tentang hubungan antara‘bukti pendukung’ atau petunjuk (circumstansial evidance) 
dengan pembuktian unsur ‘dengan maksud’, yakni jika hakim dengan berani menganut pemikiran 
ini, dengan JPU dan terdakwa (membuktikan sumber harta kekayaan) membuktikan semua unsur-
unsur sebelum unsur ‘dengan maksud’, maka dengan sendiri unsur tersbut telah terbukti 
sebagaimana dilakukan oleh negara-negara Common Law System56. Logika hukum yang dibangun 
dengan sistem ini adalah jika si pelaku telah terbukti sengaja melakukan tindakan transfer dan juga 
mengetahui atau setidak-tidaknya mengetahui asal-usul dari harta kekayaan tersebut, maka dengan 
sendiri unsur ‘dengan maksud’ untuk meyamarkan dan menyembunyikan pasti sudah terbukti 
dengan sendirinya. 

 

PENYIDIKAN & PENUNTUTAN ‘REKENING GENDUT’ 
 
Istilah dari rekening gendut ini pada dasarnya tidak pernah digunakan oleh PPATK. Istilah ini muncul 
untuk menjelaskan suatu keadaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) atau seorang pejabat/ 
penyelenggara negara yang memiliki rekening tidak wajar, dalam arti jumlah yang dimilikinya dan 
disetor dalam waktu tertentu tidak sesuai dengan pendapatannya. Terkait hal ini, wakil ketua PPATK, 
Agus Santoso dalam situs resminya57, “misalkan seorang PNS dengan gaji per bulan Rp 5 juta tiba-
tiba setiap bulan dapat setor tabungan Rp 100 juta atau membeli polis asuransi Rp 2 milyar, meski 
masih golongan 3B atau 3C. Tentu saja pihak asuransi merasa aneh dan melaporkan ke PPATK. 
Bahkan juga yang nilainya kecil tetapi rutin. Contoh, seorang PNS gaji Rp 5 juta, tetapi setiap bulan 
setor Rp 100 juta. Katakanlah, dia menerima gaji dari tiga perusahaan, masing-masing Rp 50 juta. 
Tentu ini aneh bagi bank sewaktu membuka rekening yang dikatakan PNS. Kok, uangnya banyak 
sekali diusia masih muda.” .  
 
Dia juga menambahkan bahwa PPATK adalah institusi yang dapat bekerja sendiri. Dalam hal 
memeriksa rekening ataupun transaksi mencurigakan, PPATK hanya dapat dapat melakukan analisa 
dan melaporkannya kepada institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan 
penuntutan. Bisa dikatakan, bahwa hasil analisa yang telah dilakukan oleh PPATK tidaklah 100% 
(seratus persen) terindikasi kasus korupsi atau tindak pidana lainnya. Kembali ditegaskan bahwa 
PPATK adalah sebuah pusat analisa transaksi dan tidak berwenang untuk melakukan penindakan. 
Kasus rekening gendut yang dimiliki Aiptu Labora Sitorus  dapat dijadikan contoh menarik terkait 
dengan kasus rekening gendut ini. Pada pengadilan tingkat I, Labora hanya terbukti melakukan 
pembalakan hutan liar dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM), sedangkan bagian TPPU tidak 
terbukti. Pada tingkat banding, Labora dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
TPPU. 
 

 

J. Rekomendasi Kepada Aparat Penegak Hukum: Minimnya Kewenangan 
PPATK 

 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa PPATK hanyalah sebuah institusi yang bergerak 
dalam hal analisa transaksi dan menerima laporan-laporan terkait dengan transaksi mencurigakan 
dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan untuk melakukan penindakan dalam perkara 
TPPU. Dalam Pasal 40 UU TPPU, terdapat tugas-tugas pokok dari PPATK, diantaranya: 
a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; 
b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; 
c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan 
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YentiGarnasih, Op.Cit. Hlm 11 
57

http://agussantoso.org/ppatk/modus-korupsi-pns-meminjam-rekening-pribadi.html#.VGBK6Mn5mSo 

http://agussantoso.org/ppatk/modus-korupsi-pns-meminjam-rekening-pribadi.html#.VGBK6Mn5mSo


37 
 

d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak 
pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1). 

 
Dalam Pasal 64 ayat (2) UU TPPU, PPATK setelah melakukan analisa tentang transaksi keuangan 
mencurigakan terkait dengan adanya indikasi TPPU, menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada 
penyidik untuk dilakukan penyidikan. Hasil Pemeriksaan58 yang dimaksud adalah hasil analisa yang 
dilakukan oleh PPATK terhadap laporan keuangan yang diduga terindikasi tindak pidana pencucian 
uang atau tindak pidana lain yang disampaikan pihak pelapor kepada PPATK. Jika dari hasil analisa 
terbsebut ternyata didapati adanya indikasi kejahatan pencucian uang atau tindak pidana lain, maka 
hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada penyidik.  

 
Perlu disadari bahwa Hasil Pemeriksaan bukanlah untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan, 
karena jelas yang dimaksud dengan alat bukti dalam pemeriksaan TPPU adalah sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 73 UU TPPU, bahkan menjadi hal yang wajibdirahasiakan dan merupakan 
tindak pidana bagi yang melanggar (Pasal 11 ayat (1) jo. Ayat (2)). Dengan demikian, karena Hasil 
Pemeriksaan bukan sebagai alat bukti dalam persidangan, Hasil Pemeriksaan hanyalah merupakan 
titik tolak untuk dilakukannya penyidikan perkara TPPU atau tindak pidana lain oleh penyidik59 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (1) UU TPPU. Dengan demikian, Hasil Pemeriksaan 
hanyalah sekedar menjadi rekomendasi bagi penyidik, tidak digunakan sebagai ‘permulaan bukti 
yang cukup’. 

 
Pada dasarnya, frasa ‘PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan 
penyidikan’ dirasa tidak tepat. Perlu diketahui, bahwa dalam melakukan tindakan penyidikan 
haruslah didahuluioleh tindakan penyelidikan.Seharusnya Hasil Pemeriksaan diserahkan PPATK 
kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikanterlebih dahulu sebelum dilakukan penyidikan. 

 

 
 

                                                             
58

Lihat Pasal 1 angka 8 UU TPPU 
59

R. Wiyono, Op.Cit.Hlm 186 
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Meskipun dalam naskah akademik UU 8 Tahun 2010, PPATK diberikan kewenangan untuk melakukan 
penyidikan dengan mencari bukti permulaan yang cukup, namun secara tertulis dalam UU tidaklah 
dicantumkan sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Lagipula, Pasal 1 angka 5 
KUHAP menyatakan bahwa dalam tahap penyelidikanlah ditentukan apakah suatu peristiwa tersebut 
merupakan tindak pidana atau bukan serta apakah dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak. 
Bahwa dengan demikian, seharusnya HP yang diberikan oleh PPATK kepada penyidik tersebut 
haruslah didahului terlebih dahulu dengan tindakan penyelidikan 
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Bagian IV 
Penggunaan TPPU Berdasarkan Putusan MK 

 
 
 

A. Perkembangan  Baru Penggunaan TPPU berdasarkan Putusan MK 
 
Putusan MK dalam Perkara Nomor 77/PUU XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang TTPPU) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kepastian 
hukum terkait beberapa persoalan dalam penggunaan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pengujian materi UU TPPU ini 
diajukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi,  Akil Mochtar, pada Agustus 2014. Terdapat 
beberapa hal yang diujikan oleh Akil Mochtar terhadap UU ini, diantaranya adalah  Pasal 2 Ayat (2), 
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) UU UU No 8 Tahun 2010 . Akil menguji kewenangan Jaksa KPK dalam 
menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.  
 
Pengajuan ini dilakukan lantaran rasa ketidakpuasan Terpidana Akil Mochtar dengan penerapan UU 
TPPU yang diterapkan kepada dirinya. Menurutnya, dalam UU TPPU tidak ada satupun ketentuan 
yang memberikan kewenangan kepada jaksa KPK. Artinya, Akil menganggap kewenangan jaksa KPK 
sebagai pihak yang berwenang dalam TPPU inkonstitusional. Tak hanya Akil yang menganggap 
demikian. Salah satu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menangani kasus Akil 
sendiri, yaitu Hakim Sofialdi, mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan Akil. 
Hakim Sofialdi tidak sepakat dengan 3 (tiga) hakim yang lain karena menanggap bahwa Jaksa 
Penuntut Umum KPK tidak berwenang menuntut perkara Pencucian Uang. Satu hakim lain yang 
melakukan dissenting opinion seperti Hakim Sofialdi adalah Hakim Alexander Marwata, meski 
dengan isi pokok opini yang berbeda.  
 
Sedari awal Hakim Sofialdi menilai dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, sehingga 
dakwaan itu tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan penuntutan. Bagi Hakim Sofialdi, dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 sudah 
tidak diberlakukan dengan hadirnya UU Pencucian yang lahir pada tahun 2010. Hakim Sofialdi 
menganggap KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan, sehingga dengan sendirinya tuntutan yang berkaitan dengan perkara Akil Mochtar 
dinyatakan batal demi hukum. 
 
Hakim Alexander Marwata menyatakan meski UU TPPU menentukan tindak pidana asal tidak wajib 
dibuktikan terlebih dahulu, bukan berarti penuntut umum tidak perlu membuktikan tindak pidana 
asal. Penuntut umum tetap harus membuktikan tindak pidana asal. Hakim Alexander berpendapat 
tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan hanya berlaku untuk pelaku pasif, bukan pelaku aktif. 
Dalam hal ini Akil sudah mencoba membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana 
korupsi. Mengingat peristiwa sudah terjadi cukup lama, tidak tertutup kemungkinan Akil lupa asal 
usul harta kekayaannya. Walau Hakim Alexander tidak meyakini keseluruhan pembuktian Akil, 
perampasan harta kekayaan tidak dapat dilakukan hanya karena pembuktian Akil dinilai tidak logis 
atau harta kekayaan Akil menyimpang dari profil. Alasan seperti itu dipandang Hakim Alexander 
tidak sesuai UUD 1945, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan.  
 
Mengingat ada dua hakim anggota yang menyatakan dissenting opinion, majelis hakim Tipikor 
memutus dengan suara terbanyak. Pendapat berbeda dua hakim inilah, Hakim Sofialdi dan Hakim 
Alexandre, yang kemudian menjadi alasan pendukung bagi Akil Mochtar melakukan Pengujian 
materi terhadap UU TPPU. 
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Kejadian dissenting opinion ini juga pernah terjadi sebelumnya dalam putusan terpidana Luthfi 
Hasan Ishaaq. Dua hakim ad hoc,yakni Hakim I Made Hendra dan Hakim Joko Subagyo 
menyatakan dissenting opinion karena menganggap Jaksa Penuntut Umum KPK tidak berwenang 
menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua hakim tersebut menganggap tidak ada 
satupun ketentuan dalam UU TPPU yang menyebutkan kewenangan Jaksa Penuntut Umum KPK 
menuntut perkara Pencucian Uang. 
 
ICJR sebagai lembaga yang selama ini concern dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi 
sistem peradilan pidana di Indonesia, menganggap pengujian terhadap pasal-pasal yang diujikan 
pemohon dalam Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantaasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berpotensi menciptakan situasi melemahnya 
penegakan hukum pencucian uang di Indonesia.  
 

B. Dasar Pengajuan Permohonan  
 
Ada lima dasar permohonan terkait pengujian UU TPPU tersebut di Mahkamah Konstitusi, yakni:60 
 
o Frasa “patut diduga” dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU. Menurut 

pemohon bahwa frasa “patut diduga” yang tidak memiliki dasar secara yuridis karena tidak ada 
ukuran yang jelas beserta tidak sesuai dengan Pancasila, tidaklah berdasar sama sekali. Oleh 
karena itu, maka permohonan pemohon yang mengatakan bahwa frasa “patut diduga” adalah 
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)  dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
adalah tidak tepat. 

o Tindak Pidana Asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, melanggar Ketentuan Konstitusi. 
permohonan pemohon adalah untuk menghilangkan kata “tidak” dalam frasa “tidak wajib 
dibuktikan” yang seharusnya dibaca secara utuh sebagai “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” 
tidaklah tepat. 

o Beban pembuktian terbalik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 dan 78 UU. Pemohon 
yang menyatakan Pasal 77 dan 78 ini bertentangan dengan Konstitusi adalah tidak berdasar dan 
tidak tepat. 

o KPK tidak berwenang melakukan Penuntutan Dalam Perkara TPPU. Pemohon berargumentasi 
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penuntutan perkara TPPU tidaklah 
memiliki kewenangan penuntutan. Bahwa dengan mendasarkan pada Penjelasan Pasal 74 UU 
TPPU, pemohon mendalilkan jika KPK hanya berwenang melakukan penyidikan, yang 
menyebutkan:  “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari 
instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan 
Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan 
penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup 
terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai 
kewenangannya.”Permohonan pemohonagar Mahkamah memberikan tafsir Konstitusi dengan 
mengganti frasa “penuntut umum” menjadi “penuntut umum pada Kejaksaan RI” dalam Pasal 
76 ayat (1) UU TPPU, tidaklah tepat dan tidak berdasar. 

                                                             
60

 Meluruskan Arah Pengujian Anti Pencucian Uang di Mahkamah Konstitusi, Permohonan ICJR sebagai Pihak terkait dan 
kesimpulannya dalam Perkara Nomor 77/PUU XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantaasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, ICJR, 2014, hal 8-15. 
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o Aturan Peralihan Pasal 95 UU TPPU tidak bertentangan dengan Konstitusi. Pemohon juga 
mempersoalkan tentang Aturan Peralihan, Pasal 95 UU TPPU yang memberikan peluang bagi 
penegak hukum untuk menyidik dan menuntut dan juga bagi pengadilan untuk memeriksa dan 
memutus tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum UU No. 10 Tahun 2010 
diundangkan, dengan menggunakan aturan yang lama, yakni UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 
25 Tahun 2003. Dalam hal ini menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 
1945 karena memberlakusurutkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010. 

 

C. Temuan dari Persidangan dan Pertimbangan MK61 
 

1. Frasa “patut diduga” dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat 
(1) UU TPPU 

 
Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), yaitu tindak pidana pencucian uang berkaitan 
dengan adanya tindak pidana asal, sehingga frasa ‘patut diduga’ seakan-akan ini dapat 
mengesampingkan atau dapat ditafsirkan, tidak mutlak adanya tindak pidana asal di dalam tindak 
pidana pencucian uang. Pemohon menyampaikan oleh karena tindak pidana pencucian uang ini 
adalah tindak pidana lanjutan daripada tindak pidana asal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), 
sehingga berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan harus dikatakan bahwa seseorang itu 
haruslah nyata-nyata mengetahui adanya tindak pidana asal itu, baik mengetahui oleh karena dia 
adalah pelaku sendiri sedang disidik, sedang dituntut, sedang diadili di dalam perkara tindak pidana 
asal, atau dia mengetahui karena sudah adanya putusan hukum, putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap berkenaan dengan telah terjadinya tindak pidana asal itu. Pemohon 
memohon kiranya frasa patut diduganya atau patut diduga tersebut, itu dianggap atau dinyatakan 
bertentangan dengan Konstitusi. 
 
Dalam Keterangan pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)62 
mendalilkan dalam permohonan, bahwa dalam UU TPPU, terutama Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, 
Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU mengandung 2 (dua) unsur yakni unsur “yang diketahuinya” dan unsur 
“patut diduganya”. Perlu dipahami, unsur “yang diketahuinya” menunjukan adanya bentuk 
kesalahan yang berupa “sengaja” atau “dolus”, sedang unsur “patut diduga” menunjukkan adanya 
kesalahan yang berupa “tidak sengaja” atau “alpa”. Bahwa dalam teori hukum pidana, terdapat 
suatu delik atau tindak pidana yang memiliki dua jenis kesalahan sekaligus, yakni kesengajaan (dolus) 
dan diikuti dengan kelalaian (culpa) dalam satu rumusan tindak pidana, yang disebut dengan pro 
partus dolus pro partus culpa. Seperti dalam penadahan (Pasal 480 KUHP) yang juga terdapat frasa 
“yang diketahuinya” dan “harus patut dapat menduga” suatu barang diperoleh dari kejahatan.  
 
Bagian inti delik (bestanddeel) yang merupakan bagian terpenting dalam suatu rumusan tindak 
pidana karena bagian ini menentukan sesuatu perbuatan bersifat melawan hukum suatu perbuatan 
dari jenis tindak pidana ini adalah cukup apabila suatu perbuatan memenuhi unsur kelalaian saja 
atau “patut diduga. Artinya, seseorang sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya atas 
perbuatan penadahan hanya karena kurang hati-hati menilai suatu penitipan atas barang tertentu 
yang ternyata berasal dari tindak pidana.63 
 
Dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU, terdapat frasa “patut diduga” dan 
“patut diduganya” yang merupakan suatu batasan bagi seorang terdakwa untuk dapat dimintakan 
pertanggungjawaban pidana karena telah terbukti melakukan aktivitas pencucian uang. Frasa “patut 
diduga” sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU, 
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 Ibid hal 20-50 
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Risalah Sidang PERKARA NOMOR 77.PUU.XII.2014 - 28 Oktober 2014 Halaman 6 s/d 10. 
63

 Ibid. 
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menjadi salah satu alasan untuk seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai 
contoh seperti kutipan Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan: “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.“64 

 
Dalam penegakan TPPU terdapat dua jenis pelaku, yakni pelaku TPPU aktif sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, serta pelaku TPPU pasif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU 
TPPU. Dalam hal pelaku TPPU aktif, yakni pelaku yang memang dengan sengaja melakukan tindak 
pidana asal serta bermaksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang 
berasal dari tindak pidana, digunakan frasa “yang diketahuinya” untuk dimintakan 
pertanggungjawaban pidana. Selain itu, untuk pelaku pasif yang bersifat menerima, menguasai 
dengan atau tanpa niat untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan, digunakan frasa 
“patut diduga” untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana.Bahwa perlu disadari juga, setiap 
orang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pelaku TPPU untuk dapat menyembunyikan dan/ atau 
menyamarkan harta kekayaan yang merupakan hasil tidak pidana. Dengan adanya frasa “patut 
diduga” membuat masyarakat memiliki tingkat kehati-hatian terhadap harta kekayaan yang 
diterimanya apakah berasal dari tindak pidana atau bukan. Dengan dihapuskan frasa “patut diduga” 
sebagaimana dimohonkan pemohon justru berpotensi mengakibatkan menurunnya tingkat kehati-
hatian masyarakat terhadap praktik Pencucian Uang dan memudahkan pelaku untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan harta keayaan yang berasal dari tindak pidana. 
 
Pelaku tindak pidana asal dan sekaligus tindak pidana pencucian uang sudah sepantasnya 
mengetahui suatu harta kekayaan berasal dari tindak pidana. Maka, yang dibuktikan adalah unsur 
yang ditunjukkan melalui frasa “diketahui”, bukan “patut diduga”. Unsur yang belakangan dapat 
dikenakan terhadap orang yang tidak terkait langsung dengan aktivitas tindak pidana asal, misalnya 
Istri atau orang suruhan yang namanya dipakai dalam transaksi keuangan tertentu. Sebagaimana 
suatu penadahan, dimana untuk membuktikan unsur “patut diduga” sesuatu barang berasal dari 
kejahatan boleh dikatakan sukar. Namun dalam praktik biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara 
perolehan atau pembelian barang tersebut. Misalnya dibeli dibawah harga pasaran, dibeli pada 
waktu malam secara sembunyi-sembunyi sehingga merupakan suatu yang mencurigakan, dan 
sepantasnyalah seseorang juga seharusnya dapat menduga (mengutip R. Soesilo, 1995: 315).65 
 
Keterangan dari Pihak Terkait Langsung, dalam hal ini PPATK,66 mengatakan penghapusan frasa atau 
kata “patut diduga” dalam Pasal 2 ayat (2) UU TPPU dapat berdampak pada tidak adanya keharusan 
bagi setiap orang untuk melakukan tindakan kehati-hatian atau kesadaran setiap orang akan adanya 
kemungkinan terjadinya sesuatu akibat tindak pidana terorisme. Kemudian, dampak lanjutan dari 
tidak terakomodasinya frasa kata tersebut adalah tidak optimalnya Rezim Anti Pencucian Uang di 
Indonesia, khususnya upaya pemberantasan tindak pidana terorisme melalui pendeteksian dan 
pemutusan aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.  
 
Maka apabila frasa atau kata patut diduga dihapuskan dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) UU TPPU 
mengakibatkan tidak adanya hukum yang mengatur keharusan bagi setiap orang untuk melakukan 
tindakan kehati-hatian atau kesadaran setiap orang akan adanya kemungkinan terjadinya sesuatu 
akibat tindak pidana terorisme. Dan ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan juga setiap orang dapat dimanfaatkan pelaku tindak 
pidana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada frasa tadi.67 
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Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta 
kekayaan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan tersebut susah 
ditelusuri oleh aparat penegak hukum.Dengan demikian pelaku dapat dengan leluasa memanfaatkan 
harga kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Pemerintah dan DPR 
menyadari bahwa dimungkinkan di kemudian hari akan terjadi perdebatan terkait definisi patut 
diduga yang sekarang dipermasalahkan. Sehingga upaya yang dilakukan agar tidak menimbulkan 
multitafsir atas frase atau kata patut diduga yang disebut, maka dalam Penjelasan Pasal 5 UU TPPU 
dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan patut diduganya, yaitu suatu kondisi yang 
memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadi transaksi yang 
diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.68 
 
Dengan kata lain bahwa sama dengan makna dolus eventualis, apabila frasa “patut diduganya” 
dihapuskan, maka kriminalisasi tidak dapat dilakukan terhadap setiap orang yang dimanfaatkan oleh 
pelaku tindak pidana asal. Akibatnya, setiap orang tersebut akan sangat mudah dimanfaatkan oleh 
pelaku tindak pidana asal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, baik sebagai pelaku aktif 
maupun pelaku pasif. Berdasarkan penjelasan di atas, kriminalisasi tindak pidana pencucian uang 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) UU 8 Tahun 2010 sudah tepat 
dengan memasukkan frasa kata patut diduga dan sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.69 
 
Berdasarkan keterangan dari Pihak Terkait Langsung lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)70 
mengatakan tentang pembuktian unsur patut diduganya telah dibahas dan dikaji dan 
dipertimbangkan dengan cukup luas dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, 
tanggal 30 Juni 2014 sesuai dengan Nomor Perkara 10/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT dengan terdakwa 
Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa frasa patut diduganya bertujuan 
untuk memudahkan dalam pembuktian atau easy law enforcement, sehingga tidak memerlukan lagi 
proses pembuktian adanya mens rea. Bahwa dalil Pemohon itu ternyata sangat tidak benar, 
mengada-ada, dan keliru. Karena dalam praktiknya, termasuk dalam penanganan kasus terhadap 
Pemohon, Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang terkait Pasal 3, 
Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU wajib mempertimbangkan semua unsur-unsur delik dalam pasal-pasal 
tersebut, termasuk di dalamnya unsur patut diduganya. Pemahaman atas pelaksanaan pasal 
dimaksud juga harus diletakkan dalam konteks hukum acara dan dibacanya, dan dibaca 
pemahamannya sebagai satu kesatuan proses pembuktian dalam membuktikan unsur-unsur pasal 
tersebut di atas. Selain itu juga, harus diletakkan dalam konteks teori hukum yang biasa digunakan 
untuk menjelaskan pengertian frasa kata patut diduga dalam pertimbangan putusan hakim. 
 
KPK menegaskan secara de facto dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mencari kesesuaian antara 
unsur-unsur delik dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dengan mengacu pada 
ketentuan hukum acara pidana. Dan Majelis Hakim dalam perkara dimaksud yang mengadili 
Pemohon telah memberikan definisi tentang pengertian frasa yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai suatu keadaan di mana seseorang mengetahui 
secara jelas dan pasti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi 
yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan 
melawan hukum.71 
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Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum lainnya juga menjelaskan tentang pengertian yang 
diketahui atau patut diduganya, dalam hukum pidana ini disebut dengan sengaja yaitu suatu 
keadaan batin di mana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang 
dilakukannya beserta akibatnya. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui 
sesuatu, hanyalah pelaku itu yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit untuk mengetahui 
kehendak batin si pelaku, kecuali si pelaku mengakui kehendak batinnya sendiri. Berdasarkan hal-hal 
tersebut di atas, mencantumkan frasa patut diduga dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-
Undang TPPU tidak benar tidak memerlukan kembali proses pembuktian karena putusan atas kasus 
Pemohon telah secara jelas menggambarkan satu pembuktian unsur kesalahan dari Pemohon 
dengan modus tindak pidana pencucian uang, yaitu menyamarkan atau menyembunyikan 
sedemikian rupa hasil dari tindak pidana yang diperolehnya seolah-olah hasil tersebut diperoleh 
secara legal. Salah satu parameter pembuktian sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU untuk 
membuktikan unsur diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi 
adalah dengan memperhatikan pola transaksi yang sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana 
pencucian uang di mana pola tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan.72 
 
Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Khomariah73 yang mengatakan frasa ini sudah dikenal hampir 100 
tahun yang lalu ketika WVSNI menyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan Koninklijk Besluit 15 
Oktober 1915 Nomor 33 yang kemudian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 
disebut KUHP. Frasa tersebut terdapat dalam Pasal 480 WVSNI sebagai unsur tindak pidana 
penadahan dan sebagainya yang diterjemahkan, yang diketahuinya atau patut disangkanya dan frasa 
ini diantaranya Para Hakim, Para Ahli Hukum pidana tersebut oleh Prof. Muljatno, oleh Prof. Dr. Andi 
Hamzah, juga dalam KUHP terjemahan resmi BPHN sekarang dipergunakan secara resmi dalam 
berbagai pelajaran asas hukum pidana baik dalam BAP penyidikan, surat dakwaan atau surat 
tuntutan. Dalam hukum pidana dan dalam berbagai literatur asas hukum pidana. Frasa tersebut 
lebih dikenal dengan proparte dolus proparte culpa. Bukan merupakan dolus eventualis sebagaimana 
didalilkan Pemohon. 
 
Ahli Prof. Khomariah juga mengatakan menurut Jan Remmelink di dalam bukunya yang terakhir, 
perumusan delik semacam ini dimaksudkan agar tindak pidana jangan dibatasi secara berlebihan 
dengan menetapkan syarat dolus yang terlalu ketat. Namun juga pada saat yang sama jangan 
dibiarkan terlalu longgar dengan cara mengobjektivasi banyak unsur tindak pidana. Hasil akhir yang 
diharapkan bukanlah tingkat ketelitian yang semakin tinggi tapi justru kelenturan yang lebih besar. 
Hal ini dapat dicapai justru tidak dengan menempatkan unsur-unsur atau faktor delik atau justru di 
luar lingkaran pengaruh dolus melainkan menempatkan sebagian unsur tersebut ke dalam lingkaran 
pengaruh dolus, sebagian lainnya diobjektivasi dan sebagian lainnya mengkaitkannya dengan 
persyaratan culpa.74 
 
Pada halaman yang sama, disebutkan juga oleh Jan Remmelink bahwa pelaku sendiri tidak perlu 
mengetahui asal-usul benda yang diperolehnya berasal dari kejahatan. Dalam delik ini cukuplah bila 
pelaku mungkin dapat mengetahuinya. Bahkan juga mungkin bahwa unsur yang sama ditempatkan 
di bawah pengaruh baik dari dolus maupun culpa, yang jelas mencakup baik dolus sebagai kesadaran 
akan kemungkinan maupun cula.75TPPU mempunyai banyak kesamaan dengan penadahan 
disebabkan karena TPPU pada hakikatnya adalah perbuatan gigantik dari penadahan. Antara lain 
dari kejahatan asalnya sebagian besar di antaranya menukarkan, menyimpan, menyembunyikan. 
Akan tetapi kita dapat mengerti bahwa WVSNI atau KUHP hanya menyebut 13 jenis kejahatan dari 
mana barang itu berasal, sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU menyebut 26 tindak 
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pidana asal, sebab kejahatan-kejahatan asal selebihnya 100 tahun yang lalu itu memang belum 
dikenal.76 
 
Unsur frasa tersebut juga digunakan dalam Statuta Roma, Pasal 28 di situ disebutkan knew or should 
have known yang diambil alih ke dalam Pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia. Mahkamah Agung Sendiri telah menerapkan frasa ini sebagai unsur TPPU dalam 
berbagai putusannya dan telah menjadi jurisprudensi tetap. Demikian juga sebagai unsur yang sama 
dalam putusan-putusan mengenai kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Timur.77 
 
Dengan demikian, tidak perlu ada sedikitpun keraguan bahwa frasa diketahui atau patut dapat 
diduganya merupakan suatu yang sangat sukar dalam pelaksanaannya. Atau akan memberikan 
ketidakadilan dan kepastian hukum sehingga terhadap dalil ini haruslah ditolak. Seseorang yang 
menerima suap, gratifikasi terlebih apabila pemilik dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara, 
bahkan tertangkap tangan dan kemudian menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta yang 
diperoleh dari tindak pidana tersebut. Bahkan seharusnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut 
sangat tercela dan merupakan hal yang dilarang oleh hukum pidana serta diketahuinya bahwa 
perbuatan tersebut merupakan tindak pidana tidaklah perlu lagi dibuktikan terlebih dahulu tindak 
pidana asalnya.78 
 
Berdasarkan keterangan Ahli Eva Achjani Zulfa79 yang mengatakan bentuk ini pada dasarnya 
merupakan suatu rumusan delik yang menggambarkan adanya tujuan preventif yang harus 
dilakukan oleh setiap warga negara sebagai sarana kontrol dalam pencegahan dan penanggulangan 
suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang. Mengapa demikian? Karena ketika 
kita melihat makna dari proparte dolus proparte culpa, seperti yang dikemukakan oleh Prof. 
Khomariah tadi. Bahwa di sini ada sifat atau adanya permintaan dari pembentuk undang-undang 
kepada setiap warga negara untuk selalu berhati-hati, bersikap waspada terhadap setiap perbuatan 
yang dilakukan. Termasuk di sini adalah perbuatan dalam hal melakukan tindakan-tindakan yang 
terkait dengan penerimaan satu dana, penerimaan satu barang tertentu, yang tentunya adanya 
alasan bagi dia untuk menduga, dari mana asal uang, asal dana itu.   
 
Makna dolus eventualis adalah memberikan satu pandangan bahwa seorang pelaku yang menyadari 
adanya satu kondisi, adanya satu keadaan yang sangat besar kemungkinan terjadinya tindak pidana 
atas itu, dia mengambil risiko yang besar untuk mengemban risiko dari pelanggaran undang-undang, 
dalam hal ini adalah pertanggungjawaban pidana. Jadi urusan proparte dolus proparte culpa, bahkan 
dalam bentuk eventualis sekalipun, mau menentukan atau menuntut adanya sifat kewaspadaan dari 
setiap warga negara.80 
 
Ada satu mekanisme makro sosiologikal perspektif yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk 
kemudian kita setuju bahwa pilihan para pembentuk undang-undang untuk merumuskan unsur 
kesalahan dalam bentuk proparte dolus proparte culpa, pada dasarnya adalah gambaran dari fungsi 
kontrol sosial tadi. Dalam hal ini, strategi follow the money bukan hanya berjalan sebagai fungsi 
represif, bukan hanya berjalan sebagai sarana untuk mengamankan undang-undang, mengamankan 
uang menurut saya, tapi juga fungsi preventif, dimana setiap orang memiliki pertanggungjawaban 
untuk mendukung tegaknya hukum pidana yang menjadi penting dalam proses pencegahan 
kejahatan, sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dari undang-
undang a quo.81 
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Mengutip pendapat Peter Hoefnagel yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana bukan hanya 
berkaitan dengan penerapan hukum pidana (criminolog application), tetapi yang terpenting juga 
pada pencegahan tanpa memidana (prevention without punishment). Sifat kewaspadaan dalam 
melakukan perbuatan itulah yang dipesankan di dalam rumusan ini. Sehingga, frasa patut diduga 
yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU 
rasanya tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D 
ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan tidak juga kita katakan sebagai satu yang 
unconstitutional karena sebetulnya justru ini adalah penegakan norma-norma konstitusional di 
dalam Undang-Undang Dasar 1945.82 
 
Pihak Terkait tidak Langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang83 juga mendalilkan secara 
historis, rezim anti pencucian uang lahir sebagai jawaban atas kegagalan banyak negara untuk 
memberantas peredaran gelap narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan lintas batas 
negara. Maka dari itu, timbul kesadaran internasional untuk bersama-sama merumuskan kebijakan 
baru untuk menanggulangi kejahatan lintas batas tersebut. Hal mana jenis kejahatan tersebut dapat 
dikatakan jenis kejahatan internasional yang tidak mengenal rezim hukum tertentu atau karakter 
sosial dan budaya tertentu. Melalui berbagai persetujuan atau konvensi internasional, yang terakhir 
adalah United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
1988 atau yang dikenal dengan Konvensi Wina. Sebagai puncak dari upaya internasional untuk 
menyatukan persepsi negara-negara dalam memerangi kejahatan menggunakan pendekatan anti 
pencucian uang.84 
 
Aktivitas kejahatan peredaran gelap narkotika yang berdimensi pencucian uang akan menemui 
kegagalan dalam pemberantasannya apabila hanya menggunakan langkah-langkah domestik. 
Kegagalan tersebut misalnya berkaitan dengan sistem hukum masing-masing negara yang berbeda, 
adanya standar mens rea yang berbeda. Di mana satu negara menggunakan standar bahwa 
kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja (intention), tetapi negara lain menetapkan selain 
sengaja, juga kalalaian (negligence). Lahirnya rezim anti pencucian uang internasional salah satunya 
hendak menjembatani berbagai perbedaan rezim hukum tersebut agar pemberantasan kejahatan 
lintas batas dan terorganisasi dapat dilakukan dengan baik. Berdasarkan kesepahaman bersama 
negara-negara dalam menjatuhkan perbedaan rezim hukum, membuat hampir semua delik 
pencucian uang di negara-negara yang mengkriminalisasi aktivitas pencucian uang memiliki sejumlah 
kesamaan, baik negara civil law maupun common law system. Adapun beberapa kesamaan yang 
merumuskan delik pencucian uang, khususnya berkenaan dengan frasa patut diduga merupakan 
jenis kesalahan dari aktivitas pencucian uang di beberapa Negara.85 
 
Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang juga memberikan contoh baik itu dari common law maupun 
kontinental. Misalnya, Malaysia, rumusan deliknya berbuyi, “Person knows or has reason to believe.” 
Afrika Selatan, “Knows or of reasonably to have known.” Kanada, “Knowing or believing.” Swiss yang 
Eropa Continental, “He knows or must assume.” Bahwa persamaan delik pencucian uang di atas 
menunjukkan bahwa frasa patut diduga yang menurut Pemohon tidak memiliki dasar secara yuridis 
karena tidak ada ukuran yang jelas beserta tidak sesuai dengan Pancasila tidaklah berdasar sama 
sekali.86 
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Penggunaan rezim anti pencucian uang adalah sebagai cara atau strategi untuk membuka tabir 
tindak pidana asal yang ada di belakangnya. Berkaca dari pengalaman sulitnya membongkar 
kejahatan yang terorganisasi, maka cara-cara mengungkap kejahatan dengan peningkatan 
menelusuri jejak-jejak kejahatan beralih menjadi menelusuri jejak aliran uang dari hasil kejahatan. 
Metode ini akan menggiring kepada siapa sesungguhnya penerimaan harta tersebut. Di mana pada 
posisi itu, dialah sesungguhnya aktor utama di balik kejahatan tersebut. Penggunaan instrumen anti 
pencucian uang adalah untuk menyeret seorang pelaku kejahatan tindak pidana asal ke pengadilan 
atas tuduhan transaksi-transaksi mencurigakan yang dilakukan untuk mengabulkan aktivitas 
kejahatan yang ia lakukan dan ia nikmati hasilnya. Artinya, pada dasarnya, tindak pidana asal tidak 
harus dibuktikan, tetapi terhadap pelakunya harus dikenakan hukuman dan hasil kejahatannya 
dirampas untuk negara.87 
 
Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang88 juga mendalilkan frasa ini mengandung bahwa yang harus 
dibuktikan adalah sebatas kondisi kecurigaan terhadap aset atau harta kekayaan berasal dari tindak 
pidana asal dan bukan harus benar-benar berasal dari tindak pidana dengan bukti materiil berupa 
putusan pengadilan yang membenarkan bahwa aset itu terbukti secara sah dan meyakinkan berasal 
dari tindak pidana. Hal ini merupakan inti filosofi anti pencucian uang, di mana untuk menjerat 
pelaku kejahatan terorganisasi dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau prinsip follow 
the money. Kejahatan dideteksi  dari hilir ke hulu, atau dari hasil tindak pidana kepada tindak 
pidananya, dan kemudian pelaku kejahatannya. Bukan melalui cara-cara yang konvensional, yakni 
dari hulu ke hilir, dari jejak-jejak kejahatan kepada pelaku kejahatannya. Artinya, jika suatu kondisi 
sudah memperlihatkan adanya kecurigaan terhadap aktivitas tertentu, dalam hal ini misalnya 
transaksi keuangan yang mencurigakan, maka unsur patut diduga harta kekayaan berasal dari tindak 
pidana sudah dapat dijadikan bukti awal untuk melakukan proses peradilan tindak pidana pencucian 
uang yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.89 
 
Adanya unsur kecurigaan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti petunjuk atau Pasal 
184 KUHAP yang bisa berupa adanya transaksi mencurigakan. Selanjutnya, pembuktian unsur patut 
diduga harta kekayaan berasal dari tindak pidana tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuan 
terdakwa untuk menerangkan asal-usul harta kekayaan tersebut bukan dari hasil tindak pidana 
melalui pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Tentu saja hal ini tidak serta-merta 
akan menyatakan terdakwa bersalah melakukan pencucian uang, melainkan hanya menambah 
keyakinan hakim semata. Kesalahan terdakwa tetap harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-
unsur delik TPPU yang lainnya, misalnya unsur barang siapa, mentransfer, atau menerima sejumlah 
uang, dan sebagainya, dan tujuan untuk menyembunyikan harta kekayaan sebagai kesempurnaan 
terjadinya suatu delik tindak pidana. Dan juga harus dipastikan adalah kemampuan bertanggung 
jawab dari terdakwa. Karena dalam hukum pidana, ada orang-orang yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana karena kondisi kesehatan, dan kejiwaan, dan lain 
sebagainya.90 
 
Sehingga dapat disimpulkan jika pembuktian unsur patut diduga harta berasal dari tindak pidana 
dapat dibuktikan dengan dua hal. Pertama, dilihat adanya suatu transaksi yang mencurigakan yang 
dapat dilihat baik dari cara transaksi dilakukan maupun dari nilai transaksi ketika dibandingkan 
dengan latar belakang profesi pelaku yang merupakan bukti permulaan TPPU untuk timbulnya 
proses peradilan.Kedua, tatkala terdakwa gagal membuktikan sebaliknya bahwa aset tersebut bukan 
berasal dari tindak pidana.91 
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MK kemudian memeprtimbangkan bahwa dalam proses pembuktian “patut diduga” atau “patut 
diduganya” atau “patut disangkanya” tidak hanya dalam bahasan undang-undang tetapi sangat 
tergantung pada terbukti atau tidak terbuktinya dalam persdiangan. Hal demikian telah diterapkan 
sejak dahulu kala oleh pengadilan dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan penegakan hukum 
terkait dengan hak-hak warga negara. Menurut MK bukti dan keyakinan hakim merupakan 
hubungan sebab akibat atau kausalitas. UUD 1945 telah menetukan adanya kekuasaan kehakiman 
sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, khusus mengenai tindak 
pidana pencucian uang merupakan kewenangan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung.92 
 

2. Tindak Pidana Asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu 
 
Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kata-kata “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” 
dalam Pasal 69 UU TPPU. Menurut pemohon, kalaulah tidak wajib dibuktikan adanya tindak pidana 
asal, bagaimana bisa itu dianggap itu adalah hasil tindak pidana. Sehingga oleh karena itu, Pemohon 
memiliki pemahaman bahwa semestinya terhadap Pasal 69, kata “tidak” itu tidak ada. Sehingga, 
penyidik, penuntut umum itu tetap dalam hal melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana 
pencucian uang, setidak-tidaknya itu bersamaan dengan dilakukannya penyidikan tindak pidana asal. 
Istilah Pemohon, disandingkan penyidikannya. Tidak bisa katakanlah tindak pidana asalnya belum 
diketemukan, belum ada kekuatan hukum tetap, kemudian sudah dilakukan penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, menurut Pemohon, 
dalam penerapannya, ketentuan Pasal 69 ini secara sedemikian rupa telah diterapkan seakan-akan 
sama sekali memang tidak ada kewajiban penyidik untuk membuktikan terlebih dahulu adanya 
tindak pidana asal itu. Sehingga pada akhirnya banyak harta kekayaan daripada Pemohon yang 
nyata-nyata tidak ada kaitan dengan tindak pidana asal kemudian disita dan di dalam putusan 
pengadilan tindak pidana korupsi dinyatakan dirampas untuk negara. 

 
Bahwa pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendalilkan 
kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang pada hakekatnya adalah tindak pidana yang muncul akibat 
Tindak Pidana Asal (Predicate Offense), oleh karena itu TPPU dipandang sebagai follow up crime atau 
supplementary crime (tindak pidana lanjutanatau tambahan) yang diawali dengan adanya Predicate 
offense (Tindak Pidana Asal), meskipun TPPU pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berdiri 
sendiri (as seperate crime). Oleh karena itu maka harta kekayaan yang dimaksud dalam UU TPPU 
haruslah berasal dari Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU TPPU.93 
 
Dalam melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana isi 
Pasal 69 UU TPPU tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya yang dinyatakan 
sebagai berikut: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak 
pidana asalnya.”  Yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam Pasal 
terkait adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan R. Wiyono, Pembahasan Undang-Udang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Cetakan ke-I, hlm. 
195). Dalam membaca dan memahami Pasal 69 UU TPPU haruslah dilihat secara satu kesatuan yang 
utuh dan tidak terpotong-potong. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 69 UU TPPU ini menyatakan bahwa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu”. Dengan demikian 
bukan berarti bahwa dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asal, namun perlu dipahami dan dibaca secara 

                                                             
92

 Putusan Hal 204 
93

Risalah Sidang PERKARA NOMOR 77.PUU.XII.2014 - 28 Oktober 2014 Halaman 6 s/d 10. 



49 
 

utuh bahwa frasa “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk pembuktian 
tindak pidana asalnya. Karena pada dasarnya, antara tindak pidana asal dan juga pencucian uang 
adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, walapun berkaitan. Jika tindak pidana asal dan pencucian 
yang dilakukan oleh orang yang sama, maka dalam hukum dikenal isitilah perbarengan perbuatan 
atau Consursus realis. Dalam hal ini, perbuatan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang 
adalah perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri.  
 
Sebagai kelanjutan dari Pasal 69 UU TPPU, sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 UU TPPU, 
pembuktian tindak pidana asal dilakukan secara bersamaan dengan pembuktian TPPU yang 
dipandang sebagai Tindak Pidana Perbarengan (concursus realis) Concursus realis dirumuskan di 
dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut juga sebagai 
gabungan tindak pidana atau samenloop van delicten. Sederhannya, concursus realis dapat diartikan 
perbarengan (gabungan) beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur dalam 
Undang-Undang Pidana.94 
 
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)  juga mendalilkan konsep dari TPPU juga serupa dengan 
konsep tindak pidana penadahan yakni tidak perlu membuktikan terlebih dahulu, menuntut dan 
menghukum orang yang mencuri sebelum menghukum orang yang menadah. Sebagaimana Putusan 
Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1958 Nomor 79K/Kr/1958 yang menentukan bahwa tidak ada 
perayutan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri 
sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah. Terdapat juga Putusan Mahkamah Agung 
RI tertanggal 29 November 1972 Nomor 126K/Kr/1969 yang menentukan bahwa pemeriksaan tindak 
pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang 
menghasilkan barang-barahng tadahan yang bersangkutan. Tindak Pidana Penadahan (Pasal 480 
KUHP) memiliki unsur yang sama dengan TPPU yakni terdapat unsur “diketahuinya” dan “seharusnya 
patut diduga”.  
 
Frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan dalam perkara TPPU tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tindak 
pidana asal tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah 
meninggal, hilang dan lain sebagainya. Dengan dihapuskannya frasa “tidak” dalam Pasal 69 
berpotensi dapat menyebabkan terhalangnya pemberantasan TPPU di Indonesia yang akhirnya 
mengakibatkan tidak adanya jaminan bagi warga Indonesia sesuai dengan tujuan dan  niat awal 
dibentuknya UU TPPU. Dengan demikian pembuktian terhadap tindak pidana dalam perkara TPPU 
wajiblah untuk dibuktikan namun tidaklah perlu menunggu hingga Putusan Tindak Pidana Asal telah 
berkekuatan hukum tetap (inkracht).95 

 
Bahwa pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)  mendalilkan  
sejak tahun 1986, Kejahatan Pencucian Uang merupakan kejahatan yang terpisah dari kejahatan 
asalnya (as separate criminal offense atau independent crime); (The National Money Laundering 
Strategy for Sept, 1999, United States page 5 & 15). Haruslah dipahami secara historis pembuatan 
UU TPPU (UU 8/2010), sudah ditentukan dari semula bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang 
berdiri sendiri (independent crime). Di dalam naskah akademik UU TPPU (hlm 49) juga sudah 
dijelaskan bahwa kekhawatiran bahwa tidak terbuktinya tindak pidana asal tidaklah berpengaruh 
kepada proses hukum perkara TPPU karena sifat dari TPPU yang merupakan kejahatan yang berdiri 
sendiri.96 
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Meskipun kejahatan pencucian uang lahir atau berasal dari kejahatan asalnya (predicate offense) 
namun rezim anti-pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai 
suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses 
penyidikan pencucian uang. Rumusan Pasal 2 UU TPPU tentang jenis tindak pidana asal (predicate 
offense) hanya untuk menunjukan bahwa Harta Kekayaan dalam kejahatan pencucian uang berasal 
dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 3, 4 dan 5 
UU TPPU terdapat unsur ”patut diduganya” dalam hal identifikasi Harta Kekayaan menunjukan 
bahwa dalam hal pemeriksaan kejahatan pencucian uang tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu 
tindak pidana asalnya. Dengan demikian, pemeriksaan dalam perkara TPPU tidaklah bertentangan 
dengan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innosence) karena TPPU merupakan kejahatan 
yang berdiri sendiri (independent crime). Oleh karena itulah maka dalam UU TPPU ini tidaklah perlu 
dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk memulai proses pemeriksaan kejahatan 
pencucian uang. Dengan demikian permohonan pemohon untuk menghilangkan kata “tidak” dalam 
frasa “tidak wajib dibuktikan” yang seharusnya dibaca secara utuh sebagai “tidak wajib dibuktikan 
terlebih dahulu” tidaklah tepat. 
 
Bahwa pihak terkait langsung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)97 
mendalilkan tindak pidana pencucian uang sebagai independent crimes, ini berkenaan dengan Pasal 
69. Pasal 69 Undang-Undang 8 Tahun 2010 mengandung makna bahwa walaupun tindak pidana 
pencucian uang merupakan turunan dari tindak pidana asal, namun untuk memulai penyidikan, 
penuntutan, tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu dibuktikannya tindak pidana asal. 
Pasal 69 Undang-Undang TPPU memberikan makna bahwa sebenarnya tindak pidana pencucian 
uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri atau independent crime. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko, yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian 
uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, yang memiliki karakter khusus. Karena itu, 
aparat kejaksaan bisa mengajukan dakwaan pencucian uang lepas dari jenis tindak pidana asal 
kalaupun seseorang lolos dari predikat crime-nya, bukan berarti lolos pula dari tindak pidana 
pencucian uang.  
 
Kemudian, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana 
pencucian uang dapat dibandingkan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap tindak pidana penadahan, sebagaimana dengan Pasal 480 KUHP, di mana 
seseorang yang menadah barang-barang hasil kejahatan, bisa dituntut atau dipidana maksimal 
empat tahun penjara, walaupun pelaku tindak pidana asalnya, katakanlah pencurinya belum 
tertangkap. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung tidak ada ketentuan yang mengharuskan 
menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut, dan menghukum orang yang 
menadah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/58, fakta tentang ada orang kecurian 
dan barang hasil pencurian sudah cukup dijadikan dasar menuntut penadahan. Mahkamah Agung 
juga menyatakan bahwa tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri dan sejajar dengan tindak 
pidana pencucian uang, Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 Tahun 1961.98 
 
Bahwa pihak terkait langsung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan 
dalam hal frasa tidak dalam Pasal 69 Undang-Undang TPPU dihapus, tentu dapat berdampak pada 
hilangnya independensi tindak pidana pencucian uang, sebagaimana sebagai tindak pidana yang 
berdiri sendiri, sehingga proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang akan 
sangat bergantung pada pembuktian tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, apabila frasa tidak atau 
kata tidak dari Pasal 69 dihapuskan, mengakibatkan tidak adanya hukum yang menjamin keadilan 
kepada warga negara yang merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga 
negara, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 
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1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana diketahui 
bahwa tidak terbuktinya perbuatan tindak pidana asal oleh si pelaku di sidang pengadilan, tidak 
hanya karena si pelaku memang benar tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tapi juga 
dikarenakan misalnya masalah penerapan pasal, atau kurangnya saksi, atau tidak bisanya 
didatangkan saksi yang melihat, mendengar, mengalami. Dengan demikian, apabila frasa kata-kata 
tidak dari Pasal 69 dihapuskan, juga berdampak pada tidak optimalnya penerapan paradigma baru, 
yaitu follow the money yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia 
 
Bahwa pihak terkait langsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)99 mendalilkan dalam penjelasan 
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara normatif ditentukan 
untuk dimulai pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga 
merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. 
Begitupun ketentuan Pasal 69 dalam Undang-Undang TPPU disebutkan untuk dapat dilakukan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian 
uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. 
 
Ahli Yunus Husein100 memberikan keterangan bahwa bahwa sudah terdapat 116 putusan yang sudah 
berkuatan hukum tetap terhadap TPPU yang menunjukkan bahwa dalam hal pemeriksaan perkara 
TPPU tidaklah wajib dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan prinsip negatief wettelijk sebagaimana 
terdapat dalam Pasal 183 kUHAP. Putusan-putusan tersebut dapat dijadikan sumber hukum yaitu 
yurisprudensi untuk memeriksan perkara pencucian uang. Selain itu, Ahli juga mengatakan bahwa 
tindak pidana pencucian uang serupa dengan tindak pidana penadahan sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 480 KUHP.  
 
Selain itu juga, di dalam pendekatan follow the money karena yang dikejar itu adalah uang atau aset, 
maka yang membuktikan aset itu berasal dari sumber yang sah adalah si terdakwa. Kalau memang 
ada tindak pidana, sudah ada tindak pidana dan ada hasilnya, itu yang harus ada tapi tidak tidak 
harus dibuktikan pelakunya siapa atau dihukum dulu. Dengan pendekatan follow the money ini, 
maka aset atau uang hasil tindak pidana itu dibuktikanlah oleh si terdakwa karena tujuannya 
prioritas money laundering adalah mengejar uang, mengejar aset, bukan prioritas mengejar 
pelakunya.101 
 
Ahli Eva Achjani Zulfa102 memberikan keterangan mengenai perlu tidaknya dibuktikan pada dasarnya 
ini sangat bergantung kepada kebutuhan pembuktian, rasanya bukan bagian dari perumusan 
undang-undang yang menjadi masalah. Variasi yang muncul dari kasus-kasus tindak pidana 
pencucian uang ini sangat beragam.Ada pelaku predicate crime adalah juga pelaku pencucian uang, 
atau pelaku pencucian uang yang bukan merupakan pelaku predicate crime, atau bahkan mereka 
sebagai peserta delik yang dalam konsep hukum pidana peserta delik belum tentu orang yang 
memenuhi unsur delik. Apakah unsur predicate crime-nya atau unsur dari tindak pidana asalnya? 
Tetapi mereka bekerja bersama-sama orang ini untuk mewujudkan delik. Oleh karena itu, menurut 
Ahli Eva Zulfa, bahwa kebutuhan untuk membuktikan tindak pidana asal atau tidak sangat 
bergantung pada rumusan pasal apa yang didakwaan kepada seseorang dan apakah fakta itu adalah 
fakta yang menentukan untuk membuktikan unsur yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu, 
dalam variasi-variasi tindak pidana semacam ini kalau kemudian harus atau wajib dibuktikan terlebih 
dahulu Ahli berpendapat menjadi tidak tepat, terkait dengan penegakan hukum. Dan dalam konteks 
penegakan hukum Pasal 69 UU TPPU harus dilihat sebagai satu mekanisme yang sebetulnya justru 
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memberikan keseimbangan dan keadilan dalam proses penegakan hukum, sehingga tidak dapat 
dinyatakan sebaliknya. 
 
Dalam keterangan tertulis Ahli Reda Mantovani103 mengatakan Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 
merupakan salah satu dasar bagi negara untuk menegakkan hukum, walaupun ada yang 
berpendapat bahwa Pasal tersebut cenderung semena-mena terhadap hak warga Negara serta akan 
menimbulkan rasa ketidakadilan oleh karena dapat menabrak prinsip Presumption of Innocence 
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
 
Ketidaksinkronan pendapat di atas adalah wajar oleh karena perlu pemahaman yang mendalam 
mengenai unsur dalam Pasal 69 di atas yang dapat dijabarkan sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 28 
G ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak atas perlindungan atas harta benda yang di bawah 
kekuasaannya dan setiap orang juga berhak mendapat perlindungan dari pengambil alihan hak 
pribadi secara sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Namun 
perlu dipahami bahwa hak asasi yang dimaksud dalam kedua pasal diatas adalah masih termasuk 
hak yang dapat dikurangi (derogable rights) dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap 
orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam 
Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.  
 
Pengejawantahan ketiga pasal dalam UUD 1945 tersebut dibidang hak kebendaan dapat dilihat 
dalam Pasal 570 KUHPerdata yang berbunyi: “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang 
secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang 
berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi 
kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, 
berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan”. Dengan kata lain Bezit atas benda atau 
hak yang beritikad baik (bezit te goeder trouw), apabila bezitter (pemegang bezit) memperoleh 
benda itu tanpa adanya cacat-cacat di dalamnya dan disebut bezit beritikad buruk (bezit te kwader 
trouw) apabila pemegangnya (bezitter) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan 
miliknya.104 
 
Keterangan tertulis Ahli Reda Mantavani juga mengatakan berdasarkan perkembangan teknologi 
dan jaman, modus kejahatan berkembang dan penyamaran atau penyembunyian hasil kejahatannya 
pun berkembang. Sehingga banyak harta hasil dari kejahatan tidak dapat disita dan dirampas oleh 
karena kemampuan si pelaku kejahatan dalam menyamarkan atau menyembunyikannya. Sementara 
itu, masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum 
menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama dalam KUHP dan 
KUHAP.105 
 
Perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pegadilan secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat 
menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau 
meninggalnya tersangka/terdakwa, dialihkan harta hasil kejahatan atau diatasnamakan orang lain 
atau adanya halangan lain yang melibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di 
pengadilan. Seorang pemilik hak atau harta kekayaan hasil kejahatan dianggap sebagai Pemegang 
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hak (Bezit) yang beritikad buruk (bezit te kwader trouw) dan tidak berhak mendapatkan 
perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Konstitusi.106 
 
Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 secara prinsip diperuntukkan bagi orang yang memiliki harta kekayaan 
yang berasal dari kejahatan atau bezit yang beritikad buruk (bezit te kwader trouw) oleh karena 
pemegangnya (bezitter) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya tapi hasil dari 
kejahatan. Berdasarkan hal itu negara berwenang mengambil alih harta hasil kejahatan tersebut 
melalui proses acara pidana yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang terbuka 
untuk umum (due process of law). Terlebih lagi dalam proses acara pidana tersebut orang yang 
menguasai yang diduga berasal dari kejahatan tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan 
sebaliknya bahwa harta kekayaan yang dibawah kekuasaannya tersebut diperoleh secara sah (Pasal 
78 UU No.8 Tahun 2010). Dengan demikian, secara prinsip pemberlakuan Pasal 69 UU No.8 Tahun 
2010 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 malah sebaliknya Pasal tersebut 
merupakan pasal penegakan supremasi hukum, khususnya pengembalian harta hasil kejahatan yang 
disamarkan dan disembunyikan asal-usul kejahatannya.107 
 
Pihak Terkait tidak Langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang mendalilkan Bahwa 
penggunaan rezim anti-pencucian uang adalah sebagai cara atau strategi untuk membuka tabir 
tindak pidana asal yang ada dibelakangnya. Berkaca dari pengalaman sulitnya membongkar 
kejahatan yang terorganisasi, maka cara-cara mengungkap kejahatan dengan pendekatan 
menelusuri jejak-jejak kejahatan beralih menjadi menelusuri jejak-jejak aliran urang hasil kejahatan. 
Metoda ini akan menggiring kepada siapa sesungguhnya penikmat harta tersebut, dimana pada 
posisi itu dialah sesungguhnya aktor utama dibalik kejahatan tersesebut.  
 
MK akhirnya mempertimbangkan bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang yang menurut 
Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang 
oleh pemohon di mohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu, menurut 
MK andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, 
maka sipenerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus harus terlebih dahulu dibuktikan 
tindak pidana asalnya. Menurut MK, adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata 
menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak 
pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk 
bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang 
lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih 
dahulu.Namun demikian, menurut MK, tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, 
tetapi ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian 
uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan 
terlebih dahulu maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meski 
tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam dalam KUHP telah dikenal tindak 
pidana penadahan (pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak 
perlu dibuktikan terlebih dahulu.108 

3. Beban pembuktian terbalik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 dan 78 UU 
TPPU tidaklah bertentangan dengan asas hukum “non self incrimination” 

Pemohon mendalilkan bahwa mengenai Pasal 77 dan 78 UU TPPU yang menurut pemohon pernah 
dialaminya dilakukan dengan sangat tidak terbatas, Pemohon diharuskan oleh pengadilan 
membuktikan asal usul seluruh kekayaan tanpa terbatas lagi kepada kekayaan yang berhubungan 
dengan tindak pidana yang didakwakan. Pemohon mengatakan bahwa hal ini bertentangan dengan 
Konstitusi.Pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) 
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109mendalilkan pembuktian terbalik tidak hanya diatur dalam UU TPPU, namun diatur juga di dalam 
beberapa undang-undang lainnya, seperti UUNo. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU 
No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU Perlindungan 
Konsumen bahkan konsep pembuktian terbalik ini dilakukan terhadap semua unsur kesalahan (Pasal 
28).  

 
Dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, pembuktian terbalik hanya dilakukan 
terhadap kepemilikan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Sementara unsur kesalahan 
yang lainnya tetap harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Di dalam UU TPPU terdapat unsur 
pasal “Harta Kekayaan” yang berasal dari tindak pidana. Sebagai contoh seperti pada kutipan Pasal 3 
UU TPPU, yang menyatakan bahwa: “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 ....”.110 
 
Berdasarkan Pasal 77 UU TPPU dinyatakan bahwa beban pembuktian Harta Kekayaan diberikan 
kepada terdakwa dan bukan kepada penuntut umum. Yang dinyatakan: “Untuk kepentingan 
pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan 
merupakan hasil tindak pidana.”.Sesuai dengan frasa “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang 
pengadilan” berarti pula bahwa sistem beban pembuktian terbalik hanya diterapkan pada waktu 
dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan. Pada Pasal 77, terutama pada frasa “terdakwa wajib 
membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” dan frasa “... Hakim 
memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan ...” dalam Pasal 78 UU TPPU, 
menjelaskan bahwa terdakwa hanya dibebankan untuk membuktikan terkait Harta Kekayaan saja, 
bukan membuktikan seluruh unsur pasal.111 
 
Pembuktian terbalik terhadap kepemilikan aset didasarkan pada teori balanced probability principle 
atau pembuktian keseimbangan kemungkinan, yang memisahkan antara kepemilikan aset dan 
tindak pidana. Teori ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa untuk dianggap tidak 
bersalah sebagai penjabaran prinsip non-self incrimination yang harus diimbangi kewajiban terdakwa 
untuk membuktikan asal-usul aset yang dimilikinya.Bahwa dengan demikian, beban pembuktian 
terbalik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU tidaklah bertentangan dengan 
asas hukum non self incrimination sebagaimana tercantum dalam ICCPR. Artikel 14 ayat (3) huruf g 
pada International Covenent on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa “Not to be 
compelled to testify against himself or to confess guilt” yang dapat diartikan dengan terdakwa tidak 
dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri dan mengakui kesalahnya. 112 
 
Terkait hal ini terdakwa tidak dipaksa untuk mengakui kesalahannya (tindak pidananya), namun 
hanya wajib membuktikan setiap harta kekayaan yang dimilikinya, dari mana asal-usulnya/ sumber 
Harta kekayaannya.Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan International Covenent on Civil and 
Political Rights (ICCPR) yang tidak diperbolehkan adalah terdakwa dipaksa untuk mengakui 
kesalahannya atau tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri dan mengakui kesalahnya. 
Sedangkan pembuktian terbalik dalam hal ini adalah terdakwa hanya membuktikan asal-usul Harta 
Kekayaannya dan bukan membuktikan tentang dirinya bersalah atau tidak. Dalam praktiknya, 
kesalahan terdakwa tetap dibuktikan melalui teori pembuktian negatif (minimal dua alat bukti 
ditambah keyakinan hakim), sementara terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa 
aset yang dikuasai bukan berasal dari tindak pidana. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan 
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asal-usul harta kekayaannya maka hal tersebut akan lebih memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum. Sebaliknya, jika dapat dibuktikan aset tersebut dari sumber yang sah, maka dapat dijadikan 
dasar oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti.113 
 
Keterangan dari Pihak Terkait Langsung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)114 
mendalilkan ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk dapat 
membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. Kewajiban tersebut 
sebenarnya merupakan hak kepada terdakwa untuk dapat melindungi harta benda yang di bawah 
kekuasaannya atau kepemilikan pribadinya dari upaya pengambilalihan secara sewenang-wenang 
oleh siapa pun. Namun dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan 
tersebut bukan berasal dari kejahatan, tentu akan bisa dirampas. 
 
Keterangan dari Pihak Terkait Langsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)115 bahwa pemohon 
telah mendalilkan sistem pembuktian terbalik sebenarnya masuk dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat 
(1) Undang-Undang TPPU bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H 
ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. KPK berpendapat bahwa ketentuan Pasal 77 dan Pasal 
78 Undang-Undang TPPU tidaklah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat 
(1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Justru menurut KPK sebaliknya, 
dengan adanya ketentuan tersebut, penegak hukum dapat bekerja lebih optimal dan efektif dalam 
melaksanakan kewenangannya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana 
pencucian uang.  
 
Keterangan Ahli M. Arief Amrullah116 mengatakan kaitannya ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) 
Undang- Undang TPPU, yang dalam ciri hukum pidana dikenal dengan asas pembuktian terbalik 
(Reversel Burden of Proof) pada Pasal 77 UU TPPU menentukan, “Terdakwa wajib membuktikan 
bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Selanjutnya Pasal 78 ayat (1), 
dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, “Hakim 
memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara, 
bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UU 
TPPU.” Namun, dalam membaca ketentuan Pasal 78 itu, juga perlu dikaitkan dengan Pasal 78 ayat 
(2)-nya, yaitu yang terakhir, “Mengajukan dengan alat bukti yang cukup.” Dengan diadopsinya asas 
tersebut ke dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang TPPU, maka yang menjadi pertanyaan lagi, 
apakah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 KUHP? Karena Pasal 66 KUHP dengan tegas 
menyatakan, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Dan dalam 
penjelasan Pasal 66 KUHP ditegaskan lagi, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak 
bersalah. Penjelasan umum KUHP angka 3 huruf c, lebih ditegaskan lagi bahwa setiap orang yang 
disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib 
dianggap tidak bersalah, sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap.  
 
Karena asas tersebut merupakan asas yang mengatur perlindungan terhadap keseluruhan harkat 
dan martabat manusia yang telah diletakkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, harus ditegakkan dalam dan dengan UU ini. Berdasarkan uraian di atas, maka 
bagaimanakah posisi ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU? Apakah 
memang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah? Yang pada dasarnya merupakan 
perlindungan terhadap keseluruhan harkat serta martabat manusia, khususnya terdakwa. 
Pertanyaan selanjutnya, apakah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa 
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harta kekayaan yang terkait dengan perkara tindak pidana pencucuian uang bukan berasal atau 
terkait dengan tindak pidana yang didakwakan padanya itu sudah dianggap bahwa terdakwa sudah 
bersalah. Apabila dilihat sepintas, seolah ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang 
TPPU, bertentangan dengan Pasal 66 KUHP, yang di dalamnya telah diletakkan asas praduga tak 
bersalah. 
 
Berdasarkan keterangan Ahli M. Arief Amrullah juga mengatakan sebenarnya tidak demikian karena 
dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan alat bukti yang cukup bahwa 
kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana, justru 
telah mengangkat harkat dan martabat terdakwa karena undang-undang telah memberikan 
kesempatan untuk menyampaikan hak bicara, guna menyampaikan apa yang sebenarnya. Di 
samping itu mengingat Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU tersebut, ranahnya ada, 
baru-baru ini proses persidangan dan tidak dalam memutus bahwa terdakwa bersalah, maka 
ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU tidak dapat begitu saja dikatakan 
sebagai bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Demikian juga bila dikaitkan dengan 
ketentuan Pasal 183 KUHP ditentukan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.” Dia memperolehan keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Sementara itu 
dalam pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPPU tersebut 
adalah hanya objeknya saja, yaitu asal-usul harta kekayaan yang dimiliki terdakwa bukan berdasar 
tindak pidana. Karena itu bila terdakwa tidak mampu menerangkan harta kekayaannya tersebut 
sebagai bukan berasal dari tindak pidana, maka ketidakmampuan dalam menerangkan itu tidak 
cukup menghukum terdakwa, sehingga tidak ada alasan juga untuk menyatakan hal itu bertentangan 
dengan KUHP. Karena ada jaksa lagi yang menentukan unsur-unsurnya itu. formulasi yang 
dituangkan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU telah menunjukan adanya 
nilai keseimbangan Pancasila, sebagai skema di atas tadi telah terimplementasi ke dalam Pasal 77 
dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang TPPU, yaitu nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai 
kemasyarakatan. Akan tetapi ketentuan tersebut oleh Pemohon dipandang bertentangan dengan 
pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dari Pasal 28G, 28H ayat (4) Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945. Rumusan yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) 
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang seharusnya demikian sebagai jaminan perlindungan 
hukum terhadap hak asasi seseorang, namun demikian hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 itu ada batas-batasnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 sebagai berikut, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 
 
Berdasarkan keterangan Ahli Yunus Husein117 mengatakan beban pembuktian terbalik ini dikenal 
dalam UNCAC, yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan sudah 
lama dikenal oleh Undang-Undang Tipikor, misalnya dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999. Jadi 
dikenal pada undang-undang lain, dikenal pada konvensi, beberapa konvensi. Sudah jelas bahwa ini 
tidak bertentangan dengan praduga tidak bersalah karena ketidakmampuan terdakwa menjelaskan 
satu saja, yaitu hartanya bukan berasal dari pidana, tidak cukup untuk menghukum dia karena jaksa 
penuntut umum tetap membuktikan subjeknya, mens rea-nya, actus reus-nya, kesalahannya, baru 
bisa dia dihukum. Di dalam pendekatan follow the money karena yang dikejar itu adalah uang atau 
aset, maka yang membuktikan aset itu berasal dari sumber yang sah adalah si terdakwa. Kalau 
memang ada tindak pidana, sudah ada tindak pidana dan ada hasilnya, itu yang harus ada tapi tidak 
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tidak harus dibuktikan pelakunya siapa atau dihukum dulu. Dengan pendekatan follow the money ini, 
maka aset atau uang hasil tindak pidana itu dibuktikanlah oleh si terdakwa karena tujuannya 
prioritas money laundering adalah mengejar uang, mengejar aset, bukan prioritas mengejar 
pelakunya. 
 
Pihak terkait tidak langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang mendalilkan pembuktian 
terbalik tidak hanya diatur dalam UU TPPU, namun diatur juga di dalam beberapa undang-undang 
lainnya, seperti undang-undang Perlindungan Konsumen (UU 8 Tahun 1999), Undang-undang tindak 
pidana korupsi (UU N. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001). Dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsep pembuktian terbalik ini dilakukan terhadap 
semua unsur kesalahan (Pasal 28). Sementara, dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan 
pencucian uang, pembuktian terbalik hanya dilakukan terhadap kepemilikan aset yang dicurigai 
berasal dari tindak pidana. Sementara, unsur kesalahan yang lainnya tetap harus dibuktikan oleh 
Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian terbalik terhadap kepemilikan aset didasarkan pada teori 
balanced probability principle atau pembuktian keseimbangan kemungkinan, yang memisahkan 
antara kepemilikan aset dan tindak pidana. Teori ini menempatkan perlindungan terhadap terdakwa 
untuk dianggap tidak bersalah sebagai penjabaran prinsip non-self incrimination yang harus 
diimbangi kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal usul aset yang dimilikinya. Dalam 
praktiknya, kesalahan terdakwa tetap dibuktikan melalui teori pembuktian negatif (minimal dua alat 
bukti ditambah keyakinan hakim), sementara terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan 
bahwa aset yang dikuasai bukan berasal dari tindak pidana. Apabila terdakwa tidak dapat 
membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka hal tersebut akan lebih memperkuat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum. Sebaliknya, jika dapat dibuktikan aset tersebut dari sumber yang sah, maka dapat 
dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti. 
 
MK kemudian menimbang bahwa  terhadap permohonan ini apabila terdakwa beritikad baik  demi 
kepastian hukum maka tidakah sulit baginya untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya 
bukanlah hasil tindak pidana. Sebaliknya penuntut umum akan kesulitan membuktikannya, padahal 
aroma tindak pidana sangat terasa. Selain itu Pasal 12B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 tentang 
pemberantasan korupsi memperkenankan pembuktian dalam hal gratifikasi.118 
 

4. KPK Berwenang melakukan Penuntutan Dalam Perkara TPPU  
 
Pemohon berargumentasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penuntutan 
perkara TPPU tidaklah memiliki kewenangan penuntutan. Bahwa dengan mendasarkan pada 
Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, pemohon mendalilkan jika KPK hanya berwenang melakukan 
penyidikan, yang menyebutkan:  “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah 
pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, 
yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan 
Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan 
tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak 
pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.” 
 
Pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendalilkan dalam 
Pasal 74 UU TPPU dijelaskan bahwa KPK sebagai penyidik tindak pidana asal (dalam hal ini Tindak 
Pidana Korupsi) hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dalam hukum acara di 
Indonesia, terdapat 3 (tiga) Peraturan yakni KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan Agung dan Undang-
Undang KPK yang mengatur mengenai kewenangan penuntut umum. Pada Pasal 75 UU TPPU, 
penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan TPPU.  

                                                             
118

 Putusan hal 205 



58 
 

 
Dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU, KPK juga diberikan kewenangan untuk melakukan perkara 
TPPU jika dalam hal tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 74 dinyatakan 
bahwa :“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai 
dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan 
lain menurut Undang-Undang ini.” Bahwa dalam penindakan pada perkara TPPU, menganut 
ketentuan yang diatur dalam KUHAP kecuali ditentukan lain dalam UU TPPU. Beranjak dari doktrin 
lex Specialist, UU TPPU khususnya yang berkaitan dengan hukum acara merupakan aturan khusus 
dari KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang berlaku saat ini. Artinya, sepanjang tidak ditentukan (diatur) 
secara khusus di UU TPPU, semua hukum acara pidana terkait perkara TPPU masih merujuk kepada 
aturan dalam KUHAP. Dalam KUHAP disebutkan jika penuntutan adalah: “tindakan penuntut umum 
untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh 
hakim di sidang pengadilan” (Pasal 1 Angka 7). Sementara, “penuntut umum adalah adalah jaksa 
yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim”. Jadi tindakan penuntutan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa 
dalam lingkup menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.  (Pasal 2 Ayat (1) UU No. 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).  
 
Bahwa oleh sebab itu dalam hal penuntutan perkara TPPU, KPK diberikan kewenangan untuk 
melakukan penuntutan berdasarkan asas peradilan yang dianut dalam KUHAP. Dari pemahaman ini 
tampak bahwa, tugas penuntutan merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh institusi 
kejaksaan yang kemudian dilakukan oleh Jaksa yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung 
(Pasal 8 UU Kejaksaan). Tidak hanya itu, sebelum memangku jabatan Jaksa, telebih dahulu harus 
disumpah dihadapan Jaksa Agung (Pasal 10), yang menandakan seserang baru dianggap sah dan 
memiliki kewenangan sebagai penuntut umum. Adapun kewenangan penuntutan yang ada di 
institusi KPK selama ini tidak lain dan tidak bukan dilaksanakan oleh seorang Jaksa yang ditugaskan 
atau di-BKO-kan (Bawah Kendali Operasi)  oleh institusi Kejaksaan RI (yang diangkat, diberhentikan 
dan disumpah oleh Jaksa Agung) untuk melakukan penuntutan perkara-perkara korupsi di KPK. 
Sebagai institusi yang bertugas menyelenggaran penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-
kasus korupsi, maka KPK memiliki landasan yang kuat melakukan penuntutan tindak pidana TPPU. 
Perlu dipertimbangankan pula jika setelah KPK melakukan penyidikan terhadap perkara TPPU yang 
tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan harus diserahkan kembali berkas penyidikan 
kepada Jaksa Agung, maka hal ini menjadi tidak efektif dan efesien dalam melakukan penuntutan 
pemeriksaan di sidang pengadilan dan akan menimbulkan beban biaya yang lebih mahal. 
Berdasarkan penjelasan ini, permohonan pemohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusi 
agar mengganti frasa “penuntut umum” menjadi “penuntut umum pada Kejaksaan RI” dalam Pasal 
76 ayat (1) UU TPPU tidaklah tepat dan tidak berdasar. 
 
Pihak terkait langsung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)119 mendalilkan 
Pasal 74 Undang-Undang TPPU beserta penjelasannya dengan tegas memberikan kewenangan 
kepada KPK untuk melakukan penyidikan tindak pidana penyucian uang. Selanjutnya, dalam Pasal 75 
Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa agar menggabungkan proses 
penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal penyidik KPK 
menemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian 
uang, penyidik KPK menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi dengan penyidikan tindak 
pidana pencucian uang. Dengan demikian, sungguh naif kiranya dimana Pasal 75 Undang-Undang 
TPPU mengamanatkan penggabungan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana 
korupsi, namun proses penuntutannya dipisahkan karena tidak eksplisit kewenangan penuntutan 
tindak pidana TPPU disebutkan pada KPK. Tentu ini akan menghambat proses dari persidangan. Atas 
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dasar pertimbangan tersebut di atas, dalam hal pemaknaan penuntut umum dalam Pasal 69 
Undang-Undang TPPU adalah hanya Kejaksaan RI saja, tidak termasuk KPK, maka penerapan 
ketentuan pasal tersebut, Pasal 75 tadi bertentangan dengan asas umum KUHAP, yaitu peradilan 
cepat, murah, sederhana, dan biaya ringan. Apabila penuntutan TPPU perkara Pemohon diserahkan 
dari KPK ke Kejaksaan RI sesuai dengan pendapat dari Pemohon, maka bertentangan dengan prinsip 
penyelenggaraan pengadilan tersebut di atas, yaitu asas umum KUHAP. Dengan demikian pula, 
dengan menyerahkan perkara TPPU Pemohon kepada kejaksaan, membuat Pemohon harus diadili 
dua kali dengan dua berkas yang berbeda, tetapi saling berhubungan yang tentu akan memakan 
waktu lama dan biaya besar, sehingga tidak sejalan dengan asas-asas umum KUHAP tadi dan tentu 
pada akhirnya akan menyulitkan saksi diperiksa berkali-kali. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang TPPU jelas mengatur apa yang dimaksud dengan penuntut umum dan sejalan dengan 
semangat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta 
perlakuan yang sama di depan hukum. 
 
Pihak terkait langsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)120 mendalilkan mengenai kewenangan 
KPK dalam melakukan penuntutan TPPU. KPK telah berpendapat dalam substansi permohonan yang 
terkait pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang TPPU, menurut kami bukan merupakan pengujian 
konstitusionalitas norma undang-undang, melainkan pengujian terhadap persoalan yang timbul 
sebagai akibat dari penerapan suatu norma yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan 
gugatan atau mengaduan konstitusional. Permohonan yang diajukan Pemohon tidak patut 
dikualifikasi sebagai suatu permohonan pengujian undang-undang yang bertentangan dengan Pasal 
1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, permohonan 
Pemohon yang menyatakan KPK tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian 
uang adalah tidak benar dan harus ditolak.  
 
Keterangan Ahli Prof. Khomariah121 mengatakan sesuai dengan pendapat dari Prof. Dr. Romli 
Atmasasmita, S.H., L.LM., seorang Guru Besar Hukum Pidana, yang mengajar dihampir seluruh 
Fakultas Hukum di Indonesia dan diberbagai instansi, salah satunya tentang Sistem Peradilan Pidana, 
datam berbagai tulisannya seringkali mengatakan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 
di muka pengadilan, adalah suatu rangkaian yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam 
kaitannya dengan dalil pemohon yang dikuatkan oleh Keterangan Ahli dari pihak Pemohon yang 
menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada KPK tidak mempunyai kewenangan melakukan 
penuntutan adalah pendapat yang sangat keliru. Seseorang tidak dapat dituntut secara berturut-
turut karena melakukan tindak pidana yang satu sama lain bersangkut paut atau ada hubungannya. 
Oleh karena itu Pasal 141 KUHAP memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk melakukan 
penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu burat dakwaan. Apabila hat-hal tersebut di atas 
dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 
khususnya berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 46 Tahun 2009, maka penggabungan dakwaan tindak pidana korupsi dan tindak 
pidana pencucian uoflg, sudah menjadi kehendak pembuat undang-undang, sehingga tidak perlu 
diragukan lagi bahwa hal tersebut akan merugikan kepentingan pemohon.  
 
Keterangan Ahli Yunus Husein122 yang mengatakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
itu sendiri. Di sana disebutkan kalau penyidik tindak pidana asal menemukan adanya tindak pidana 
pencucian uang, dia harus menggabungkan dua tindak pidana itu. Pasal 141 KUHP mengenai 
kemungkinan menggabungkan dua perkara. Nanti dibuat dakwaan komulatif di dalam satu berkas, 
misalnya. Kemudian pasal berikutnya Pasal 76 ada kata-kata penuntut umum melimpahkan berkas 
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ke pengadilan kurang-lebih dalam waktu sebulan. Ahli membaca penuntut umum itu bukan saja 
penuntut umum yang ada di Kejaksanaan Agung, tapi bisa juga penuntut umum yang ada di KPK 
karena selama ini dia juga menuntut perkara-perkara korupsi dan cuci uang adalah perkara yang 
lahir dari tindak pidana korupsi. Itulah yang menjadi kewenangan pengadilan tipikor untuk 
memeriksa perkara cuci uang berasal dari tindak pidana korupsi. Kalau penuntutan perkara TPPU 
saja atau penuntut perkara tindak pidana korupsi dan TPPU diserahkan kepada kejaksaan sebagai 
penuntut umum. Jadi, yang menyidik KPK, perkara korupsi, yang menuntut dia juga. Lalu untuk TPPU 
diserahkan kepada Kejaksaan Agung, ini tidak sesuai dengan asas hukum yaitu pengadilan yang 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ahli mengaitkan dengan pendapat dari ahli hukum Jerman yang 
juga pernah menjadi menteri kehakiman di Jerman, yaitu Gustav Radbruch yang menyebutkan 
tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sama dengan pendapat Prof. 
Sadiman. Kalau dari ketiga unsur tersebut ada konfiliktim, maka keadilan yang harus didahulukan. 
Dan Ahli ingin mengaitkan dengan pendapat para ekonom waktu Ahli belajar economy analysis of 
law, disebutkan bahwa menurut para ekonom, “Hukum yang adil adalah hukum yang efisien dan 
efisiensilah yang merupakan tujuan dari hukum. Hukum tidak boleh mengatur kalau tidak efisien.” 
Jadi, pengertian sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sesuai dengan keadilan, paling tidak keadilan 
yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi.  Menyerahkan penuntutan perkara TPPU kepada 
kejaksaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tidak ada pasal yang menyebutkan harus demikian. 
Justru sebaliknya, KPK memiliki kewenangan supervisi. Dalam kewenangan supervisi ini KPK bisa 
mengambil alih perkara-perkara korupsi yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Justru 
dia yang mengambil alih, bukan dia yang menyerahkan. Ini diatur Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 58 Undang-Undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang, ini mengenai hukum acara. Di dalam perkara TPPU yang berlaku hukum acara 
gabungan, yaitu bukan saja Undang-Undang TPPU itu sendiri, tapi juga undang-undang lain yang 
memiliki hukum acara. Misalnya Undang-Undang KUHP ya, Undang-Undang KPK, ITE, dan Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Satu sama lain saling memperkuat. Kalau seandainya 
undang-undang TPPU ada kekurangan, misalnya kekurangan dalam hal KPK meminta keterangan 
dari penyedia jasa keuangan, tidak bisa, misalnya ndak diatur di situ, KPK bisa meminta keterangan 
dari penyedia jasa keuangan berdasarkan undang-undangnya sendiri. Ini diatur misalnya di Pasal 12C 
Undang-Undang KPK. Jadi, hukum acara sangat kuat, saling melengkapi, sehingga yang dipakai bukan 
saja Undang-Undang TPPU, tapi juga undang-undang lainnya. Pasal 6 menyebutkan pengadilan 
tipikor berwenang mengadili tiga perkara. Pertama, perkara korupsi. Yang kedua, perkara TPPU yang 
berasal dari korupsi. Yang ketiga, perkara lainnya yang dianggap juga perkara tindak pidana korupsi, 
misalnya perkara pelanggaran Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Dan dalam hal 
ini Ahli ingin mengutip pendapat dari dua orang jaksa senior ya, yang menulis buku mengenai rezim 
pencucian anti uang dan perolehan hasil kejahatan tahun 2012 ya edisi revisinya. Ini statement dari 
dua orang jaksa ini Reda Mantovani dan Narendra, dua-dua menjadi atase kejaksaan sekarang di 
Hongkong dan di Thailand. Kedua penulis menyebutkan, “Sebenarnya dengan menggunakan 
interpretasi sistematis dan historis sudah dapat diambil suatu sikap bahwa penuntut umum KPK 
dapat juga menuntut tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana 
korupsi.” Karena memang secara historis dulu KPK hanya menyerahkan perkara kepada pengadilan 
tipikor, tidak pernah kepada pengadilan lain. Kalau pengadilan tipikor berwenang memeriksa 
perkara TPPU yang berasal dari korupsi maka KPK juga berwenang menyerahkan perkara yang dia 
sidik, dia tuntut sendiri ke pengadilan tipikor itu juga.  
 
Keterangan Ahli Yunus Husein juga mengatakan mengutip pendapat dari Almarhum Prof. Dr. Satjipto 
Rahardjo yang terkenal dengan teori hukum progresif, ya yang banyak dikembangkan di Undip yang 
mengedepankan hati nurani keadilan dan konsep hukum itu untuk manusia. Di dalam pemikiran 
hukum progresif ini kita tidak boleh terlalu tekstual, terlalu legalistis, bisa kita berpikir beyond in the 
teks lebih di luar teks yang tertulis. Memang kalau dikaji secara mendalam setiap undang-undang 
pasti ada kekurangan itulah beda ciptaan manusia dengan ciptaan Tuhan, kalau ciptakan Tuhan kita 
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lihat makin kagum kita, makin banyak sekali yang sempurna, kalau ciptaan manusia pasti kurang. 
Jadi kekurangan-kekurangan itu dijawab oleh sistem, baik oleh yurisprudensi, oleh penafsiran, dan 
lain sebagainya termasuk penafsiran dengan menggunakan teori hukum yang progresif ini. Jadi 
haruslah juga dilihat yurisprudensi, dipergunakan oleh hati nurani, dilihatlah keadilan dalam rangka 
memproses kasus yang dihadapi oleh pengadilan tipikor yang disidik, dituntut oleh KPK. Di dalam 
kasus tindak pidana pencucian uang sudah ada 6 kasus yang sudah inkracht semuanya yang 
penuntutnya adalah KPK. Pertama kasus Wa Ode Nurhayati, dua Djoko Susilo, tiga Luthfi Hasan 
Ishak, empat Fatonah, Rudi Rubiandini, dan Deviardi, ini sudah inkracht dan semuanya penuntut 
umumnya adalah KPK, sudah ada 6 yurisprudensi kenapa masih dipermasalahkan lagi. Kembali ke 
Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 di Pasal 2 ayat (3) undang-undang tersebut 
menyebutkan, “Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas 
penuntutan tindak pidana dan kewenangan lain.” Jadi jaksa-jaksa yang menuntut di KPK itu adalah 
jaksa dari kejaksaan juga mereka belum berhenti dan dia menuntut untuk kepentingan umum, 
kepentingan negara sama dengan jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung. Penuntutan oleh KPK akan lebih 
meningkatkan aset recovery, pemulihat aset hasil korupsi. Kalau hanya pakai Undang-Undang 
Korupsi dan hanya menghukum berat pelakunya tanpa mengejar aset hasil tindak pidananya orang 
tidak akan jera, orang akan lebih takut kalau asetnya diambil hasil kejahatan itu, kalau hanya 
dihukum berat saja mungkin dia tidak terlalu takut apalagi di lembaga pemasyarakatan belum tentu 
dia hidup susah kalau uangnya tetap banyak, dia tetap bisa membeli fasilitasnya yang dia inginkan.  
 
Pihak terkait tidak langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang mendalilkan dengan 
mendasarkan pada Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, pemohon mendalilkan jika KPK hanya berwenang 
melakukan penyidikan, yang menyebutkan: “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” 
adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan 
penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan 
penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup 
terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai 
kewenangannya.”. Beranjak dari doktrin lex Specialist, UU TPPU khususnya yang berkaitan dengan 
hukum acara merupakan aturan khusus dari KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang berlaku saat ini. 
Artinya, sepanjang tidak ditentukan (diatur) secara khusus di UU TPPU, semua hukum acara pidana 
terkait perkara TPPU masih merujuk kepada aturan dalam KUHAP. Dalam KUHAP disebutkan jika 
penuntutan adalah : “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan 
negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan 
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan” (Pasal 1 Angka 7). 
Sementara, “penuntut umum adalah adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Jadi tindakan penuntutan 
merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa dalam lingkup menjalankan kekuasaan negara 
di bidang penuntutan. Dari pemahaman ini tampak bahwa, tugas penuntutan merupakan 
kewenangan khusus yang dimonopoli oleh institusi kejaksaan yang kemudian dilakukan oleh Jaksa 
yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung (Pasal 8 UU Kejaksaan). Tidak hanya itu, sebelum 
memangku jabatan Jaksa, telebih dahulu harus disumpah dihadapan Jaksa Agung (Pasal 10), yang 
menandakan seserang baru dianggap sah dan memiliki kewenangan sebagai penuntut umum. 
Adapun kewenangan penuntutan yang ada di institusi KPK selama ini tidak lain dan tidak bukan 
dilaksanakan oleh seorang Jaksa yang di-BKO4-kan oleh institusi Kejaksaan RI (yang diangkat, 
diberhentikan dan disumpah oleh Jaksa Agung) untuk melakukan penuntutan perkara-perkara 
korupsi di KPK. Sebagai institusi yang bertugas menyelenggaran penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan kasus-kasus korupsi, maka KPK memiliki landasan yang kuat melakukan penuntutan 
tindak pidana TPPU.  
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MK akhirnya mempertimbangkan bahwa Penuntut Umum merupakan suatu kesatuan sehingga 
apakah penunutut umum yang bertugas di Kejaksaan atau KPK adalah sama. Selain itu demi 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Penuntutan oleh Jaksa yang bertugas di KPK akan 
lebih cepat  daripada harus dikirim lagi ke ke kejaksaan negeri. Apalagi tindak pidana pencucian uang 
tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.123 
 

5. Aturan Peralihan Pasal 95 UU TPPU  tidak bertentangan dengan Konstitusi 
 
Pemohon juga mempersoalkan tentang Aturan Peralihan. Pasal 95 UU TPPU yang memberikan 
peluang bagi penegak hukum untuk menyidik dan menuntut dan juga bagi pengadilan untuk 
memeriksa dan memutus tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum UU No. 10 Tahun 2010 
diundangkan, dengan menggunakan aturan yang lama, yakni UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 
Tahun 2003. Dalam hal ini menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 
karena memberlakusurutkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010. 
 
Pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendalilkan  dalam 
teori hukum pidana, Pasal 1 Ayat (1) KUHP tentang asas legalitas memiliki pengecualian terkait suatu 
penuntutan perkara pidana dalam hal terjadinya perubahan undang-undang. Hal mana ketentuan 
dimaksud terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan: “Bilamana ada perubahan 
dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan 
ketentuan yang paling menguntungkannya.” Maksud dari ketentuan ini adalah jika peristiwa pidana 
dilakukan sebelum perubahan undang-undang, maka seseorang dapat dikenakan dua jenis undang-
undang, yakni sebelum atau sesudah perubahan yang muatannya paling meringankan terdakwa. Hal 
ini dipandang senanda dengan latar historis asas legalitas, yakni untuk melindungi kepentingan 
orang-orang dari perbuatan sewenang-wenang penguasa. Maka menurut Pasal 1 Ayat (2) ini 
mengamanatkan, jangan sampai peraturan yang kemudian terbit, lebih berat hukumannya kepada 
terdakwa, namun jika lebih ringan (menguntungkan) justru harus diberlakukan (penyimpangan asas 
berlaku surut). Sekitar tahun 2001 pernah terjadi kekeliruan dalam penerapan Pasal 1 Ayat (2) KUHP 
dalam perkara penyuapan hakim Agung oleh Endin Wahyudin. Tiga orang hakim agung yang 
dilaporkan, yakni Ny. Marnis Kahar, Supraptini Sutarto, dan Yahya Harahap yang kemudian diproses 
sampai ke pengadilan. Majelis hakim PN Jakarta Barat yang memeriksa perkara tersebut 
memutuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa. Dalam pertimbangannya, majelis hakim 
mengungkapkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Yahya Harahap melanggar UU No 3 Tahun 
1997 juncto UU No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan 
Pasal 44 UU No 31/1999, dengan diberlakukannya UU ini, UU No 3/1971 tidak berlaku lagi. 
Ketidaklengkapan aturan yang ada dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang memuat aturan peralihan 
kemudian diartikan seolah-olah perbuatan korupsi sebelum tahun 1999 tidak ada dasar hukumnya 
karena sudah dicabut. Padahal, korupsi sudah menjadi tindak pidana semenjak KUHP diberlakukan 
(sebagai tindak pidana jabatan) dan kemudian diundangkannya UU No. 3 Tahun 1971. Adanya 
klausul peralihan dalam UU TPPU tahun 2010 ingin menghindari peristiwa tahun 2001 tersebut 
terulang kembali, walaupun sebenarnya tidak perlu karena sudah ada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) 
KUHP. Perlu ditegaskan disini jika yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) bukan hanya 
perkara yang sedang diperiksa di pengadilan dan pada saat itu pula terjadi perubahan peraturan. 
Melainkan juga perkara yang baru ditemukan setelah perubahan peraturan dilakukan-pun bisa 
dikenakan aturan ini. Ajaran “Materil Terbatas” tentang penggunaan Pasal 1 Ayat (2) KUHP 
menerangkan adanya perubahan cara pandang atau pemahaman pembuat undang-undang tentang 
kepantasan suatu tindakan untuk diancam pidana. Suatu tindakan yang dahulunya merupakan 
tindak pidana kemudian dirubah dengan undang-undang yang baru menjadi bukan tindak pidana 
(dekriminalisasi) menunjukkan bahwa suatu perbuatan tersebut sudah tidak relevan lagi dikenakan 
sanksi pidana. Maka, tidaklah adil memidana seseorang dengan aturan yang lama, yang memiliki 
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sanksi hukum yang lebih berat ketimbang undang-undang yang baru yang sudah memiliki cara 
pandang yang berbeda. Jika ketentuan penggunaan Pasal 1 Ayat (2) hanya bisa dilakukan terbatas 
pada perkara yang sedang diperiksa, maka perkara-perkara lain yang baru dalam tahap penyelidikan 
atau pelaporan niscaya akan tetap dihukum menggunakan aturan yang lama, sementara aturan baru 
sudah tidak lagi memandang perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.    Ketika Pasal 95 UU TPPU 
hanya menyatakan penggunaan UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 terhadap tindak 
pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum tahun 2010, sementara, beberapa pasal dari 
peraturan yang lama, ada yang lebih ringan ancaman pidananya (penjara dan denda) ketimbang UU 
No, 8 Tahun 2010, tidak sejalan dengan pemaknaan Pasal 1 Ayat (2) sebagaimana dimaksud (yang 
menguntungkan). Seharusnya, konstruksi Pasal 95 TPPU dapat mengacu kepada ketentuan peralihan 
dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 
Korupsi. Dalam Pasal 43A Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa: “Tindak pidana korupsi 
yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara 
yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 
8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini (yakni UU No. 20 Tahun 2001) dan Pasal 13 Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” 
 
Pihak terkait tidak langsung, yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga mendalilkan 
ketentuan dimaksud memerintahkan kepada penegak hukum untuk menggunakan ketentuan UU 
No. 3 Tahun 1971 untuk tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum tahun 1999, namun terhadap 
ancaman pidana penjaranya menggunakan aturan dalam pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 
karena dianggap lebih menguntungkan bagi terdakwa. Hal mana, UU No. 31 Tahun 1999, dapat 
diberlaku-surutkan terkait dengan ancaman pidananya. Hal ini merupakan konsekuensi dari 
pengecualian asas legalitas terhadap penerapan hukum pada masa transisi atau yang disebut 
sebagai asal lex temporis delicti. Namun, bukan berarti terhadap pelaku tindak pidana bisa lepas dari 
jerat hukum karena dasar hukumnya sudah dicabut seperti yang dimohonkan oleh pemohon. 
Keberatan terhadap pasal ini merupakan upaya pemohonan untuk menghindari hukuman, yang 
seolah-olah hendak memagari bahwa TPPU yang dilakukan sebelum UU No. 8 Tahun 2010 tidak 
dapat dihukum karena sudah dicabut dasar hukumnya oleh UU No. 8 Tahun 2010. Padahal, asas 
hukum yang jauh lebih hakiki daripada pasal undang-undang telah membenarkan bahwa perbuatan 
tersebut tetap dapat dihukum asalkan menggunakan aturan yang menguntungkan bagi terdakwa. 
Kecuali jika TPPU dilakukan sebelum tahun 2002, dimana pada waktu itu belum ada kriminalisasi 
terhadap pencucian uang. Barulah disini berlaku asas legalitas, dimana seseorang tidak bisa dituntut 
atas perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya terlebih dahulu. 
 
Mengenai Pasal 99 atau ketentuan peralihan. Keberadaan Pasal 99 Undang-Undang TPPU tidak 
serta-merta bertentangan dengan Ketentuan Pasal 95 Undang-Undang TPPU karena keberadaan 
Pasal 99 yang berada pada Bab 13 mengenai Ketentuan Penutup Undang-Undang TPPU, semata-
mata adalah untuk memenuhi formalitas perundang-undangan, dimana dengan diundangkannya 
sebuah undang-undang, berarti akan menggantikan kewenangan dan waktu berlakunya undang-
undang sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih. Oleh karena itu, kami sependapat dengan 
pemerintah yang menyatakan bahwa Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak 
menghidupkan kembali undang-undang yang lama, tetapi berlaku untuk perbuatan sebelum lahirnya 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka 
 
Pihak terkait langsung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)124 mendalilkan 
ketentuan Pasal 95 Undang-Undang TPPU sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 
yang menyatakan bahwa salah satu ciri penting dari negara hukum adalah asas legalitas. Dalam hal 
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tersebut sejalan dengan semangat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 
bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. 
 
Pihak terkait langsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)125 berpendapat bahwa penerapan 
ketentuan tindak pidana pencucian uang tersebut sudah sesuai dengan tempus delicti atau waktu 
dilakukannya tindak pidana pencucian uang yang merupakan perwujudan dari kepastian hukum 
yang adil dan menjamin pertimbangan hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, permohonan uji 
undangundang tersebut atas khusus dasar dalil Pasal 95 yang bertentangan katanya dengan Pasal 1 
ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus dinyatakan tidak benar dan tidak tepat, 
sehingga harus ditolak. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPK telah 
memberlakukan surut hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Kejahatan Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 atau hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut karena hak 
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, menurut pendapat kami dalil itu 
juga keliru. Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan hak untuk hidup, hak untuk 
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 
sesungguhnya tidak tepat dan tidak mendasar. Maksud dari frasa hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut atau dikenal sebagai asas retroaktif adalah larangan memberlakukan 
surut terhadap hukum materiil dan bukan hukum formil. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 95 
dimana tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku, tetapi diperiksa dan diputus dengan 
menggunakan hukum materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002. Dengan demikian menurut kami, tindakan penuntut umum KPK yang 
tetap mendakwa Pemohon dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 adalah tepat karena hak memeriksa 
dan menggunakan hukum materiil dan Undang-Undang TPPU hanya bisa dilakukan dalam tempus 
delicti setelah Undang-Undang TPPU tersebut berlaku. Tindakan KPK menggunakan kewenangan 
penyidikan dan penuntutan berdasarkan Undang-Undang TPPU untuk tindak pidana yang 
didakwakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah tepat karena tindakan penyidikan dan penuntutan 
yang dilakukan KPK tersebut terkait dengan hukum formil dan bukan hukum materiil. Hakikat dari 
asas legalitas ini adalah bahwa satu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai crime atau 
kejahatan atau tindak pidana hanya jika undang-undang telah menentukan sebelumnya bahwa 
perbuatan itu adalah kejahatan atau tindak pidana. Dengan lain perkataan, asas legalitas adalah 
mengenai ada atau tidaknya perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau tindak 
pidana, dan bukan mengenai prosedur atau hukum acara atau kelembagaan tertentu. Ini juga 
dikemukakan oleh Prof. Ahmad Ali. 
 
Keterangan Ahli Yunus Husein126 yang mengatakan Pasal 95 ini mengatur peristiwa yang lalu, 
peralihan ini mengatur peristiwa yang lalu. Bagaimana dampak undang-undang yang baru terhadap 
fakta-fakta, atau perbuatan hukum, atau tindak pidana pada waktu yang lalu? Undang-undang ini 
menyatakan kalau ini terjadi tindak pidana pencucian uang pada sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebelum 22 Oktober maka berlaku undang-undang yang berlaku pada 
waktu itu. Ini sesuai dengan asas tempus delicti, Ahli mengutip pendapat Remmelink, “Jadinya 
tindak pidana pada suatu waktu tunduk pada hukum pidana yang ada pada waktu itu.” Itu lex 
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tempus delicti. Kalau Pasal 95 ini tidak ada bahaya sekali akan ada kekosongan hukum, sehingga 
perkara-perkara yang terjadi pada waktu yang lalu tidak bisa dituntut.  Dulu ada pernah kasus 
dimana dua orang hakim agung diadukan oleh Endin melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan 
Undang-Undang 3/1971, pada waktu diproses di pengadilan putusan pengadilan mengatakan NO 
(niet on vankerlijk verklaard) tidak dapat diterima karena Undang-Undang 3/1971 sudah dicabut 
oleh 31/1999, tidak bisa dihukum dia. Sehingga karena itulah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
menghidupkan kembali pasal-pasal yang dicabut tadi supaya peristiwa-peristiwa korupsi sebelumnya 
itu tetap bisa dipidana dengan undang-undang yang berlaku pada waktu itu.  
 
Jadi fungsi Pasal 95 untuk mencegah terjadinya kevakuman, kosongan hukum, sehingga peristiwa 
pidana yang terjadi pada waktu yang lalu tidak bisa dipidana kalau pasal ini tidak ada. Sebaliknya 
Pasal 99 adalah ketentuan, ketentuan penutup fungsinya adalah untuk menyatakan kapan berlaku 
satu undang-undang atau bagaimana dampak undang-undang yang baru lahir ini terhadap undang-
undang yang lama? Kalau peradilan tadi melihat ke belakang ketentuan penutup melihat ke depan, 
undang-undang ini berlaku ke depan, dan untuk ke depan berlaku yang undang-undang ini sebagai 
konsekuensinya maka undang-undang yang lama dicabut. Jadi pencabutan undang-undang yang 
lama oleh Undang-Undang 8 Tahun 2010 bukan bertentangan dengan Pasal 95 itu sendiri karena 
dua-dua berada pada bab yang berbeda yang fungsinya tetap berbeda. Jadi undang-undang yang 
lama tetap berlaku untuk TPPU pada waktu itu terjadi pada masa yang lalu. Undang-Undang 8/2010 
berlaku untuk TPPU yang berlaku untuk masa yang akan datang. 
 
Berdasarkan keterangan Ahli Eva Achjani Zulfa127 yang mengatakan pada hakikatnya Pasal 95 dan 
Pasal 99 sebagaimana yang ada di dalam gugatan seolah-olah ini dipertentangkan. Ahli setuju 
dengan Pak Yunus Husein bahwa ini tidak tetap. Pertama, mengenai Pasal 95, sesungguhnya asas 
yang ditegakkan di dalam Pasal 85 terkait dengan kontruksi lex temporis delicti yang pada dasarnya 
mengacu kepada ajaran tempus delicti sebagai pijatan dalam penentuan kualifikasi tindak pidana 
yang dilakukan oleh seseorang. Banyak teori terkait dengan hal ini, misalnya teori psikologi Zuang  
ari Forbach bahwa orang mengambil resiko dengan melanggar norma yang ada, yang berlaku pada 
saat dia melakukan perbuatan. Resiko inilah dasar pertanggungjawaban. Ini juga dikuatkan dengan 
pandangan yang mengatakan bahwa kualifikasi satu perbuatan yang dinyatakan harus mengacu 
kepada undang-undang atau ketentuan yang berlaku pada saat itu. Hal ini berdasarkan pemikiran 
tentang pertanggungjawaban pidana yang sangat berkait dengan norma yang berlaku pada saat 
perbuatan dilakukan. Bukan mekanisme, kita bicara soal norma, soal aturan, soal parameter 
terhadap prilaku, bukan prosedur penanganan perkara karena kita bicara dalam ranah hukum 
pidana materiil. Oleh karena itu, kita harus pahami bahwa pertanggungjawaban pidana dianggap 
sebagai resiko yang diemban pelaku atas pelanggaran norma tersebut. Kita sadar betul, memang 
masyarakat bisa berubah. Bagaimana bila terjadi perubahan norma yang menjadi bagian penting 
dari pertimbangan untuk memutuskan norma mana yang berlaku pada terdakwa ketika rasa, cita 
hukum masyarakat yang tergambar dari norma ini berubah.  
 
Dalam pandangan aliran konsekuensialis, mereka berpegang pada norma yang berlaku pada saat 
perbuatan dilakukan, maka itulah norma yang berlaku sebagai dasar pertanggungjawaban pelaku. 
Sementara kalau kita berpijak pada aliran utiliterian, dinyatakan bahwa keberlakuan norma harus 
melihat pada kebergunaannya bagi pelaku, kebergunaannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, maka 
menjadi otoritas dari pembentuk undang-undang untuk menentukan norma mana yang sebaiknya 
berlaku dan dirumuskan. Pak Yunus mengingatkan kita pada kasus Pak Yahya Harahap, pada kasus 
Ibu Suprapti Suprapto dua hakim agung yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, 
tetapi kita lalai untuk merumuskan pasal peralihan ini di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999. Dan 
oleh karena itu, menjadi perdebatan, apakah yang dipakai Undang-Undang 71 atau Undang-Undang 
99?  
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Prof. Sahetapi pernah mengatakan ketentuan ini undang-undang ketentuan ini dinyatakan sebagai 
undang-undang tanpa anus karena tidak ada aturan peralihan yang memberlakukan itu. Kalau kita 
mengacu kepada lex temporis delicti yang digambarkan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sesungguhnya 
ini adalah norma umum dengan melihat kepada kebutuhan dari legislasi di dalam masyarakat, 
kebutuhan norma di dalam masyarakat, otoritas para pembentuk undang-undang untuk 
menentukan apakah mengacu pada Pasal 1 ayat (2) atau membentuk norma sendiri. Ahli paham 
atau kita semua barangkali, kenapa kemudian secara tegas pembentuk undang-undang menentukan 
aturan mana yang berlaku pada perbuatan yang dilakukan sebelum keberlakuan undang-undang ini? 
Menurut Ahli, pilihan ini pada dasarnya merupakan bentuk dari penegakkan norma kepastian 
hukum, sehingga hakim, para penegak hukum tidak ragu-ragu di dalam memilih, merumuskan di 
dalam dakwaannya, merumuskan di dalam putusannya, atas dasar apa atau dasar undang-undang 
mana yang diberlakukan kepada seseorang? Oleh karena itu, Pasal 95 ini merupakan pasal mengenai 
asas keberlakuan atau perubahan undang-undang yang harus kita pahami dalam makna yang seperti 
itu. Sementara mengenai Pasal 99, sebetulnya ini merupakan pasal yang menegakkan asas 
nonretroaktif. Dia mengatakan bahwa bagi tindak pidana setelah terjadinya perbuatan setelah 
dirumuskannya diundang-undangkannya undang-undang tersebut, maka undang-undang 
sebelumnya tidak berlaku, yang berlaku adalah undang-undang ini ke depan. Jadi dua-duanya 
merupakan penegakkan atas norma kepastian hukum.  
 
Bahwa pihak terkait tidak langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang mendalilkan Bahwa 
pemohon juga mempersoalkan tentang Aturan Peralihan, Pasal 95 UU TPPU yang memberikan 
peluang bagi penegak hukum untuk menyidik dan menuntut dan juga bagi pengadilan untuk 
memeriksa dan memutus tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum UU No. 10 Tahun 2010 
diundangkan, dengan menggunakan aturan yang lama, yakni UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 
Tahun 2003. Dalam hal ini menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 
karena memberlakusurutkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010. Dalam teori hukum pidana, Pasal 1 
Ayat (1) KUHP tentang asas legalitas memiliki pengecualian terkait suatu penuntutan perkara pidana 
dalam hal terjadinya perubahan undang-undang. Hal mana ketentuan dimaksud terdapat dalam 
Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan: “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan 
sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling 
menguntungkannya.” Maksud dari ketentuan ini adalah jika peristiwa pidana dilakukan sebelum 
perubahan undang-undang, maka seseorang dapat dikenakan dua jenis undang-undang, yakni 
sebelum atau sesudah perubahan yang muatannya paling meringankan terdakwa. Hal ini dipandang 
senanda dengan latar historis asas legalitas, yakni untuk melindungi kepentingan orang-orang dari 
perbuatan sewenang-wenang penguasa. Maka menurut Pasal 1 Ayat (2) ini mengamanatkan, jangan 
sampai peraturan yang kemudian terbit, lebih berat hukumannya kepada terdakwa, namun jika lebih 
ringan (menguntungkan) justru harus diberlakukan (penyimpangan asas berlaku surut). Sekitar tahun 
2001 pernah terjadi kekeliruan dalam penerapan Pasal 1 Ayat (2) KUHP dalam perkara penyuapan 
hakim Agung oleh Endin Wahyudin. Tiga orang hakim agung yang dilaporkan, yakni Ny. Marnis 
Kahar, Supraptini Sutarto, dan Yahya Harahap yang kemudian diproses sampai ke pengadilan. 
Majelis hakim PN Jakarta Barat yang memeriksa perkara tersebut memutuskan untuk tidak 
menerima dakwaan jaksa. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkapkan, Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) mendakwa Yahya Harahap melanggar UU No 3 Tahun 1997 juncto UU No 31 Tahun 
1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan Pasal 44 UU No 31/1999, 
dengan diberlakukannya UU ini, UU No 3/1971 tidak berlaku lagi. Ketidaklengkapan aturan yang ada 
dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang memuat aturan peralihan kemudian diartikan seolah-olah 
perbuatan korupsi sebelum tahun 1999 tidak ada dasar hukumnya karena sudah dicabut. Padahal, 
korupsi sudah menjadi tindak pidana semenjak KUHP diberlakukan (sebagai tindak pidana jabatan) 
dan kemudian diundangkannya UU No. 3 Tahun 1971. 
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Pihak terkait tidak langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang  juga mendalilkan adanya 
klausul peralihan dalam UU TPPU tahun 2010 ingin menghindari peristiwa tahun 2001 tersebut 
terulang kembali, walaupun sebenarnya tidak perlu karena sudah ada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) 
KUHP. Perlu ditegaskan disini jika yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) bukan hanya 
perkara yang sedang diperiksa di pengadilan dan pada saat itu pula terjadi perubahan peraturan. 
Melainkan juga perkara yang baru ditemukan setelah perubahan peraturan dilakukan-pun bisa 
dikenakan aturan ini.  
 
Ajaran “Materil Terbatas” tentang penggunaan Pasal 1 Ayat (2) KUHP menerangkan adanya 
perubahan cara pandang atau pemahaman pembuat undang-undang tentang kepantasan suatu 
tindakan untuk diancam pidana. Suatu tindakan yang dahulunya merupakan tindak pidana kemudian 
dirubah dengan undang-undang yang baru menjadi bukan tindak pidana (dekriminalisasi) 
menunjukkan bahwa suatu perbuatan tersebut sudah tidak relevan lagi dikenakan sanksi pidana. 
Maka, tidaklah adil memidana seseorang dengan aturan yang lama, yang memiliki sanksi hukum 
yang lebih berat ketimbang undang-undang yang baru yang sudah memiliki cara pandang yang 
berbeda. Jika ketentuan penggunaan Pasal 1 Ayat (2) hanya bisa dilakukan terbatas pada perkara 
yang sedang diperiksa, maka perkara-perkara lain yang baru dalam tahap penyelidikan atau 
pelaporan niscaya akan tetap dihukum menggunakan aturan yang lama, sementara aturan baru 
sudah tidak lagi memandang perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Ketika Pasal 95 UU TPPU 
hanya menyatakan penggunaan UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 terhadap tindak 
pidana pencucian uang yang dilakukan sebelum tahun 2010, sementara, beberapa pasal dari 
peraturan yang lama, ada yang lebih ringan ancaman pidananya (penjara dan denda) ketimbang UU 
No. 8 Tahun 2010, tidak sejalan dengan pemaknaan Pasal 1 Ayat (2) sebagaimana dimaksud (yang 
menguntungkan). Seharusnya, konstruksi Pasal 95 TPPU dapat mengacu kepada ketentuan peralihan 
dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 
Korupsi. Dalam Pasal 43A Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa: “Tindak pidana korupsi 
yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara 
yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 
8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini6 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Ketentuan dimaksud memerintahkan kepada 
penegak hukum untuk menggunakan ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 untuk tindak pidana korupsi 
yang terjadi sebelum tahun 1999, namun terhadap ancaman pidana penjaranya menggunakan 
aturan dalam pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 karena dianggap lebih menguntungkan bagi 
terdakwa. Hal mana, UU No. 31 Tahun 1999, dapat diberlaku-surutkan terkait dengan ancaman 
pidananya. Hal ini merupakan konsekuensi dari pengecualian asas legalitas terhadap penerapan 
hukum pada masa transisi atau yang disebut sebagai asal lex temporis delicti. Namun, bukan berarti 
terhadap pelaku tindak pidana bisa lepas dari jerat hukum karena dasar hukumnya sudah dicabut 
seperti yang dimohonkan oleh pemohon. 34. Bahwa keberatan terhadap pasal ini merupakan upaya 
pemohonan untuk menghindari hukuman, yang seolah-olah hendak memagari bahwa TPPU yang 
dilakukan sebelum UU No. 8 Tahun 2010 tidak dapat dihukum karena sudah dicabut dasar 
hukumnya oleh UU No. 8 Tahun 2010. Padahal, asas hukum yang jauh lebih hakiki daripada pasal 
undang-undang telah membenarkan bahwa perbuatan tersebut tetap dapat dihukum asalkan 
menggunakan aturan yang menguntungkan bagi terdakwa. Kecuali jika TPPU dilakukan sebelum 
tahun 2002, dimana pada waktu itu belum ada kriminalisasi terhadap pencucian uang. Barulah disini 
berlaku asas legalitas, dimana seseorang tidak bisa dituntut atas perbuatan yang tidak ada dasar 
hukumnya terlebih dahulu. 
 
Mengenai hal ini MK kemudian mempertimbangkan bahwa kasus kongkret mengenai instansi yang 
berwenang menyidik dan menuntutnya bukanlah persoalan yang dapat dimohonkan pengujian 
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konstutusionalitasnya ke MK sebab dalam pengujian Konstitusionalitas suatu norma yang 
diutamakan adalah mengenai pertentangan suatu norma UU dengan UUD 1945. MK menilai Pasal 95 
UU No 8 Tahun 2010 tersebut adalah norma yang di muat dalam ketentuan peralihan.128 
  

                                                             
128

 Putusan Hal 206 
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Bagian V 
Penutup 

 
 

Dunia Internasional semakin mengecam kejahatan pencucian uang karena kejahatan pencucian ini 
memberikan asupan dana yang mendominasi tindak pidana. Berbagai upaya dilakukan oleh dunia 
internasional untuk menanggulangi agar kejahatan pencucian uang tidak semakin ‘menjamur’ di 
dunia. Upaya seperti memperbaiki sistem perbankan di berbagai negara, membentuk lembaga yang 
concern kepada kejahatan pencucian uang, hingga membangun kerjasama antar negara yang 
memiliki semangat anti-pencucian uang. Alhasil, mulailah terbangun rezim anti-pencucian uang di 
dunia internasional, terutama pada sektor perbankan. 

 
Di Indonesia sendiri, Rezim Anti Pencucian pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan rezim anti-
pencucian uang di dunia internasional, dikarenakan Indonesia mengadopsi beberapa ketentuan 
internasional terkait dengan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Sistem anti pencucian uang 
di Indonesia mengalami perkembangan-perkembangan yang semakin hari menuju arah yang lebih 
baik dan bertujuan untuk memberantas kejahatan pencucian uang di bangsa ini. Perkembangan-
perkembangan tersebut bukan hanya sekedar bertujuan untuk memberantas TPPU, namun juga 
lebih bergerak kearah pencegahan TPPU sehingga praktik TPPU tidak semakin meningkat.  Hal ini 
terlihat dari dilakukannnya beberapa perubahan Undang-Undang tentang kejahatan pencucian uang 
yang semakin membantu pencegahan dan pemberantasan TPPU. Ironisnya negara dengan semangat 
memberantas TPPU, tapi di sisi lain praktik kejahatan pencucian uang semakin merajalela di 
Indonesia sehingga membuat pekerjaan rumah PPATK semakin banyak.  

 
Perlu juga kita melihat, bahwa peristiwa ini terjadi bukan hanya semata-mata semakin banyak orang 
yang berpikir untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidananya, namun 
dipengaruhi juga dengan peraturan-peraturan tentang kejahatan pencucian uang yang dalam 
implementasinya kurang memadai untuk para penegak hukum dalam melakukan penindakan 
kejahatan pencucian uang. Malahan, beberapa ketentuan kerap ditafsirkan berbeda sehingga 
menghambat dan membingungkan para penegak hukum dalam menerjemahkan Undang-Undang. 

 
Selain permasalahan tersebut, perlu juga dilihat mengenai kewenangan dari PPATK dalam 
membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Dengan terbatasnya ruang gerak dari PPATK 
akan membuat kegiatan pemberantasan TPPU di Indonesia menjadi kurang maksimal. Oleh sebab 
itu, penting untuk memperhatikan peningkatan kewenangan ini. 
 
Perlunya melakukan Pencantuman penjelasan terkait dengan penuntutan dalam perkara TPPU 
dalam peraturan tambahan dengan ditambahkannya aturan yang jelas mengenai Koneksitas dalam 
UU TPPU. Kewenangan PPATK yang diperluas, bukan hanya sebagai pusat analisa dan pelaporan 
tetapi juga PPATK dapat melakukan penyidikan dalam perkara TPPU. 
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