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SEKAPUR SIRIH 

 

Selama ini salah satu sebab kegagalan upaya penegakan hukum dalam perkara mafia 

kehutanan sebabkan penegak hukumnya hanya menggunakan cara-cara biasa (ordinary) dalam 
menjerat pelaku kejahatan kehutanan. Pemerintah hanya menjerat pelaku mafia kehutanan 

dengan Undang-Undang (UU) Kehutanan yang terbukti memiliki kelemahan dan terbukti 

banyak pelaku yang lolos maupun divonis bebas di pengadilan.  

 

Salah satu alternatif menjerat pelaku kejahatan kehutanan adalah melakukan pendekatan 

Multidoordengan mengupayakan penggunaan berbagai regulasi yang paling mungkin digunakan 

sesuai denganprinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku. Selain UU Kehutanan, instrumen 

UU Anti Korupsi dan UU Anti Pencucian Uang dianggap menawarkan cara yang lebih efektif 

untuk menangkap pelaku yang lebih utama yang tidak secara langsung terkait dengan tindakan 

kejahatan di level lapangan. Oleh karena itu, penekanannya telah bergeser dari  konsep 

melacak kayu bulatnya menjadi  melacak aliran uangnya.  

 

Sayangnya upaya menjerat kejahatan kehutanan dengan pendekatan tindak pidana pencucian 

uang belum optimal hingga saat ini. Temuan PPATK dengan predicate crime pidana bidang 

Kehutanan hingga Februari 2012 fakta masih sangat rendah, yakni: 9 dari 1.924 laporan atau 

0,47% dari seluruh laporan. Pada bulan Juni 2012, hanya terjadi peningkatan hingga 26 

laporan atau total berjumlah 35 laporan transaksi mencurigakan di bidang kehutanan. Oleh 

karena itulah muncul beberapa pertanyaan terkait laporan bidang kehutanan sangat rendah 

jika dibandingkan dengan tindak pidana lain dan sangat minimnya perkara pencucian uang dari 

sector kehutanan yang berhasil dilimpahkan ke pengadilan.  

 

Buku “Dari ‘Lacak Kayu Bulatnya’ ke ‘Lacak Uangnya’”, yang disusun oleh Supriyadi W. E. 

mencoba melakukan kajian terhadap persoalan penegakan hukum disektor kehutanan dan 

khususnya penerapan Anti Pencucian Uang dalam Kejahatan Alih Fungsi Hutan. Sebagai bahan 

studi, penulis mengkaji secara lebih mendalam 3 (tiga) putusan dalam kasus sektor kehutanan 

yang melibatkan terdakwa Adelin Lis, Marthen Renouw dan Labora Sitorus.  

 

Ketiga kasus tersebut merupakan kasus kejahatan kehutanan yang fenomenal karena dinilai 

kontroversial dan dijerat dengan lebih dari satu undang-undang. Adelin Lis, pengusaha hutan 

yang dijerat dengan UU Korupsi dan UU Kehutanan. Adelin meskipun sempat bebas di 
Pengadilan Negeri  Medan namun akhirnya divonis penjara oleh Mahkamah Agung. Namun 

sebelum dieksekusi, Adelin Lis sudah melarikan diri ke luar negeri.  

 

Sedangkan dua perkara kejahatan kehutanan yang dijerat dengan tindak pidana pencucian 

uang dan juga korupsi yang berhasil diproses ke Pengadilan yaitu perkara yang melibatkan 

terdakwa Marthen Renouw, mantan perwira Polisi di Polda Papua dan perkara yang 

melibatkan Labora Sitorus yang dijerat dengan tindak pidana kehutanan, penyimpanan Bahan 

Bakar Minyak (BBM) dan pencucian uang. Sayangnya terdakwa Marthen Renouw dinyatakan 

tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta 

dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Sedangkan terdakwa Labora Sitorus, akhirnya 

berhasil menggunakan pasal pencucian uang di tingkat Mahkamah Agung. 

 

Indonesia Corruption Watch berharap bahwa Buku ini dapat memberikan dorongan bagi 

penegak hukum lebih aktif dalam menjerat pelaku kejahatan disektor kehutanan dengan 

menggunakan pendekatan UU Antikorupsi dan UU Anti Pencucian Uang –selain dengan UU 
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Kehutanan.  Ketiga kasus sektor kehutanan tersebut diharapkan juga menjadi bahan refleksi 

bagi penegak hukum agar pelaku kejahatan kehutanan tidak mudah lolos dari jeratan hukum. 

 

Semoga buku ini bermanfaat bagi upaya penegakan hukum dan penyelamatan lingkungan di 

negeri ini.  

 

Jakarta, 8 Maret 2017 

 

 

 

Indonesia Corruption Watch  

Institute for Criminal Justice Reform  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1. Latar Belakang Penelitian 

1.1. Deforestasi dan Kejahatan di Sektor Alih Hutan 

 

Forest Resource Assessment (FRA) mencatat bahwa luas hutan Indonesia mengalami penurunan 

signifikan dalam rentang waktu 1990-2000, yaitu berkurang 1,914 juta hektar per tahun. Di 

antara 10 negara di dunia yang luas hutannya berkurang, Indonesia menempati posisi kedua 

setelah Brazil – yang kehilangan hutan sebesar 2,89 juta hektar per tahun.  Di tahun 2001, 

luas kawasan hutan daratan Indonesia adalah 131.279.115,98 ha.1 Hal tersebut setara dengan 

2/3 dari total luas daratan Indonesia, 187.670.600 ha  

 

Dalam rentang waktu 2000-2010, kondisi hutan Indonesia tidak mengalami perbaikan yang 

signifikan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah, Indonesia berada pada urutan 

ketiga dengan laju deforestasi 498 ribu Ha/tahun.   

 

Tabel 1: Ten countries with largest annual net loss of forest area, 1990 - 2010 

 
 

 

Data yang dirilis Forest Resources Assassment (FRA) 2010 di atas menunjukkan masih terus 

terjadinya pengurangan kawasan hutan berkayu (wooded land) secara signifikan di dunia, 

khususnya Indonesia. Ada banyak penyebab berkurangnya luas kawasan hutan, mulai dari 

faktor alamiah seperti bencana alam, penebangan hutan (sah atau tidak sah), serta perubahan 
peruntukan hutan menjadi perkebunan, pertambangan atau kegiatan lain yang mengakibatkan 

pengurangan luas kawasan hutan. 

 

Isu pengurangan kawasan hutan tentu bukan semata persoalan statistik kehutanan, melainkan 

dapat dilihat dari kacamata yang lebih besar seperti perubahan iklim dan penurunan emisi. 

Seperti yang diuraikan dalam Penjelasan UU No. 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto 

Protocol of the United Nations Framework Convention on Climate Change bahwa selain 

                                                           
1   Statistik Kehutanan Indonesia tahun 2011, Kementrian Kehutanan RI 

Sumber: Forest Resource Assessment, 2010 



11 
 

penggunaan energi bahan bakar fosil, kegiatan manusia dalam alih-guna-lahan dan kehutanan 

adalah faktor yang sangat mempengaruhi perubahan iklim tersebut. Hal ini kemudian 

dibicarakan lebih jauh pada Conference of the Party (COP) Protokol Kyoto ke-11 di Montreal 

tahun 2005 yang salah satunya menghasilkan Keputusan 16/CMP.1 tentang Land use, land-use 

change and forestry (LULUCF) serta COP16/CMP 6 di Cancun, Mexico tahun 2010 yang 

menghasilkan Cancun Agreement. Saat ini dengan segala catatan kritis, Indonesia pun telah 

menyusun Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) dan Rencana Aksi Nasional 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). 

 

Menurut data Second National Communication (SNC) Kementrian Lingkungan Hidup RI 

(2009), kontribusi emisi dari perubahan tata guna lahan dan kehutanan (land-use change and 

forestry/LUCF) di luar kebakaran hutan adalah sebesar 47% dari total emisi nasional 1,36 Gton 

CO 2e. Jika kebakaran gambut dimasukkan, maka kontribusi LUCF menjadi 60%. Hingga saat 

ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kerangka mitigasi di sektor kehutanan 

tersebut, baik aforestasi, reforestasi, revegetasi, dan mencegah laju deforestasi lebih jauh.  

 
Salah satu penyebab masih tingginya deforestasi di Indonesia adalah penggunaan hutan secara 

tidak sah dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang lahir dari hubungan koruptif antara 

penyelenggara Negara dengan pihak swasta. Hutan alam dibuka untuk lahan perkebunan 

sawit, pohon ditebang, kayu diambil untuk kepentingan industri dan hal lainnya dilakukan 

dengan cara menyuap pejabat publik. Selain itu, tingginya permintaaan kayu dari dunia bisnis 

juga menjadi salah satu faktor penyebab, karena ketersediaan kayu yang sah tidak mencukupi 

kebutuhan dunia bisnis tersebut 

 

INTERPOL dan World Bank dalam CHAINSAW PROJECT menggunakan data OECD bahwa 

permintaan kayu untuk industri diperkirakan akan meningkat menjadi 70% sampai tahun 

2020.2 Bahkan Indonesia dikategorikan the most affected by illegal logging dalam region south-

east asia. Dinyatakan: “In Southeast Asia, illegal logging is often perpetuated or facilitated by 

military groups and corrupt government officials. Both are able to exert a high level of control over 

access to natural resources and have a strong presence throughout the whole process of illegal 

logging and timber trafficking. They exert influence on granting of forest concessions, harvesting and 

transporting of the logs, and processing and timber trade. Opportunities for corruption multiply and 

initiatives of good governance and capacity building are annulled. The illegal activities of these 

groups include the use of local villagers as cheap forced labour, the levy of unofficial fees from 

trucks passing by check points, and the protection of their business through acts of violence or 

intimidation against local communities.”3 

 

Dibanding dengan total produksi industri terkait kayu, Savcor Indufor Oy (2004); Seneca Creek 

Associates and Wood Resources International (2004); FAO (2005); dan European Forest Institute 

(2005) membuat estimasi illegal logging di sejumlah negara sebagai berikut:4 

 

 

Tabel 2: Estimasi Illegal logging sejumlah Negara 

                                                           
2 OECD Environmental Outlook 2001, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris, 2001 
3 Interpol and The World Bank, “Chainsaw Project an Interpol; Perspective on Law Enforcement in Illegal logging”, 

2008. Hlm. 7 
4 Ibid. hlm. 6 
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Terkait dengan pembukaan lahan dan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi 

perkebunan, berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia, sampai 

tahun 2012 ditemukan data luas perkebunan sawit tahun 2010 di Indonesia mencapai 7,3 juta 

hektar yang tersebar di 17 provinsi. Kawasan tersebut meliputi kepulauan Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Kemudian, di tahun 2012 luas perkebunan sawit 

tercatat meningkat dari 7,3 juta hektar menjadi 9,1 juta hektar. Ekspansi perkebunan sawit 

diperkirakan akan meningkat secara signifikan pasca kebijakan pencadangan lahan seluas 22 

juta hektar dan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2012. Ekspansi perkebunan 

sawit akan meluas hingga 30 juta hektar ke kawasan hutan di 23 provinsi di Indonesia.5 

  

 

Sejumlah penelitian telah mengungkapkan tingginya kerugian akibat tindakan illegal di sektor 

Kehutanan. Human Rights Watch (HRW) dalam publikasinya “Wild Money” tahun 2009 

mengungkapkan perkiraan kerugian yang diderita Indonesia setiap tahunnya akibat illegal 

logging mencapai 2 miliar USD. Pada tahun 2008 kerugian yang dihitung adalah sekitar Rp16,8 

triliun atau USD 1.8 billion.6 Menurut penelitian HRW, kerugian disebabkan oleh buruknya 

manajemen hutan yang dapat mencakup prosedur penggunaan dan perubahan kawasan hutan, 

kejahatan illegal logging dan korupsi.  

 

Dari data CIFOR penebangan liar mencapai 60%-80% dari 60-70 juta m3 yang dikonsumsi 

oleh industri kayu domestik. Dari data CIFOR  dapat diketahui pula bahwa angka ekspor 

                                                           
5Abetnego Tarigan, 2013. Laju Deforestasi oleh Perkebunan Sawit dan Kebijakan yang Memicunya. (Paper sebagai 

konsultan pada penelitian yang dilakukan bersama Indonesia Corruption Watch) 
6Human Rights Watch, Indonesia; “Wild Money”; The Human Rights Consequences of Illegal logging and Corruption 

in Indonesia’s Forestry Sector, (New York: HRW, 2009). Hal. 55 
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industri kehutanan mencapai USD 5 miliar per tahun di mana ditengarai 70% berasal dari 

illegal logging. Selanjutnya tingkat penebangan hutan di Indonesia mencapai > 1,6 juta ha per 

tahunnya di mana illegal logging mencapai 30-50 juta m3/tahun, sehingga tiap detik satu meter 

kubik kayu dicuri di Indonesia. 

 

1.1. Perkembangan Penegakan Hukum di Sektor Alih Hutan 

 
Kegiatan-kegiatan ilegal di atas hutan, misalnya melalui tindakan pembalakan liar atau 

pembakaran hutan, terjadi karena beragam motif. Apakah itu untuk mendapatkan manfaat 

dari kayu yang diperoleh atau mendapatkan lahan untuk kegiatan lain seperti perkebunan 

atau pertambangan. Tujuan akhirnya tentu adalah mendapatkan keuntungan finansial melalui 

cara-cara ilegal. Kerugian yang timbul dari praktik-praktik tersebut sangat besar, baik 

kerugian terhadap lingkungan hidup, sosial (karena timbulnya konflik lahan), maupun kerugian 

terhadap keuangan negara (antara lain karena hilangnya potensi penerimaan negara dari 

sektor pajak).  

 

Penegak hukum dapat berperan melawan kejahatan kehuatanan serta mencegah laju 

deforestasi yang begitu cepat tersebut. Indonesia juga memiliki sejumlah Undang-undang dan 

peraturan hukum lainnya yang mengatur sektor Kehutanan. terutama UU No. 41 tahun 1999 

tentang Kehutanan. Regulasi ini awalnya dapat digunakan untuk mempidana para pelaku yang 

melakukan pengrusakan hutan. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan 

berbagai bentuk kejahatan di bidang kehutanan. Pasal 50 dan 78 undang-undang tersebut 

menjelaskan setidaknya terdapat 12 tindakan yang dapat diancam dengan sanksi pidana baik 

berupa pidana penjara maupun denda. Namun, dalam praktiknya undang-undang Kehutanan 

dinilai memiliki sejumlah keterbatasan. Di samping itu muncul pula masalah di sektor 

penegakan hukumnya. 

 

Masalah yang terus berulang adalah terdapat kecenderungan untuk ‘menjaring ikan kecil’ 

daripada pelaku utama, kurangnya transparansi atas metode dan standar yang digunakan. 

Peran pengadilan juga menghadapi tantangan, mengingat para pengkritik menyoroti 

kelemahan sistematik pada sistem hukum, memperpanjang keterlambatan dalam 

mengamankan tuntutan dan kecenderungan para penegak hukum untuk mendekati kejahatan 

hutan sebagai suatu pelanggaran administrasi.7 Walaupun beberapa data menunjukkan 

peningkatan performa pengadilan, masih terdapat keraguan mengenai sampai sejauhmana 

benar-benar terdapat peningkatan dalam penegakan hukum, mengingat hanya sedikit kasus 

yang dibawa ke pengadilan. Oleh karena itulah maka adanya kecenderungan hambatan-

hambatan jika pendekatan penegakan hukum di sektor Kehutanan hanya menggunakan UU 
No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 

 

Selain itu pula kejahatan-kejahatan tersebut umumnya terjadi karena adanya praktik kolutif 

antara pelaku dengan oknum-oknum pemerintahan, khususnya yang memiliki kewenangan di 

bidang perizinan atau pengawasan/penegakan hukum. Pendeknya, kejahatan di sektor 

kehutanan dan sumber daya alam merupakan kejahatan lintas sektor. Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan multi rezim hukum (multidoor) untuk menghilangkan insentif bagi 

terjadinya kejahatan, memastikan pelaku dapat terjerat dan memperoleh hukuman yang 

                                                           
7Lihat, Pembelajaran bagi REDD+ dari Berbagai Tindakan untuk Mengendalikan Pembalakan Liar di Indonesia, 

United Nations Office on Drugs and Crime dan Center for International Forestry Research, 2011,  hal 6 
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setimpal serta memulihkan kerugian ekologis dan ekonomis yang timbul dari kejahatan 

tersebut 

 

Pendekatan multidoor kemudian muncul sebagai cara baru yang mengupayakan penggunaan 

berbagai UU yang paling mungkin digunakan sesuai denganprinsip-prinsip hukum pidana yang 

berlaku.8 Dengan alat penegakan yang baru dengan menggunakan instrumen Undang undang 

Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang yang dianggap akan menawarkan cara yang lebih 

efektif untuk menangkap pelaku yang lebih utama yang tidak secara langsung terkait dengan 

tindakan kejahatan di level lapangan. Oleh karena itu, penekanannya telah bergeser dari 

konsep melacak kayu bulatnya menjadi  melacak aliran uangnya.9 

 

Pendekatan multidoor juga secara khusus dibentuk untuk menjadikan korporasi sebagai 

tersangka/terdakwa selain pelaku individual atau pelaku lapangan. Degan menggunakan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selain tindak pidana asal (misalnyakorupsi, perpajakan, 

kehutanan, pertambangan, tata ruang, dan perkebunan) bertujuanmengembalikan kerugian 

negara (asset recovery) dari aset-aset yang berada di dalam maupun di luar 
negeri;Memanfaatkan ketentuan yang mengatur kerusakan lingkungan hidup dan tindak 

pidanakorporasi sesuai dengan Undang—undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Hal tersebut bertujuan agar 

Pasal 119 UU PPLH yangmemungkinkan pidana tambahan, antara lain berupa perampasan 

keuntungan, perbaikanakibat tindak pidana, dapat digunakan.Dalam rangka mengoptimalkan 

mengembalikan kerugian negara (asset recovery), mendorongpemanfaatan pasal-pasal yang 

mengatur tentang pembuktian terbalik oleh penyidik danpenuntut umum. 

 

Manfaat pendekatan ini mencakup: Menghindari lolosnya pelaku kakap kejahatan di bidang 

kehutanan karenaterbatasnya jangkauan suatu peraturan perundangan.Membuat jera para 

pelaku tindak pidana khususnya pelaku yangmenjadi otak dari suatu kejahatan yang 

terorganisir, sehingga mampumenimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya 

tangkalbagi yang lainnya. Mendorong pertanggungjawaban yang lebih komprehensif 

termasukpertanggungjawaban koorporasi, pengembalian kerugian negara danpemulihan 

lingkungan sehingga menimbulkan efek jera.Memudahkan proses kejasama internasional 

khususnya dalam pengejaran aset, tersangka dan kerja sama pidana lainnya.Memaksimalkan 

proses pengembalian kerugian negara termasuk darisektor pajak.10 

 

Ada beberapa kriteria dalam penerapan multiodoor ini, yakni pertama, jika Terdapat indikasi 

penyimpangan dalam proses pemberian izin. Misalnya pemberian izin usaha perkebunan tanpa 

AMDAL. Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)dan/atau 

Izin Lingkungan. Terdapat indikasi usaha dan atau kegiatan dilakukan di luar izin atau tanpa 

izin. Misal: Perusahaan tambang melakukan kegiatan pertambangan di luar konsesi izin usaha 

pertambangannya. Terdapat indikasi tindak pidana dilakukan di daerah dengan fungsi 

konservasi dan/atau fungsi lindung dan/atau berada padalahan gambut dalam atau terdapat 

pembakaran lahan/kawasan. Misalnya perusahaan perkebunan melakukan pembakaran lahan 

di atas wilayah gambut dalam. Terdapat indikasi hilangnya potensi penerimaan negara 

dan/ataukerugian pada pendapatan negara. Misalnya perusahaan melakukan land clearing tanpa 

                                                           
8Lihat fact sheet stgas Kesiapan Lemebagaan REDD+ hal 1 ,  
9Lihat, Pembelajaran bagi REDD+ dari Berbagai Tindakan untuk Mengendalikan Pembalakan Liar di Indonesia, 

United Nations Office on Drugs and Crime dan Center for International Forestry Research, 2011,  hal 6 
10Ibid hal 2 
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membayar Provisi Sumberdaya Hutan-DanaReboisasi (PSDH-DR) padahal terdapat tegakan 

atau tidak membayarpajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.11 

 

Dengan dorongan tersebut, penerapan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan 

UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akhirnya mulai 

digunakan untuk menjerat kejahatan di sektor kehutanan. Awalnya, penerapan UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai memberikan harapan, di mana  sejak tahun 

2006 sampai dengan tahun 2014 telah digunakan dalam beberapa kasus. Baik oleh KPK 

maupun Polri. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tersebut KPK belum dapat memulihkan 

kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi, munculnya juga beberapa tantangan, 

sebagai contoh yakni adanya problem perampasan uang hasil kejahatan yang digunakan 

sebagai bagian dari modal dalam sebuah perusahaan. Atau yang ditempatkan dalam sistem 

perbankan yang terafiliasi atau tidak terafiliasi dengan perusahaan. atau adanya  penghindaran 

pajak juga menggunakan sarana kerahasiaan perbankan dan daerah tax haven di wilayah 

secrecy jurisdiction, seperti Macao-Hongkong dan British Virgin Island (BVI).12 

 
Muncul pula kesulitan aturan hukum Indonesia yang bisa menjerat pelaku kejahatan 

kehutanan hingga pada aktor intelektual yang dapat menyembunyikan kekayaannya disela-sela 

celah peraturan hukum di Indonesia atau bahkan menggunakan strategi lintas negara, lintas 

aturan hukum dan kerahasiaan perbankan yang sulit ditembus. Beberapa hal diatas 

menunjukkan bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai 

keterbatasan ruang gerak 

 

Keterbatasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatas diharapkan dapat dijawab 

dengan penerapan UU Pemberantasan Pencucian Uang, pemberantas kejahatan di bidang 

kehutanan  menjadi terbuka dengan memasukkan jenis kejahatan ini sebagai kejahatan asal 

(predicate offence) dari tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang 

Perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan 

instrumen hukum yang baru ini aktor intelektual illegal logging dijerat dengan pasal-pasal 

tindak pidana pencucian uang di samping tentunya dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana di 

bidang kehutanan.  

 

2. Rumusan Penelitian 

 

Rumusan penelitian ini adalah bagaimana peluang penerapan Undang-undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kejahatan di sektor Kehutanan, khususnya terkait 

dengan kegiatan penggunaan dan perubahan peruntukan hutan? 

 

3. Tujuan Penelitian  

 

Melihat berbagai permasalahan yang mengemuka, sebagaimana dijelaskan pada bagian latar 

belakang di atas, kajian ini dibuat dengan tujuan untuk:  (1) menganalisis peluang penerapan 

                                                           
11Ibid hal 3 
12Baru-baru ini telah terungkap sejumlah data-data orang kaya Indonesia yang menjadi nasabah di BVI. 

International Consortium Of Investigative Journalists (ICIJ) menulis lebih dari 2,5 juta files rahasia terungkap yang 

berasal dari sejumlah negara Sejumlah nama di Indonesia tercatat sebagai nasabah di wilayah secrecy jusrisdiction 

tersebut, mulai dari mantan Presiden Soeharto dan keluarganya, hingga konglomerat yang mempunyai sejumlah 

perusahaan di sektor Kehutanan di Indonesia.http://www.icij.org/offshore. 
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Undang-undang Anti Pencucian Uang terhadap kejahatan di sektor Kehutanan (2) kendala 

dan hambatan aturan hukum dalam penerapan UU Pencucian Uang. 

 

4. Metode 

 

Kajian ini merupakan suatu bentuk pengkajian hukum, artinya pengkajian ini didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.13 Dilihat dari sifatnya, 

pengkajian ini memiliki sifat ‘deskriptif-ekploratoris’. Sifat ini menjelaskan, bahwa pengkajian 

ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail mengenai pengaturan dan implementasi 

pencucian uang sektor kehutanan di Indonesia, beserta seluruh gejala yang melingkupinya.  
 

Dari segi bentuknya, pengkajian ini memilih bentuk ‘perskriptif-evaluatif’. Bentuk ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran dan solusi mengenai apa yang musti dilakukan, 

dalam rangka mengatasi dan memecahkan serangkaian persoalan dalam pengaturan dan 

pelaksanaan undang-undang pencucian uang dalam praktiknya di sektor kehutanan. 

 

Selain itu, untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi, pengkajian ini sekaligus pula 

ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa putusan perkara pencucian uang di 

sektor kehutanan yang sudah berlangsung selama ini, dengan bersandar pada UU No. 8 tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.14  

Berangkat dari bentuknya yang merupakan bagian dari pengkajian hukum, maka dalam proses 

studinya, digunakan pula pendekatan ‘yuridis formal’ sebagai das Sollen, atau kenyataan 

normatif yang seharusnya dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan kaidah-kaidah isi 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencucian uang sebagaimana diatur 

di dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (berlaku sejak 22 Oktober 2010 sampai sekarang) juga yang tercermin di 

dalam beberapa putusan pengadilan. Kemudian untuk melengkapinya, tidak lupa juga 

digunakan pendekatan ‘yuridis empiris’ sebagai das Sein, atau peristiwa konkrit yang terjadi di 

lapangan, dalam praktik penggunaan pencucian uang di sektor kehutanan, yang berfungsi 

sebagai penyeimbang.15 

 

5. Pengumpulan Data 

 

Data dalam pengkajian ini diperoleh melalui penelusuran dokumen undang-undang yang 

mengatur mengenai pencucian uang, beserta seluruh peraturan pelaksananya.Putusan-
putusan pengadilan dalam perkara terkait, juga beragam literatur ilmiah sebagai pendukung 

dalam analisis. Khusus yang terkait dengan penggunan dokumen putusan pengadilan sebagai 

material analisis, dalam penelitian ini penelitian secara khusus mengumpulkan 3 putusan yakni 

dalam perkara yang melibatkan Labora Sitorus, Adeline Lis, dan Marthen Renouw. 

 

Selain itu, praktik di negara lain juga menjadi data yang akan sangat berarti dalam analisis 

komparasinya. Untuk mendapatkan data dari beragam sumber, yang mencerminkan 

partisipasi multi pihak yang terlibat dalam penggunaan undang-undang pencucian uang di 

                                                           
13Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 43. 
14Ibid., hal. 43. 
15Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 15-17. 
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sektor kehutanan, pengkajian ini dilengkapi pula dengan data-data yang diperoleh melalui 

metode focus group discussion (FGD). Metode ini berusaha mengandaikan seorang individu 

dengan leluasa akan bercerita dan bertukar pikiran dalam suatu kelompok tertentu, melalui 

sebuah ruang komunikasi yang tidak terlalu luas. Di dalamnya juga sekaligus akan terjadi 

konfirmasi dan proses verifikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya.  

 

6. Analisis Data 

 

Setelah keseluruhan data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data 

tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif 

adalah sebuah metode yang menghasilkan data deskriptif. Metode kualitatif akan 
menghasilkan pemahaman yang holistik (menyeluruh) tentang pengaturan dan pelaksanaan 

praperadilan, bersifat dinamis (selalu berkembang), menampilkan kedalaman substansi 

(terperinci/detail), serta menggambarkan suatu fenomena yang sirkuler atau tidak linear.  

 

Dengan menggunakan metode ini, data yang diperoleh akan disistematisasi, kemudian 

ditafsirkan dan selanjutnya dianalisis, dengan memperhatikan bangunan logika yang jelas dan 

tidak menghasilkan penafsiran yang kontradiktif. Selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan, 

sebagai akhir dari analisis. Kesimpulan akan diambil dengan menggunakan metode deduksi, 

yaitu dari pengaturan-pengaturan dan peristiwa-peristiwa hukum yang sifatnya umum akan 

menghasilkan beberapa kesimpulan yang bersifat khusus. Dari kesimpulan yang sifatnya 

khusus itulah, menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dalam rangka penggunaan undang-

undang pencucian uang di sektor kehutanan di Indonesia. 

 

7. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

 

Seperti dijelaskan diatas, persoalan Kehutanan terkait dengan kegiatan penggunaan hutan dan 

perubahan kawasan hutan sangatlah luas. Penelitian ini tidaklah mencakup semua hal terkait 

dengan persoalan Kehutanan tersebut. Sebagai sebuah penelitian hukum yang difokuskan 

pada peluang penerapan undang-undang pencucian uang terhadap kejahatan di sektor 

kehutanan, maka penelitian ini akan lebih banyak mengulas regulasi anti pencucian uang di 

Indonesia dan kaitannya dengan sektor Kehutanan. Terutama dalam konteks alih hutan. 

 

Akan tetapi, ruang lingkup peraturan tentang pencucian uang juga masih sangat luas. Undang-

undang anti pencucian uang yang berlaku saat ini bahkan mengenal 25 jenis predicate crime 

atau tindak pidana asal dari pencucian uang ditambah satu tindak pidana asal sepanjang 
diancam hukuman diatas empat tahun. Terdapat beberapa tindak pidana asal yang sangat 

berkaitan dengan tema riset ini, yaitu: korupsi, kejahatan di bidang kehutanan, dan kejahatan 

di bidang perpajakan. Berdasarkan telaah awal terhadap kasus-kasus yang telah terjadi di 

sektor Kehutanan terkait dengan tema penelitian ini, maka penelitian ini akan membatasi 

ruang lingkup penelitian pada tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime UU 

Kehutanan dan UU Tindak Pidana Korupsi. 

 

Selain itu, kegiatan Land-Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) yang akan disorot terkait 

dengan undang-undang anti pencucian uang mencakup kegiatan penggunaan hutan secara 

tidak sah atau illegal, baik dalam hal pembalakan liar ataupun perubahan peruntukan kawasan 

hutan menjadi perkebunan sawit dan kegiatan tambang. 
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BAB II 

TINDAK PIDANA KEHUTANAN-ALIH 

FUNGSI LAHAN HUTAN, DAN MASALAH 

PENEGAKANNYA 
 

 

Paling tidak terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan 

sebagai pasal tindak pidana terkait dengan bidang kehutanan, yaitu:  

a. Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. 

b. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

c. Undang-undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Yang Kemudian diganti dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan. 

d. Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

e. Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

f. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

g. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan.   

 

Untuk lebih jelasnya peraturan perundang-undangan tersebut akan dipaparkan  di bawah ini 
 

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya 

 

Ketentuan Dalam BAB XII Ketentuan Pidana dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,  dinyatakan dalam Pasal 40 yakni: 

 

Ayat (1); barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)16 dan Pasal 33 ayat (1)17 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah).   
 

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)18 dan ayat (2)19 serta Pasal 33 ayat (3)20 

                                                           
16Pasal 19 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap 

keutuhan kawasan suaka alam. 
17Pasal 33 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap 

keutuhan zona inti taman nasional. 
18Pasal 21 (1) Setiap orang dilarang untuk: a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, 

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan 

hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau 

mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5226f896ab96b/nprt/lt510a5f1f8bbc7/uu-no-18-tahun-2013-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 

Ayat (3)Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)21 dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah).   

 

Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  

 

Ayat (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan 

tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran. 

 
Dari pasal-pasal tersebut terindentifikasi ada 10 jenis tindak pidana Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni: 

 

1. Tindak pidana perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. 

2. Tindak pidana kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona 

inti taman nasional. 

3. Tindak pidana tumbuhan yang dilindungi. 

4. Tindak pidana mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi ke tempat lain. 

5. Tindak pidana satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. 

6. Tindak pidana satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. 

7. Tindak pidana mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke 

tempat lain. 

8. Tindak pidana terhadapbagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi. 

9. Tindak pidana kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona 

lain. 

10. Tindak pidana kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan 

kawasan suaka alam. 

 

Oleh karena itu dalam UU ini tindak pidana yang ada dapat dibagi menjadi beberapa kategori, 

lihat tabel 3; 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
19Ayat (2) Setiap orang dilarang untuk: a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, 

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan 

satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. 

memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau 

barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke 

tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, 

menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi. 
20Pasal 33 ayat (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan 

dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. 
21Pasal 19 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap 

keutuhan kawasan suaka alam. 
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Tabel 3 tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

 

No  Tindak Pidana  Pasal  Ancaman Pidana  

1 Setiap orang dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat mengakibatkan 

perubahan terhadap keutuhan 

kawasan suaka alam 

Pasal 19 ayat (1) jo 

Pasal 40  (1) 

Pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) 

tahun dan denda 

paling banyak Rp. 

200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) 

2 Setiap orang dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat mengakibatkan 

perubahan terhadap keutuhan zona 

inti taman nasional 

Pasal 33 (1) jo Pasal 

40  (1) 

Pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) 

tahun dan denda 

paling banyak Rp. 

200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) 

3 Setiap orang dilarang untuk: a. 

mengambil, menebang, memiliki, 

merusak, memusnahkan, 

memelihara, mengangkut, dan 

memperniagakan tumbuhan yang 

dilindungi atau bagian-bagiannya 

dalam keadaan hidup atau mati; b. 

mengeluarkan tumbuhan yang 

dilindungi atau bagian-bagiannya 

dalam keadaan hidup atau mati dari 

suatu tempat di Indonesia ke tempat 

lain di dalam atau di luar Indonesia 

Pasal 21 (1) Jo Pasal 

40 (2)  

dipidana dengan 

pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun 

dan denda paling 

banyak Rp. 

100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

4 Setiap orang dilarang untuk: a. 

menangkap, melukai, membunuh, 

menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan 

satwa yang dilindungi dalam keadaan 

hidup; b. menyimpan, memiliki, 

memelihara, mengangkut, dan 

memperniagakan satwa yang 

dilindungi dalam keadaan mati; c. 

mengeluarkan satwa yang dilindungi 

dari suatu tempat di Indonesia ke 

tempat lain di dalam atau di luar 

Indonesia; d. memperniagakan, 

Pasal 21 Ayat (2) Jo 

Pasal 40 (2)  

dipidana dengan 

pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun 

dan denda paling 

banyak Rp. 

100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 



21 
 

menyimpan atau memiliki kulit, 

tubuh, atau bagian-bagian lain satwa 

yang dilindungi atau barang-barang 

yang dibuat dari bagian-bagian 

tersebut atau mengeluarkannya dari 

suatu tempat di Indonesia ke tempat 

lain di dalam atau di luar Indonesia; 

e. mengambil, merusak, 

memusnahkan, memperniagakan, 

menyimpan atau memiliki telur dan 

atau sarang satwa yang dillindungi. 

 Setiap orang dilarang melakukan 

kegiatan yang tidak sesuai dengan 

fungsi zona pemanfaatan dan zona 

lain dari taman nasional, taman hutan 

raya, dan taman wisata alam 

Pasal 33 ayat (3) Jo 

Pasal 40 ayat (2)  

dipidana dengan 

pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun 

dan denda paling 

banyak Rp. 

100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

 karena kelalaiannya melakukan Setiap 

orang dilarang melakukan kegiatan 

yang dapat mengakibatkan perubahan 

terhadap keutuhan kawasan suaka 

alam 

Pasal 19 (1) Jo Pasal 

40 ayat (3) 

dipidana dengan 

pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) 

tahun dan denda 

paling banyak Rp. 

100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

 

 karena kelalaiannya Setiap orang 

dilarang melakukan kegiatan yang 

dapat mengakibatkan perubahan 

terhadap keutuhan zona inti taman 

nasional 

Pasal 33 ayat (1) jo 

Pasal 40 ayat (3) 

dipidana dengan 

pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) 

tahun dan denda 

paling banyak Rp. 

100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

 

 karena kelalaiannya Setiap orang 

dilarang untuk: a. mengambil, 

menebang, memiliki, merusak, 

memusnahkan, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan 

Pasal 21 ayat (1) dan 

ayat (2) jo Pasal 40 

ayat (4) 

dipidana dengan 

pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) 

tahun dan denda 

paling banyak Rp. 
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tumbuhan yang dilindungi atau 

bagian-bagiannya dalam keadaan 

hidup atau mati; b. mengeluarkan 

tumbuhan yang dilindungi atau 

bagian-bagiannya dalam keadaan 

hidup atau mati dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam 

atau di luar Indonesia 

50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah).  

 

 karena kelalaiannya Setiap orang 

dilarang melakukan kegiatan yang 

tidak sesuai dengan fungsi zona 

pemanfaatan dan zona lain dari 

taman nasional, taman hutan raya, 

dan taman wisata alam 

Pasal 33 ayat (3) jo 

Pasal 40 ayat (4) 

dipidana dengan 

pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) 

tahun dan denda 

paling banyak Rp. 

50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah).  

 

 

 

2. Tindak Pidana Kehutanan 

 

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK), Pasal-pasal kriminalisasi tindak pidana 

hutan diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1), ayat (14). Ketentuan 

hukum terkait pidana kehutanan diatur mulai dari Pasal 77 hingga Pasal 79, yang terdiri dari 

dua hal, yakni Penyidikan (Pasal 77) dan Ketentuan Pidana (Pasal 78 dan 79).   

 

Dalam Pasal 78 terdiri dari 15 ayat di mana setiap ayat memilikispesifikasi pengaturan sanksi 

yang berhubungan dengan Pasal 50 UUK. Ketentuan pidana dalam UU Kehutanan selain 

mengatur tentang perbuatan perorangan(individual crime)  juga mengatur perbuatan 

perusahaan atau Badan Hukum (corporate crime).  Pasal 78 dengan seluruh ayatnya mengacu 

kepada pengaturan ketentuan Pasal 50 yang terdiri dari 3 ayat, di mana ayat (3) dari pasal 

tersebut menetapkan larangan sebanyak 13 butir (butir a hingga m).Ketentuan UUK ini 

adalahbersifat lex spesialis terhadap UUPLH yang mengatur objek-objek lingkungan 

secaraumum (lex generalis), termasuk ekosistem kehutanan. 

 

Ketentuan tindak pidanadalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur dalam Pasal 78, yaitu 

sebagai berikut:  

1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).   

2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
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3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama15 (lima belas) tahun dan 

denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limamilyar rupiah). 

4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).   

5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjarapaling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).  

6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 

ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 

8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) 
huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulandan denda paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).   

9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyarrupiah).   

10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  

11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).   

12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 

paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).   

13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), 

ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.  

14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila 

dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi 

pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, 

dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 

(sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.  

15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alattermasuk alat 

angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan danatau pelanggaran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.  

 

Pasal 78 ini merujuk kepada ketentuan Pasal 50 UU Kehutanan, yaitu sebagai berikut:  

1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.   

2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usahapemanfaatan jasa 

lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan 
hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan 

kerusakan hutan.  

3) Setiap orang dilarang:  

a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasanhutan secara 
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tidak sah;  

b. merambah kawasan hutan; 

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radiusatau jarak 

sampai dengan:  

i. 500 (lima ratus) meter dari tepi wadukatau danau;  

ii. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanansungai di daerah 

rawa;  

iii. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepisungai;   

iv. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;  

v. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;  

vi. 130 (seratus tigapuluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah 

dari tepi pantai.  

d. membakar hutan;  

e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa 

memiliki hak atau izin dari pejabat yangberwenang;   

f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, 
atau memiliki hasil hutan yang diketahui ataupatut diduga berasal dari kawasan 

hutan yang diambil atau dipungutsecara tidak sah;   

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi ataueksploitasi bahan 

tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;  

h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi bersama-

sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;  

i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus 

untuk maksud tersebut oleh pejabat yangberwenang;  

j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim ataupatut diduga akan 

digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin 

pejabat yang berwenang;  

k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang,memotong, atau 

membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;  

l. l.membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dankerusakan serta 

membahayakan keberadaan atau kelangsunganfungsi hutan ke dalam kawasan 

hutan; dan  

m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dansatwa liar yang 

tidak dilindungi undang-undang yang berasal darikawasan hutan tanpa izin pejabat 

yang berwenang.   

 

Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 50 UU Kehutanan di atas, maka kualifikasitindak pidana 

kehutanan adalah sebagai berikut:  

 

1. Tindakan merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan (vide Pasal 78 Ayat (1) atas 

pelanggaran Pasal 50 Ayat (1) UU Kehutanan);   

2. Kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan oleh setiap orang yang diberikan izin 

usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan  jasa lingkungan, izin usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu 

dan bukan kayu (vide Pasal 78 Ayat (1) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (2) UU 

Kehutanan);   
3. Perbuatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan 

secara tidak sah (vide Pasal 78 Ayat (2) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU 

Kehutanan); 

4. Merambah kawasan hutan (vide Pasal 78 Ayat (2) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) 
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huruf b UU Kehutanan);   

5. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai 

dengan:  

a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk  atau danau;  

b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;  

c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;  

d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;  

e. 2  (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;  

f. 130 (seratus tiga  puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari 

tepi 

6. Membakar hutan (vide Pasal 78 Ayat (3) dan (4) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf 

d  UU Kehutanan);  

7. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa 

memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (videPasal 78 Ayat (5) atas 

pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf e UU Kehutanan);   

8. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau 
memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut  diduga berasal dari kawasan hutan yang 

diambil atau dipungut secara tidak sah (vide Pasal 78 Ayat (5) atas pelanggaran Pasal 50 

Ayat (3) huruf f UU Kehutanan);   

9. Melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka pada kawasan Hutan 

Lindung (vide Pasal 78 Ayat (6) atas pelanggaran Pasal 38 Ayat (4) UU Kehutanan);   

10. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang 

di dalam kawasan hutan, tanpa izin  Menteri (vide Pasal 78 Ayat (6) atas pelanggaran 

Pasal 50 Ayat (3)huruf g UU Kehutanan);   

11. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama 

dengan surat keterangan sahnya hasil hutan  (videPasal 78 Ayat (7) atas pelanggaran 

Pasal 50 Ayat (3) huruf h UU Kehutanan);   

12. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus 

untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang  (vide Pasal 78 Ayat (8) atas 

pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf i UU Kehutanan );   

13. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan 

digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat 

yang berwenang (vide Pasal 78 Ayat (9) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf j UU 

Kehutanan);   

14. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah 

pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin  pejabat yang berwenang (vide Pasal 78 Ayat 

(10) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf k UU Kehutanan);   

15. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta 

membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan 

(vide Pasal 78 Ayat (11) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf l UU Kehutanan);   

16. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang 

tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari  kawasan hutan tanpa izin pejabat 

yang berwenang (vide Pasal 78 Ayat (12) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) huruf  m  UU 

Kehutanan);  

 

3. Tindak Pidana Perkebunan 

 

Dalam Undang-undang No. 18 tahun 20004 tentang Perkebunan di Pasal 40 ayat (4) Dalam 

BAB XI KETENTUAN PIDANAUU tentang perkebunan memiliki beberapa Pasal Pidana 
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terkait dengan pembukaan lahan hutang bagi perkebungan yakni dalam pasal 46, 48 ayat (1), 

49 ayat (1) dan pasal 53 yakni (1) tindak pidana terkait pelanggaran izin usaha perkebunan (2) 

terkait pelanggaran izin usaha perkebunan dan (3) terkait pelanggaran izin usaha perkebunan 

 

Tindak pidana terkait pelanggaran izin usaha perkebunan ada Dalam Pasal 46 yang dinyatakan 

bahwa (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan 

dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industry pengolahan hasil perkebunan dengan 

kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (1)22 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya 

melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha 

industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki usaha 

perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

 
Tindak pidana pembukaan lahan dengan pembakaran, secara sengaja dalam Pasal 48 (1) yang 

dinyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan 

dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2623, diancam dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati 

atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

Tindak pidana pembukaan lahan dengan pembakaran, karena kelalaian ada dalam Pasal 49 (1) 

yang menyatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah 

lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau 

luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling  lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). 

 

Dari Pasal-pasal tersebut terindentifikasi ada 4 jenis  tindak pidana Perkebunan, yakni: 

 

1. Tindak pidana usaha budi daya tanaman perkebunantanpa izin usaha; 

2. Tindak pidana usaha budi daya tanaman perkebunantanpa izin usaha karena lalai; 

3. Tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang 

berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan; 

4. Tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran 

mengakibatkan orang mati atau luka berat; 

5. Tindak pidana mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi ke tempat lain. 

 

                                                           
22Pasal 17 (1) Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha 

industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. 
23Pasal 26 Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran 

yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Penjelasan:Pasal 26Kriteria 

pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup mengikutiperaturan perundang-undangan di bidang lingkungan 

hidup. 
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6. Tindak Pidana Penataan Ruang 

 

Dalam Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Dalam BAB XI 

KETENTUAN PIDANA UU tentang penataan ruang, juga memiliki pasal pidana yang akan 

terkait dengan tindak pidana kehutanan dan alih fungsi hutan, yakni Pasal 69, 70, 71 , 72 dan 

73. 

 

Tindak pidana terkait penetapan tata ruang diatur dalam Pasal 69, dinyatakan ayat (1) Setiap 

orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 61 huruf a 24 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). Sedang ayat (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Ayat (3) berbunyi, Jika tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

 

Tindak pidana pelanggaran izin pemanfaatan ruang dalam Pasal 70 ayat (1) Setiap orang yang 

memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Jika 

tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (4) Jika tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

 

Tindak pidana persyaratan izin pemanfaatan ruang dalam  Pasal 71 menyatakan,  Setiap orang 

yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c26, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 72 

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan 

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 

huruf d27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 

                                                           
24 Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan 
25Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan 

ruang dari pejabat yang berwenang; 
26Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 

persyaratan izin pemanfaatan ruang;  
27Pasal 61 d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan 

dinyatakan sebagai milik umum. 
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Tindak pidana menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang bagi pejabat dan 

korporasi diatur dalam Pasal 73 (1), yang menyatakan: Setiap pejabat pemerintah yang 

berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7),28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Selain sanksi pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa 

pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Pasal 74 ayat (1)29 Dalam hal 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,  Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 

dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, 

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 

(tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan 

Pasal 72. Ayat (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat 

dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status 

badan hukum. 

 

Dari Pasal-pasal tersebut terindentifikasi ada 8  jenis  tindak pidana Penataan Ruang, yakni: 
 

1. Tindak pidana perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi 

ruang. 

2. Tindak pidana perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan kerugian terhadap 

harta benda atau kerusakan barang. 

3. Tindak pidana perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan kematian orang. 

4. Tindak pidana  penerbitan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

5. Tindak pidana penerbitan izin melanggar rencana tata ruang yang  mengakibatkan 

perubahan fungsi ruang. 

6. Tindak pidana penerbitan izin melanggar rencana tata ruang yang mengakibatkan 

kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang. 

7. Tindak pidana penerbitan izin melanggar rencana tata ruang yang mengakibatkan 

kematian orang. 

8. Tindak pidana melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang. 

 

7. Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara 

 

UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam BAB XXIII 

Ketentuan Pidana, juga memiliki pasal pidana yang akan terkait dengan tindak pidana 

kehutanan dan alih fungsi hutan, yakni dalam Pasal 158, 159, 160 sd 164. Perbuatan - 

perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pertambangan mineral 

dan batubara yakni: 

1. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 (1) atau ayat (5); 
2. Dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), 

Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) 

dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu; 

                                                           
28Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 
29Pasal 37 (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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3. Melakukan eksplorasi tanpa memiiki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 atau Pasal 74 ayat 1; 

4. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi; 

5. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan,dan pemurnian, pengangkutan, 

penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 40 ayat 

(3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 

103 ayat (2), Pasal 105 ayat (1); 

6. Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK 

yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2); 

7. Mengeluarkan IUP, IPR, IUPK yang bertentangan dengan undang-undang dan 

menyalahgunakan kewenangannya; 

8. Tindak pidana korporasi. 

 

Rumusan pasal-pasal tersebut yakni:  

 

 Pasal 158 berbunyiSetiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau 

IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,30 Pasal 40 ayat (3),31 Pasal 48,32 Pasal 67 ayat 

                                                           
30Pasal 37,“IUP diberikan oleh:bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu  wilayah kabupaten/kota; gubernur 

apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi 

dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danMenteri apabila WIUP 

berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”. Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan: Pasal 158, Pelaku 

usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp 10.000.0000.0000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pasal 160, Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa 

memiliki IUP atau IUPK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak  

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Pasal 161, Pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, 

memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang 

bukan dari pemegang  IUP dipidana dengan pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pasal 40 ayat  (3), “Pemegang IUP yang bermaksud 

mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajibmengajukan permohonan IUP baru kepada 

Menteri,  gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya”. Yang dimaksud pada ayat (2) adalah 

pemegang IUP yang menemukan satu (1) jenis mineral atau batubara di WIUP yang dikelola diberikan prioritas 

untuk mengusahakannya. 
31Pasal 40 ayat (3), “Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral   lain sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), wajib  mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri,  gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan  

kewenangannya”. Yang dimaksud pada ayat (2) adalah pemegang IUP yang menemukan satu (1) jenis mineral 

atau batubara di WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Sanksi Pidana yang dapat 

dijatuhkan: Pasal 158, Pelaku usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.0000.0000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 161, Pemegang 

IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,  

penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang  IUP dipidana dengan pidana  penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
32Pasal 48, “IUP Operasi Produksi diberikan oleh:bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan 

pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;gubernur apabila lokasi penambangan, 

lokasi pengolahan  dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah 

mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

danMenteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah 

provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat   sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan : Pasal 158, Pelaku usaha 

penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp 10.000.0000.0000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pasal 161, Pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, 

memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,  penjualan mineral dan batubara yang 

bukan dari pemegang  IUP dipidana dengan pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 



30 
 

(1),33 Pasal 74 ayat (1)34 atau ayat (5)35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 

 Pasal 159 Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan 
sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1),36 Pasal 70 huruf e,37 Pasal 81 ayat (1),38 Pasal 105 ayat 

(4),39 Pasal 110,40 atau Pasal 111 ayat (1)41 dengan tidak benar atau menyampaikan 

                                                           
33Pasal 67 ayat (1) 1. Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada  penduduk setempat, baik perseorangan 

maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.2. Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan  pelaksanaan 

pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang 

undangan. 3. Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), pemohon wajib menyampaikan surat 

permohonan  kepada bupati/walikota. Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan : Pasal 158, Pelaku usaha penambangan 

tanpa IPR dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 

10.000.0000.0000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pasal 161, Pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, 

memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,  penjualan mineral dan batubara yang 

bukan dari pemegang  IUP dipidana dengan pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

 
34Pasal 74 ayat (1),“IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah”. Sanksi Pidana yang 

dapat dijatuhkan : Pasal 158, Pelaku usaha penambangan tanpa IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.0000.0000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pasal 160, Setiap 

orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUPK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 

tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Pasal 161, Pemegang IUPK Operasi 

Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,  penjualan 

mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
35 Pasal 74 ayat (2):  IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. (2) IUPK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara. dalam 1 (satu) 

WIUPK. 
36Pasal 43 ayat (1), “Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang 

mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan  kepada pemberi IUP”.Sanksi Pidana yang dapat 

dijatuhkan : Pasal 159, Pemegang IUP dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau 

menyampaikan keterangan palsu kepada Pemberi IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
37Pasal 70 huruf e,“Pemegang IPR wajib: menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha  pertambangan rakyat 

secara berkala kepada pemberi IPR”. Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan : Pasal 159, Pemegang IPR dengan 

sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
38 Pasal 81 ayat (1) Pasal 81 ayat (1), “Dalam hal kegiatan eksplorasi  dan kegiatan studi  kelayakan, pemegang IUPK 

Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Menteri”. Sanksi 

Pidana yang dapat dijatuhkan : Pasal 159, Pemegang IUPK dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak 

benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
39 Pasal 105 ayat (4) Pasal 105 ayat (4), “Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat (2) wajib 

menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri,  gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan  kewenangannya”. Yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Badan usaha 

yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali 

wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan di mana  IUP hanya dapat diberikan 1 

(satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.  Pasal 159, 

Pemegang IUP dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) 
40Pasal 110, “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan 

operasi produksi  kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai  dengan kewenangannya”. Sanksi Pidana 

yang dapat dijatuhkan: Pasal 159, Pemegang IUP atau IUPK dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak 

benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
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keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 

 Pasal 160 (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK 
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah).(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan 

kegiatan operasi produksidipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 

 Pasal 161 Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi 

yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, 

penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,42 Pasal 40 ayat (3),43 Pasal 43 ayat (2),44 Pasal 48,45 

Pasal 67 ayat (1),46 Pasal 74 ayat (1),47 Pasal 81 ayat (2),48 Pasal 103 ayat (2),49 Pasal 104 

ayat (3)50 atau Pasal 105 ayat (1)51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 

 Pasal 162 Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan 
dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 136 ayat (2)52 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 

atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 

 Pasal 163 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh 

suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang 

dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan 

pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda 

yang dijatuhkan. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan 

hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. 

pencabutan status badan hukum. 
 

                                                                                                                                                                                     
41Pasal 111 ayat (1), “Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan   tertulis secara berkala atas rencana kerja 

dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya”. Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan: Pasal 159, Pemegang IUP dan IUPK dengan 

sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

 
42 Pasal 37, Op Cit  
43 Pasal 40 ayat (3) Op Cit 
44 Pasal 43 ayat (2) Op Cit 
45 Pasal 48 Op Cit  
46 Pasal 67 ayat (1) Op Cit  
47 Pasal 74 ayat (1) Op Cit 
48 Pasal 81 ayat (2) Op Cit 
49 Pasal 103 ayat (2) Op Cit 
50 Pasal 104 ayat (3) Op Cit 
51 Pasal 105 ayat (1) Op Cit  
52Pasal 136  (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan 

hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelesaian 

hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan 

atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK 
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 Pasal 164 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, 

Pasal 161, danPasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan 

berupa:a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;b. 

perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atauc. kewajiban 
membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. 

 

 Pasal 165 Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan 

Undang-Undangini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 

2 (dua) tahun penjaradan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

 

8. Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) 

juga mengatur pemidanaan terkait kejahatan lingkungan.Berdasarkan Pasal 41 UU PPLH 

sampai dengan Pasal 44,  UUPLH telah mengklasifikasi beberapa jenis tindak pidana lingkungan 

yaitu:   

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan:   

a. pencemaran, dan atau   
b. perusakan lingkungan hidup.  

2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan: pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup yang mengakibatkan orang mati atau luka berat.   

3. Melakukan perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan berupa:   

a. melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya 

atau beracun masuk di atau/atau ke dalam tanah, ke dalam  udara, atau ke dalam 

air pemukaan;   

b. impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan, menjalankan 

instalasi, yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup atau membahayakan kesehatan umum.   

4. Melakukan perbuatan berupa:   

a. memberikan informasi palsu, atau   

b. menghilangkan informasi, atau   

c. menyembunyikan informasi, atau  merusak informasi. yang diperlukan (dalam 

kaitannya dengan perbuatan angka 3 di atas), yang mana perbuatan ini dapat 

menimbulkan pencemaran dan/atau  perusakan lingkungan atau membahayakan 

kesehatan umum atau nyawa orang lain.   

5. Melakukan perbuatan pada angka 3 atau angka 4 yang mengakibatkan  orang mati atau luka 

berat.   

 

Apabila ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 41 sd 44 UU PPLH, terdapat 

tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan dan  tindak pidana formil yang 

menekankan pada perbuatan. Tindak pidana materiil dapat dilihat dari rumusan Pasal 41 dan 

Pasal 42 UUPLH, sedangkan tindak pidana formil dapat dilihat dari rumusan Pasal 43 UUPLH. 

Dalam tindak pidana materiil, perlu  terlebih dahulu dibuktikan adanya akibat dalam hal 

terjadinya pencemaran dan/atau  kerusakan lingkungan.  

 

Pencemaran lingkungan terjadi karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan/atau komponen lain ke dalam  lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 

kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat 
berfungsi sesuai dengan  peruntukannya. Selanjutnya, kerusakan lingkungan terjadi karena 
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tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan/atau 

hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang 

pembangunan berkelanjutan.  

 

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU PPLH dimaksudkan untuk melindungi 

lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana 

lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang 

ditetapkan sebagai tindak pidana umum (delic genu)  dan mendasari pengkajiannya pada tindak 

pidana khususnya (delic species).   

 

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UUPLH 

dihubungkan dengan Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 dan Pasal 44 UUPLH melalui metode 

konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan 

(perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini 

dikatakan sebagai rumusan umum (genus) dan selanjutnyadijadikan dasar untuk menjelaskan 

perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus  (species), baik dalam ketentuan dalam UU PPLH 
maupun dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UU PPLH) yang 

mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan 

“pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang 

sama, yaitu  tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam 

memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat 

pasif (kata benda) dalam proses penimbulan akibat.53 

 

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) UU PPLH memberikan pengertian secara otentik mengenai 

istilah “pencemaran lingkungan hidup” adalah:  “masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, 

zat, energi, dan/atau  komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 

sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup 

tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”. Adapun unsur dari pengertian 

“pencemaran lingkungan hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (12) UU PPLH, yaitu:   

a. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,  energi, dan atau  komponen lain ke 

dalam lingkungan;   

b. Dilakukan oleh kegiatan manusia;   

c. Menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” sampai pada tingkat tertentu  yang 

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai  dengan peruntukannya.   

 

Pengertian istilah “perusakan lingkungan hidup” secara otentik dirumuskan dalam Pasal 1 

angka (14) UU PPLH, sebagai berikut: “tindakan menimbulkan perubahan langsung atau tidak 

langsung terhadap sifatfisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak 

berfungsilagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.Berdasarkan Pasal 1 angka (14) 

UU PPLH memberikan pengertian secara otentik mengenai istilah “perusakan lingkungan 

hidup” adalah:  

1. adanya tindakan;  

2. menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisikdan/atau 

hayatinya;  

3. mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjangpembangunan 

berkelanjutan.  

                                                           
53Perhatikan Mudzakkir, Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Lingkungan, dalam erman Rajagukguk dan 

Ridwan Khairandy (ed),  Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, 

SH.,ML . (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), hal. 527. 
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Ruang lingkup rumusan tindak pidana pencemaran dan perusakanlingkungan hidup di atas 

dapat dikatakan sangat luas dan abstrak. Ini dapat memberi ruang gerak bagi penegakhukum 

(hakim) untuk melakukan inovasi hukum dalam menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup 

guna merespon perkembangan dalam masyarakat dibidang lingkungan hidup. Untuk mencapai 

maksud ini diperlukan pengetahuanhakim yang mendalam di bidang lingkungan hidup, 

komitmen dan kepedulian hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam melindungi 

lingkungan hidup.Aparat penegak hukum (termasuk hakim) sangat mungkin bisa memanfaatkan 

ahli dalam menangani kasus yang ditanganinya.  

 

Sebaliknya, jika aparatpenegak hukum (termasuk hakim) tidak peka dalam merespon 

perkembangan masyarakat di bidang lingkungan hidup, dapat memberi peluang bagi penegak 

hukum untuk menyelewengkan hukum untuk kepentingan lain (“kepentingan pribadi”).  

 

Sebagai undang-undang payung (umbrella act) dari undang-undang lain (sektoral) di bidang 

pelestarian lingkungan hidup, rumusan yang umum dan abstrak dalam UU PPLH diharapkan 
dapat menjangkau perbuatan pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang belum diatur 

atau yang akan diatur dalam undang-undanglainnya.  

 

Berdasarkan Pasal 41 UU PPLH sampai dengan Pasal 44 UUPLH, tindak pidana lingkungan 

yaitu berupa:   

1. Melakukan perbuatan yang megakibatkan : a.  pencemaran, dan atau b.  perusakan 

lingkungan hidup;54 

2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan:pencemaran dan atau perusakan lingkungan 

hidup yang mengakibatkan orang mati atau luka berat;55 

3. Melakukan perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan berupa: a.  Melepaskan 

atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk 

di atau atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam airpermukaan; b. Impor, 

ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan,menjalankan instalasi, yang 

dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan 

kesehatan umum56 

4. Melakukan perbuatan berupa: a. Memberikan informasi palsu, atau b.  Menghilangkan 

informasi, atau c.  Menyembunyikan informasi, atau d.  Merusak informasi,yang diperlukan 

(dalam kaitannya dengan perbuatan angka 3di atas), yang mana perbuatan ini dapat 

menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan 

umum atau nyawa orang lain 57. 

5. Melakukan perbuatan pada angka 3 atau angka 4 yang mengakibatkan orangmati atau luka 

berat58.  

 

Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 41 - 44 UU PPLH,terdapat tindak 

pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang 

menekankan pada perbuatan. Tindak pidana materiil dapat dilihatdari rumusan Pasal 41 dan 

Pasal 42 UU PPLH, sedangkan tindak pidana formil dapat dilihat dari rumusan Pasal 43 dan 

Pasal 44 UU PPLH. Dalam tindak pidana materiil, perlu terlebih dahulu dibuktikan adanya 

akibat dalam hal ini terjadinya pencemarandan atau kerusakan lingkungan. Pencemaran 

                                                           
54Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) UUPLH   
55Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) UUPLH   
56Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) UUPLH    
57Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) UUPLH   
58Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (2) UUPLH   
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lingkungan terjadi karena masuknyaatau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun 

sampai tingkattertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai 

dengan peruntukkannya. Selanjutnya, kerusakan lingkungan terjadi karena tindakan yang 59 

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik dan/atauhayatinya yang 

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan 

berkelanjutan.60 

 

Dalam tindak pidana formal, rumusan ketentuan pidana yang jika melanggarketentuan 

peraturan perundang-undangan, maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dan 

karenanya dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formaldapat digunakan untuk memperkuat 

sistem tindak pidana materiil jika tindak pidana materiil tersebut tidak berhasil mencapai 

target bagi pelaku tindak pidana yangberskala ecological impact. Artinya, tindak pidana formal 

dapat dikenakan kepada pelakutindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti 

kausalitasnya.Tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan atau 

perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanyahubungan sebab 
akibat (causality) dari suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak 

pidana formal, yaitu: Seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-

undangan, atau 2.  Diketahui atau patut diduganya bahwa dengan pelanggaran tersebut dapat 

atau berpotensi menimbulkan akibat.  Ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (2) UU 

PPLH, jika disimak lebih lanjut mengandung makna selain termasuk delik formal juga delik 

materiil.  

 

Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (2) UU PPLH mengatur bahwa seseorangharus 

bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar peraturan atau melakukan sesuatu 

(misalnya: menyembunyikan atau menghilangkan informasi),sehingga mengakibatkan 

pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan (bahkanjuga menyebabkan) kematian orang 

lain atau luka berat. Dalam kasus ini harusdibuktikan hubungan sebab-akibat antara perbuatan 

pelanggaran tersebut denganterjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan 

(bahkan juga menyebabkan) kematian atau luka berat. Akan tetapi jika ternyata tidak 

terbuktibahwa terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan (bahkan juga 

menyebabkan) kematian atau luka berat tersebut bukan berasal dari sebab perbuatanyang 

dilakukannya, maka pelaku dibebaskan dari tindak pidana materiil, namun ia tetap harus 

bertanggungjawab atas perbuatannya karena melanggar tindak pidana formal.  

 

Terkait dengan tindak pidana yang selain mengandung delik formal danmateriil tersebut, Jaksa 

Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut hendaknya mendakwa pelaku dengan 

dakwaan alternatif dan kumulatif. Artinya, jikadakwaan berdasarkan tindak pidana materiil 

tidak berhasil dibuktikan, maka dakwaan berdasarkan tindak pidana formal dapat dilakukan. 

Tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi, setidak-tidaknya 

di dalamnya terdapat, bahwa: 

 

1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas 

sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan 

kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga 

pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.  

                                                           
59Pasal 1 angka 12 UUPLH  
60Pasal 1 angka 14 UUPLH   
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2. Baik korporasi (sebagai "subyek hukum perorangan " legal persons ") dan perwakilannya 

termasuk sebagai pelaku kejahatan ( as illegal actors ),di mana  dalam praktik yudisialnya, 

bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan 

penuntutan.   

3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, 

melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak 

menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) 

dan sub-kulturorganisasional.  

 

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU PPLH mengatur bahwa jika tindak pidana dilakukan atas nama 

badan hukum atau perseroan, yayasan dan seterusnya, maka tuntutan, sanksi pidana, serta 

tindakan tata tertib dijatuhkan kepada badan hukum atauyayasan tersebut maupun kepada 

mereka yang memberi perintah melakukan tindakpidana itu atau yang bertindak sebagai 

pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadapkedua-duanya. Dalam pelestarian hutan tidak bisa 

dilepaskan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan secara terpadu dengan 

memperhatikan penataan ruang lingkungan sumber daya alam non hayati, sumber daya alam 
buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman 

hayati, dan perubahan iklim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU PPLH.  Di dalam 

penataan ruang dilakukan denganmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

10.1. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi 

waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan.  

10.2. Aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya alam, fungsidan estetika 

lingkungan serta kualitas ruang.  

 

9. Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

 

Dalam Pasal 82 – 109 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutanmerevisi ulang seluruh tindak pidana dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan. Tindak pidana ini akan berlaku dua tahun setelah disahkan. Ketentuan tindak 

pidana tersebut secara lebih lengkap dapat dilihat dibawah ini:  

 

9.1. Tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai 

dengan izin pemanfaatan hutan 

 

Dalam Pasal 82 dinyatakan: 
1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan penebangan pohon dalam 

kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa 

memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara 

tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling 

sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang 

perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5226f896ab96b/nprt/lt510a5f1f8bbc7/uu-no-18-tahun-2013-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan
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dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling 

banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3) Korporasi yang: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai 

dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. 

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan 

oleh c. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau 

melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah). 

 

 

9.2. Tindak pidana menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan 

hutan tanpa izin 

 

Dalam Pasal 83 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, 

mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;  b. mengangkut, menguasai, atau memiliki 

hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu 

yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 

h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

 

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, 

mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; b, mengangkut, menguasai atau memiliki 

hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu 

yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 

h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) 

tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c 

dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar 
kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan 

paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

4) Korporasi yang: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, 

dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang 

tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga 

berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dipidana 
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dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

9.3. Tindak pidana membawa peralatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan 

tanpa izin 

 

Dinyatakan dalam Pasal 84:  

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk 

menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat 

yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda 

paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2) (2)Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan 

untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin 

pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana 

denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh 

orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) 

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 

paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, 

atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 

(lima belas miliar rupiah). 

 

9.4. Tindak pidana membawa alat-alat penebangan pohon di dalam kawasan hutan 

tanpa izin 

 

Dalam Pasal 85 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk 

menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin tanpa 

izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut 

diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta 

pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
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9.5. Tindak pidana mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, 

atau udara dan menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah 

Negara 

 

Dalam Pasal 86 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar 

melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau 

b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

2) Korporasi yang: a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau 

udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau b. menyelundupkan kayu 

yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui 

sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

9.6. Tindak pidana menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar 

 

Dalam Pasal 87 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. menerima, membeli, menjual, menerima 

tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari 

pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; b. membeli, memasarkan, 

dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 

dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau c. 

menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki 

hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak 

sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah). 

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. menerima, membeli, menjual, menerima 

tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari 

pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; b. membeli, memasarkan, 

dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 

dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau c. 

menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki 

hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak 

sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
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3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh 

orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) 

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 

paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

4) Korporasi yang: a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf k; b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil 

hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau c. menerima, menjual, menerima 

tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari 

kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

9.7. Tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen 

 

Dalam Pasal 88 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan 

tanpa memiliki dokumen yang merupakan suratketerangan sahnya hasil hutan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16;b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat 

keterangansahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; 

dan/atauc. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang 

diterbitkan oleh pejabatyang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta 

pidanadenda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 2.500.000.000,00(dua miliar lima ratus juta rupiah). 

2) Korporasi yang: a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen 

yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; b. memalsukan surat 

keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil 

hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau c. melakukan 
penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang 

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 

sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 

(lima belas miliar rupiah). 

 

9.8. Tindak pidana penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri 

 

Dalam Pasal 89 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan penambangan di dalam 

kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; 

dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut 

diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut 

hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 

(satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah). 

2) Korporasi yang: a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau b. membawa 

alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan 

untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam 

kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

 

 

9.9. Tindak pidana mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang di dalam 

kawasan hutan tanpa izin 

 

Dalam Pasal 90 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 

tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling 

sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari 

kegiatan  penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

9.10. Tindak pidana menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang 

di dalam kawasan hutan tanpa izin 

 

Dalam Pasal 91 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau 

menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan 

hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau b. 

membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di 

dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2) Korporasi yang: a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang 

berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau b. membeli, memasarkan, dan/atau 

mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda 
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paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

9.11. Tindak pidana kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan 

 

Dalam Pasal 92 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin 

Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; 

dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut 

diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil 

kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu 

miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2) Korporasi yang: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan 

hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-

alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 

melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan 

hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

9.12. Tindak pidana mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan di dalam 

kawasan hutan tanpa izin 

 

Dalam Pasal 93 dinyatakan  

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 

perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki, 

dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam 

kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau 
c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal 

dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 

(satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah) 

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. mengangkut dan/atau menerima titipan 

hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa 

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, 

memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di 

dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; 

dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang 

berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 
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3) Korporasi yang: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal 

dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil 

perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 

4) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari 

perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda 

paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

9.13. Tindak pidana menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar 

dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 

 

Dalam Pasal 94 dinyatakan:  

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. menyuruh, mengorganisasi, atau 

menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; b. melakukan permufakatan jahat untuk 

melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c; c. mendanai pembalakan liar dan/atau 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau d. mengubah status kayu hasil 

pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah 

menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada 

pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

2) Korporasi yang: a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar 

dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 huruf a; b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 

c; c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, 

secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; 

dan/atau d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan 

kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan 

kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar 

negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling 

sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 

 

9.14. Tindak pidana memanfaatkan hasil pembalakan liar 

 

Di dalam Pasal 95 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar 

dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 19 huruf g; b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, 

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri 

dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang 

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 

h; dan/atau c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau 

patut diduga berasal darihasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan 

secara tidak sah sehingga seolaholah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 

(seratus miliar rupiah). 

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan 

liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf g; b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, 

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri 
dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang 

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 

h; dan/atau 

3) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga 

berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak 

sah sehingga seolaholah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

4) (3) Korporasi yang: a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah 

bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf g; b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, 

menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau 

surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga 

merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak 

sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau c. menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil 

pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga 

seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 

i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 

seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 

 

9.15. Tindak pidana  memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan atau penggunaan 

kawasan 

 
Di dalam Pasal 96 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil 

hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

huruf a; b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau 

penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. 

memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
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kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun serta pidanadenda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 

2) Korporasi yang: a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau 

penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. 

menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan 

hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. memindahtangankan 

atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan 

persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta 

pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

9.16. Tindak pidana merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan 

 

Di dalam Pasal 97 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. merusak sarana dan prasarana pelindungan 

hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau b. merusak, memindahkan, atau 

menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas 

kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk 

dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana 

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: a. merusak sarana dan prasarana 

pelindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau b. merusak, 

memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan 

hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan 

perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) 

tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3) Korporasi yang: a. merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal 

batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang 

berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan 

kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda 

paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

9.17. Tindak pidana turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar 

 

Di dalam Pasal 98 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu 

terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling 
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singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu 

miliar lima ratus juta rupiah). 

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu 

terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

3) Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar 

dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

9.18. Tindak pidana menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar 

 

Di dalam Pasal 99 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menggunakan dana yang diduga berasal dari 

hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 

(delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 

(seratus miliar rupiah). 

2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menggunakan dana yang diduga berasal 

dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu 

miliar lima ratus juta rupiah). 

3) Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar 

dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling 

lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 

 

 

9.19. Tindak pidana mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung 

maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar 

 

Di dalam Pasal 100 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan 

secaralangsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
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2) Korporasi yang mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun 

tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan 

secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda 

paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

9.20. Tindak pidana memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan 

kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi 

 

Di dalam Pasal 101 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar 

dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu 

miliar lima ratus juta rupiah). 

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang 

perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun 

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak 

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 

hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

9.21. Tindak pidana menghalang-halangi penegakan tindak pidana pembalakan liar dan 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 

 

Di dalam Pasal 102 dinyatakan : 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak 

pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
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9.22. Tindak pidana melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan 

petugas 

 

Di dalam Pasal 103 dinyatakan: 

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman 

terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan 

pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas 

yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan 

kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta 

pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 

9.23. Tindak pidana pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar 

 

Di dalam Pasal 104 dinyatakan:  

Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan 

liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak 

menjalankan tindakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 

sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 

(tujuh miliar lima ratus juta rupiah). 

 

9.24. Tindak pidana menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan yang melanggar 

kewenangan 

 

Di dalam Pasal 105 dinyatakan:  

Setiap pejabat yang: a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan 

kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a; b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan 

kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf b; c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara 

tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c; d. ikut serta atau membantu 

kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 huruf d; e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan 

liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 huruf e; f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam 

melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan 

kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta 

pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
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9.25. Tindak pidana Jabatan  

 

Dinyatakan dalam beberapa pasal :  
 

Pasal 106 

Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan 

paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Pasal 107 

Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 sampai dengan 

Pasal 26 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana 

pokok. 

 

Pasal 108 

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, 

Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan 

juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang 

lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan 

dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalamputusan pengadilan. 

 

 

9.26. Tindak pidana pengrusakan hutan oleh Korporasi 

 

Di dalam Pasal 109 dinyatakan: 

1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, 

dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, 

tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 

2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan 

peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana 

tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun 

hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun 

bersama-sama. 

3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh 

pengurus. 

4) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang 

pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang 

pengadilan. 

5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103. 

6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 

103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian 

perusahaan. 
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10. Permasalahan Penegakan hukum Kejahatan Kehutanan dengan 

Penggunaan Tindak Pidana Kehutanan  

 

Banyaknya regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap sektor kehutanan di 

Indonesia dalam berbagai peraturan yang telah dipaparkan diatas, seharusnya dapat 

membantu proses penegakan hukum atas kejahatan hutan. Terutama yang telah diatur dalam 

UU No. 19 Tahun 2004 yang merupakan penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. UU ini diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Kehutanan.  

 

Jadi khususnya terhadap pidana yang diancamkan terhadap pelaku pembalakan liar dalam UU 

Kehutanan sebenarnya sudah mumpuni. Ancaman pidana terberat adalah penjara 15 tahun 

dan denda sebesar Rp. 5 miliar. Seharusnya ancaman inimampu membuat para pelaku 

berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana tersebut. Kenyataannya, dalam praktik 

justru sangat berbeda.Aktivitas pembalakan liar terus berlangsung seperti tergambar dalam 

laporan dari berbagai kalangan.  
 

Upaya penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan kehutanan sendiri sudah dilakukan 

dengan melibatkan sejumlah jararan pemerintah, seperti Kementerian Kehutanan, Kepolisian, 

dam Kejaksaan.61Bahkan sejak tahun 1985 sudah dilakukan sejumlah operasi pengamanan 

hutan, baik yang dilakukan internal Kementrian Kehutanan maupun melalui operasi gabungan 

yang melibatkan instansi lain secara lebih luas seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kementrian 

Lingkungan Hidup, dan Badan Intelijen Negara.62 

 

Bahkan Koordinasi pemberantasan illegal logging sudah dirintis sejak Tahun 1982 dengan 

dibentuknya Tim Khusus Kehutanan yang pada Tahun 1985 diubah menjadi Tim Koordinasi 

Pengamanan Hutan (TKPH). Selanjutnya Tim ini dikukuhkan lewat Keppres No. 22 tahun 

1995 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu (TPHT). Muncul juga aturan 

Penebangan di luar HPH yang diancam pelanggaran hukum dan didenda dengan SK 

Menhutbun No. 315/KPTS–II/1999 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan 

Sanksi Atas Pelanggaran Di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.  

 

Selanjutnya juga pada tahun 2000 dibentuk Tim Penanggulangan Penebangan Liar dan 

Peredaran Hasil Hutan Ilegal (TP2LPHHI) berdasarkan SK Menhutbun No. 150/2000. Dan 

Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Kayu Ilegal di kawasan 

Gunung Leuser Untuk meningkatkan upaya pemberantasan illegal logging.63 

 

Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2005 

tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan 

Peredaraannya di Seluruh Wilayah RI. Inpres ini ditujukan kepada beberapa menteri, pejabat 

tinggi setingkat menteri, para gubernur dan para bupati/walikota. Inpres tersebut 

memerintahkan kepada para pejabat terkait untuk melakukan percepatan pemberantasan 

                                                           
61Ketentuan dalam UU Kehutanan telah mengatur mengenai alur penanganan atas suatu kejahatan bidang 

kehutanan oleh penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga telah dinyatakan 

bahwa pihak yang dapat berperan sebagai penyidik dalam kejahatan kehutanan adalah Penyidik Kepolisian, Polisi 

Hutan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementrian Kehutanan yang saling bekerja sama di bawah 

koordinasi penyidik Kepolisian 
62ICW, Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Setengah Hati, Laporan Hasil Penelitian Kinerja Pemberantasan 

Korupsi dan Pencucian Uang di Sektor Kehutanan, 2012 hal 31 
63ibid 
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penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah 

Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan 

illegal logging.64 

 

Para Menteri dan Pejabat setingkat Menteri terdiri dari: Menteri Koordinator Bidang Politik 

dan Keamanan; Menteri Kehutanan; Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri; Menteri 

Perhubungan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Luar Negeri; Menteri 

Pertahanan; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi; Menteri Lingkungan Hidup; Jaksa Agung; Kapolri; Panglima TNI; Kepala Badan 

Intelijen. 

 

Secara khusus Inpres No. 4 Tahun 2005 memerintahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung 

untuk menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebang 

kayu secara ilegal, melakukan tuntutan yang tegas dan berat terhadap pelaku tindak pidana di 

bidang kehutanan 

berdasarkan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instruksi lainnya adalah 
mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana yang berhubungan dengan 

penebangan kayu secara illegal dan peredarannya pada setiap tahap penanganan baik pada 

tahap peniyidikan, tahap penuntutan maupun tahap eksekusi. Serta memerintahkan kepada 

para gubernur dan bupati/walikota untuk mencabut dan merevisi segala bentuk peraturan 

daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan. 

Beberapa operasi penertiban illegal logging memang telah berhasil mengamankan sejumlah 

barang bukti dan menahan para tersangkanya.  

 

Berdasarkan data dari Kementrian Kehutanan (2012), sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan telah menangani 4.661 perkara yang 

dijerat dengan UU Kehutanan. Kategori perkara yang ditangani terdiri dari Illegallogging, 

Perambahan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Penambangan Illegal, dan Kebakaran. Dari 4.661 

perkara yang ditangani, sebanyak 197 perkara diselesaikan secara non yustisi, 64 perkara 

dihentikan (SP3) dan jumlah yang telah divonis mencapai 1.191 perkara.65 

 

Namun jika ditelisik lebih lanjut, dari data diatas tidak bisa dibantah bahwa telah terjadi 

penurunan jumlah perkara yang ditangani oleh penegakan hukum pada berbagai tahap mulai 

dari penyelidikan, penyidikan hingga putusan pengadilan terkait kejahatan kehutanan. 

Penanganan perkara tersebut turun terus menerus sejak tahun 2006 hingga 2011.66 Sehingga 

dari segi kuantitas penanganan tindak pidana kehutanan mengalami penurunan yang signifikan 

dari tahun ke tahun. Padahal data rekam laju deforestasi (deforestation record) menunjukkan 

hutan indonesia yang semakin habis dari tahun ke tahun.  

 

Khusus terhadap pemberantasan kejahatan illegal logging juga menunjukkan kecenderungan 

(trend) yang sama. Semakin tahun mengalami penurunan kuantitas penanganan. Padahal dari 

sisi Sumber Daya Manusia, jumlah polisi hutan dibawah Kementrian Kehutanan cukup 

memadai. Sampai dengan pertengahan tahun 2009 tercatat jumlah polisi kehutanan (Polhut) 

sebanyak 7.519 orang, terdiri dari 3.025 orang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) pusat dan 

4.494 orang adalah PNS pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Kepada 1.000 orang 

dari personil Polhut tersebut telah dilakukan pelatihan khusus untuk menjadi personil Satuan 

                                                           
64ibid 
65 ibid 
66 Ibid hal 32 
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Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC).67 Saat ini  jumlah petugas relatif minim. Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan, misalnya, ‘hanya’ 771 orang. Sebagian malah sudah 

pensiun. Dari jumlah itu pun, hanya 18 yang punya sertifikat sesuai amanat UU No. 18 Tahun 

2013.  

 

Basis kerja satuan pengamanan hutan terdapat pada 11 brigade di 11 provinsi yang rawan 

kejahatan kehutanan, yaitu Brigade Kanguru di Provinsi Papua, Brigade Kasuari di Provinsi 

Papua Barat, Brigade Anoa di Provinsi Sulawesi Selatan, Brigade Enggang di Provinsi 

Kalimantan Timur, Brigade Kalaweit di Provinsi Kalimantan Tengah, Brigade Bekantan di 

Provinsi Kalimantan Barat, Brigade Elang di DKI Jakarta, Brigade Siamang di Provinsi 

Sumatera Selatan, Brigade Harimau di Provinsi Jambi, Brigade Beruang di Provinsi Riau, dan 

Brigade Macan Tutul di Provinsi Sumatera Utara.68 Untuk memperkuat upaya perlindungan 

hutan, dalam periode tahun 2005-2009, Kementrian Kehutanan telah melakukan rekruitmen 

Polhut sebanyak 572 orang. Sedangkan untuk tugas-tugas penyidikan atas tindak pidana 

kejahatan di bidang kehutanan, sampai dengan akhir tahun 2009 terdapat 1.656 orang tenaga 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui 
pelatihan, penyegaran, magang di kantor Polisi, bimbingan teknis dan supervisi serta 

pembentukan Forum Komunikasi PPNS di tujuh provinsi. PPNS tersebut secara aktif 

melakukan tugas-tugas penyidikan dan utamanya ditempatkan pada satuan-satuan kerja di 

lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). 

 

Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Polhut termasuk SPORC dan 

PPNS telah diadakan peningkatan sarana prasarana pengamanan, antara lain berupa 

kendaraan operasional patrol roda-4 sebanyak 193 unit, kendaraan operasional patroli roda-

2 sebanyak 549 unit, speed boat sebanyak 29 unit, perahu karet sebanyak 19 unit, kapal 

patroli cepat (36 meter) sebanyak 1 unit, pesawat ultra ringan sebanyak 8 unit, senjata api 

sebanyak 3.700 pucuk terdiri dari senjata api laras pendek sebanyak 500 pucuk dan laras 

panjang sebanyak 3.000 pucuk serta molot sebanyak 200 pucuk. 

 

Selain itu Kementrian Kehutanan juga telah membentuk 40 unit pengaman hutan swakarsa 

(Masyarakat Mitra Polhut/MMP).  Mereka telah diberikan kegiatan pembinaan termasuk 

pendidikan dan pelatihan, yang tugas dan fungsinya lebih ditekankan pada aspek pengamanan 

preventif dan persuasif. Hal yang dapat dibaca dari fenomena ini adalah, kinerja Kementrian 

Kehutanan dan penegak hukum untuk melawan praktik kejahatan kehutanan mengalami 

penurunan secara drastis dalam lima tahun terakhir. Padahal disaat yang bersamaan, laju 

deforestasi menunjukkan trend bahwa hutan di indonesia semakin habis akibat praktik alih 

fungsi dan berbagai kejahatan di sektor kehutanan. Namun demikian pihak Kementrian 

Kehutanan berdalih menurunnya proses penegakan hukum terjadi karena berkurangnya 

praktik illegal logging di Indonesia.69 

 

                                                           
67 Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.08/ Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kementrian 

Kehutanan 2010-2014. Hal. 8 
68 Op Cit hal 33 
69Menhut Klaim Pembalakan Liar Terus Turun, www.finance. detik.com, 10 Maret 2011. 

http://finance.detik.com/read/2011/03/10/125544/1588628/4/menhut-klaim-pembalakan-liar-terusturun? 

f771108bcj 

http://finance.detik.com/read/2011/03/10/125544/
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10.1. Sulitnya Penegakan Hukum Pidana kehutanan  

Menurut Studi ICW, data Kepolisian menyebutkan selama 2004 hingga Juni 2006, jumlah 

perkara kejahatan kehutanan yang diungkap 4.178 perkara dengan jumlah tersangka 4.860 

orang dan barang bukti kayu sebanyak 822.296 m3 dan 2,37 juta batang kayu.70 Data terbaru 

selama tahun 2010-2011, pihak Mabes Polri menangani 25 perkara kejahatan kehutanan 

dengan barang bukti berupa 12.435,36 M3 dan 1.116 batang. Sedangkan tingkat Polda 

menangani sebanyak 3.006 perkara dan menyita barang bukti berupa kayu 80.679,87 m3 dan 

180.818 batang.71 

 

Data Kementrian Kehutanan (2012) juga menyebut sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan telah menangani 4.661 perkara yang 

dijerat dengan UU Kehutanan. Kategori perkara yang ditangani terdiri dari Illegal Logging, 

Perambahan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Penambangan Illegal, dan Kebakaran. Dari perkara 

4661 perkara yang ditangani, sebanyak 197 perkara diselesaikan secara non yustisi, 64 
perkara dihentikan (SP3) dan jumlah yang telah divonis mencapai 1.191 perkara. Namun jika 

ditelisik lebih lanjut, menurut ICW dari data diatastidak bisa dibantah bahwa telah terjadi 

penurunan jumlah perkara yang ditangani oleh penegakan hukum pada berbagai tahap mulai 

dari penyelidikan, penyidikan hingga putusan pengadilan terkait kejahatan kehutanan. 

Penanganan perkara tersebut turun terus menerus sejak tahun 2006 hingga 201172 

 

Salah satu contoh penegakan hukum di tingkat lokal adalah yang ditangani oleh Kepolisian 

Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar). Sepanjang tiga tahun terakhir Polda Kalbar telah 

menangani 204 tindak kejahatan dalam sektor kehutanan, pada tahun 2010 terdapat 72 

perkara yang ditangani dan meningkat menjadi 84 perkara setahun berikutnya dan pada tahun 

2012 ini hingga Mei sudah 48 perkara yang sedang ditangani jajaran kepolisian di lingkungan 

Polda Kalbar. Modus yang dilakukan pelaku kejahatan kehutanan di Kalbar biasanya berupa 

penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan volume.73 Modus lain, berupa penggunaan 

dokumen berkali-kali untuk objek yang berbeda atau mengangkut dari daerah lain yang tidak 

sesuai dengan asal usul kayu.74 

 

Contoh lainnya adalah di wilayah papua, yang sering disebut sebagai tempat surga pembalak 

liar. Bertahun-tahun para pembalak liar telah menggarong kayu di sana, tapi tak ada satu 

pembalak kakap yang berhasil masuk bui. Data Departemen Kehutanan menunjukkan, sampai 

bulan November 2006 saja setidaknya ada 22 penjarah kayu yang dibebaskan pengadilan. 

Dari jumlah itu, 21 orang dibebaskan oleh para hakim di Papua dan satu kasus di Pontianak.75 

 

Tabel 4 

Kasus Penegakan korupsi kehutanan di beberapa wilayah 

 
No Nama Keterangan Penegakan Hukum 

                                                           
70 Op Cit 34 
71 Ibid  
72 Ibid hal 32 
73ibid 
74Lihat “Kinerja Penegak Hukum DalamPemberantasan Kejahatan Kehutanan Di KalimantanBarat. Pontianak” 

Laporan Hasil Penelitian Kontak Rakyat Borneo, Juli 2012. 
75 Sumber Membalak Tapi Bebas, Abdul Manan, Cunding Levi (Papua), Harry Daya (Pontianak), Majalah Tempo, 

Edisi. 38/XXXV/13 – 19 November 2006 
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1 

 

Simon 

Sulaiman dan 

Danang 

Suhargo 

 

 

Direktur PT Jutha Daya 

Perkasa, Simon Sulaiman, 

ditangkap karena menebang 

kayu merbau di areal 

Kopermas Mawaif, Desa 

Nengke, Kabupaten Sarmi, 

Papua. Dalam aksinya, Simon 

dibantu Danang Suhargo, 

pimpinan cabang PT Jutha Daya 

Perkasa Jayapura, Lai Hua Teng, 

serta Wong Ing Wu. Dua nama 

terakhir ini sampai kini masih 

buron. 

 

Di pengadilan, jaksa menuntut Simon 

tujuh tahun penjara dan Danang 

enam tahun penjara serta keduanya 

membayar denda Rp 1 miliar. Pada 

26 September 2005, majelis hakim 

Pengadilan Negeri Jayapura yang 

terdiri dari F.X. Soegiartho, S. 

Radiantoro, dan Denny D. Sumadi 

memvonis bebas keduanya. 

Alasannya, mereka mengantongi izin 

penebangan. 

 

 

2 

 

Jansen 

Maarisit dan 

Sureng Anak 

Gani 

 

 

Jansen dan Sureng ditangkap 

aparat Polisi Air dan Udara 

(Polairud) Polda Papua di 

perairan Pulau Yamna pada 25 

Februari 2005. Polisi 

menemukan barang bukti 

berupa gelondongan kayu 80 

batang tanpa dokumen. 

Menurut aparat, log itu 

diangkut Sureng dengan 

tongkang dari PT Wapoga 

Mutiara Industri di Biak untuk 

dipindahkan ke kapal tongkang 

yang dikemudikan Jansen. Saat 

kayu itu sedang dipindahkan ke 

tongkang Jansen, aparat tiba-

tiba muncul dan membekuk 

keduanya 

 

Jaksa menuntut keduanya tujuh tahun 

penjara. Tapi majelis hakim yang 

terdiri dari F.X. Soegiartho, Majedi 

Hendi Siswara, dan Denny D. 

Sumadi, memberikan vonis bebas 

pada 27 September 2005 

 

3 

 

Andi Selle 

Paralangi 

 

 

Ketua Koperasi Masyarakat 

Yasra Bayan, Jayapura, ini 

ditangkap polisi pada 17 Maret 

2005 dengan tuduhan 

menyelundupkan kayu merbau 

860 batang. Kala itu kayu 

tersebut tengah diangkut kapal 

MV Fitria Perdana dengan 

tujuan Surabaya. Polisi Air dan 

Udara menangkap Fitria saat 

berada di perairan Biak. Andi 

ternyata memalsukan dokumen 

kayu. Jumlah kayu ternyata 896 

batang dengan volume 3.580,86 

meter kubik, bukan 850 batang 

dengan volume 2.775,86 meter 

kubik seperti di dokumen 

 

Di Pengadilan Negeri Jayapura, jaksa 

menuntut Andi empat tahun penjara 

dan denda Rp 100. Tapi majelis 

hakim yang diketuai F.X. Soegiartho 

beserta dua anggotanya, Majedi H. 

Siswara dan Denny D. Sumadi, pada 

30 Agustus 2005 memvonis bebas 

Andi. Alasan hakim: perbedaan itu 

terjadi karena ada kayu yang terlalu 

panjang sehingga harus dipotong 
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4 

 

Prasetyo Gow 

alias Asong 

 

 

Cukong kayu dari Ketapang, 

Kalimantan Barat, ini dibekuk 

saat polisi memeriksa kapal KM 

Layan Bermakna dan KM JEVI 

yang memuat sekitar 1.000 

meter kubik kayu. Ketika itu, 

17 September 2004, kedua 

kapal itu tengah berada di 

tempat penampungan kayu 

Lalang Lestari di Kabupaten 

Ketapang 

 

Ketika polisi menanyakan dokumen 

kayu tersebut, pemiliknya, Prasetyo 

Gow alias Asong, gelagapan. Ia tak 

bisa menunjukkan dokumen surat 

keterangan hasil sahnya hutan 

(SKHSH) dengan alasan dokumen itu 

sedang diproses di Dinas Kehutanan 

Ketapang. Polisi pun menjebloskan 

Asong ke tahanan, dan jaksa lantas 

menuntutnya empat tahun penjara. 

Pada 17 Oktober 2005, majelis 

hakim Pengadilan Negeri Pontianak 

yang diketuai I Made Ariwangsa 

membebaskan Asong dari tuntutan 

jaksa. Pria bermata sipit ini pun 

melenggang dan meneruskan ”bisnis” 

kayunya. 

    

Sumber: Membalak Tapi Bebas, Abdul Manan, Cunding Levi (Papua), Harry Daya (Pontianak), 

Majalah Tempo, Edisi. 38/XXXV/13 – 19 November 2006 

 

Sebagai contoh lainnya adalah di Kalimantan Tengah, dalam dua tahun (2010-2012) bahkan 

terlihat penurunan perkara illegal logging yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan 

Tengah (Polda Kalteng). Sebelumnya pada tahun 2010 tercatat ada 204 perkara pembalakan 

liar yang ditangani Polda Kalteng hingga P21 (berkas lengkap untuk diserahkan ke kejaksaan). 

Namun pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2011 hanya ada 117 perkara yang sampai P21. 

Bahkan untuk tahun 2012, berdasarkan catatan di Polda Kalteng hingga April 2012 sudah ada 

46 perkara dan baru 12 yang sampai status P21.76 

 

Selama ini Polda Kalteng rutin melakukan operasi Illegal logging yang disebut ‘Operasi 

Wanalaga’. Operasi tersebut merupakan operasi kewilayahan yang ditangani langsung oleh 

biro Operasional Polda Kalteng. Selain operasi Wanalaga juga ada operasi pemberantasan 

illegal logging yang dilakukan sepanjang tahun.Namun demikian meski banyak operasi yang 

sudah dilakukan dan sudah berhasil mengungkap ribuan perkara, memproses banyak 

tersangka serta menyita barang bukti jutaan batang kayu, namun banyak kalangan menilai 

proses penyidikan, penuntutan dan vonis di pengadilan belum berhasil memberi dampak 
jera.Menteri, Kapolri dan Presiden sendiri menyatakan tidak puas terhadap proses hukum 

yang berjalan, khususnya ketika proses di pengadilan. 

 

Situasi di pengadilan juga sama. Kekecewaan banyak pihak terhadap proses di pengadilan 

dalam perkara kejahatan kehutanan khususnya illegal logging bukan tidak beralasan. Hal ini 

setidaknya dapat dilihat dari pencatatan dan analisis putusan yang dilakukan ICW terhadap 

perkara Illegal logging yang diadili oleh Pengadilan dari tahun 2005-2008. Dari 205 terdakwa 

yang terpantau, sekitar 66,83% diantaranya divonis bebas, atau 137 orang; Vonis dibawah 1 

tahun dijatuhkan terhadap 44 orang (21,46); vonis 1-2 tahun terhadap 14 orang (6,83%), dan 

diatas 2 tahun sebanyak 10 orang (4,88%).77 

                                                           
76Opcit hal 34 
77Ibid hal 36 



56 
 

 

Sebagai contoh lain adalah pelaku Kejahatan Kehutanan dalam Studi Kasus Provinsi 

KalimantanTengah. Laporan Hasil Penelitian Save Our Borneo, Juli 2012,menunjukkan bahwa 

pelaku kejahatan kehutanan yang posisinya kelas menengah keatas (middle upper level) hanya 

58 orang (28,29%).78 Artinya, sebagian besar pelaku yang berhasil dijerat dalam penegakan 

hukum pemberantasan illegal logging dari tahun 2005 – 2008hanya menyentuh aktor yang 

berada di level menegah kebawah, tepatnya 71,71%. Lebih dari itu, Putusan hakim untuk 58 

tersangka yang merupakan aktor kelas menegah keatas pun dominan dikategorikan tidak 

berpihak pada pemberantasan illegal logging, yakni sekitar 85,71%, yang terdiri dari: Vonis 

Bebas 71,43% dan Vonis dibawah 1 tahun 14,29%.79 

 

Di tingkatan Mahkamah Agung, hasil yang serupa tergambar dari perkara illegal logging yang 

ditangani. Sekitar 82,76% perkara yang ditangani MA ternyata hanya melibatkan petani, 

operator lapangan dan supir sebagai tersangka. Sedangkan Direktur Utama, Komisaris dan 

pemilik sawmill hanya sejumlah 17,24%. Hasil pantauan ICW tidak jauh berbeda dengan data 

resmi penanganan perkara tindak pidana kehutanan yang dilansir oleh Mahkamah Agung 
(MA). Sejak tahun 2008- 2011, MA menangani 306 perkara kejahatan kehutanan yang diadili 

ditingkat kasasi.80 Dari jumlah tersebut mayoritas atau sebanyak 144 perkara dihukum 

dengan pidana 1 hingga 2 tahun penjara. Sebanyak 67 perkara divonis dengan hukuman 

dibawah 1 tahun penjara. Pelaku yang divonis bebas sebanyak 60 perkara. Pemberian efek 

jera terhadap pelaku dinilai minim karena tidak ada satupun yang dijatuhi hukuman diatas 

sepuluh tahun penjara. 

 

10.2. Persoalan Hukum di Sektor Kehutanan 

 

Fakta-fakta tersebut setidaknya dapat menunjukkan bahwa sektor Peradilan tidak cukup 

berpihak pada pemberantasan kejahatan kehutanan termasuk di dalamnya praktik illegal 

logging. Selain itu kegagalan pemberantasan kejahatan kehutanan disebabkan oleh disorientasi 

penegakan hukum yang tidak berhasil menjerat aktor utama. Penyebab lainnya adalah 

lemahnya UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU sektoral lainnya sebagai salah satu 

instrumen yang digunakan penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan kehutanan.  

 

Kementrian Kehutanan secara komprehensif menyebutkan sedikitnya ada 8 (delapan) 

kendala dalam penanganan tindak pidana kehutanan, antara lain81 Lemahnya kelembagaan, 
mengakibatkan hutan cenderung menjadi properti bersama, atau tidak menjadi properti 

siapa-siapa. Implikasinya terjadi ekploitasi berlebihan, maraknya pembalakan liar dan 

perdagangan liar, pembakaran hutan, perambahan dan pertambangan liar (tidak ada lagi : 

Rekruitmen Polhut, Pemangku kawasan). Di samping itu ada pula berbagai kelemahan lainnya, 

yakni:  

a. Sistem yustisi yang ada saat ini belum menjadi alat yang efektif mengatasi kejahatan 

pembalakan liar dan perdagangan liar, karena kedua kejahatan tersebut menjadi trans-

boundary crime yang melibatkan negara lain. 

b. Adanya kelemahan pada sistem yustisi yang memungkinkan illegal logger dan IT lepas dari 

jeratan hukum, atau celah-celah dalam perangkat hukum. 

                                                           
78Ibid  
79ibid 
80ibid 
81Ibid  
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c. Masih adanya multitafsir terhadap istilah-istilah/terminologi dalam peraturan perundang-

undangan bidang kehutanan dengan bidang terkait lainnya. 

d. Masih rendahnya integritas moral oknum aparat dalam penegak hukum. 

e. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum (belum saling memperkuat). 

f. Proses penyidikan, penuntutan dan vonis di pengadilan belum berhasil memberi dampak 

jera. 

g. Ketidakberhasilan penegakan hukum yang dilakukan, belum memberi “efek nyata” kepada 

masyarakat, mengakibatkan lemahnya daya dukung masyarakat terhadap kebijakan 

penegakan hukum. 

 

Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana pembalakan liar, di antaranya adalah82 Praktik KKN di sektor kehutanan yang 

menyebabkan upaya penyelesaian pembalakan liar tidak jelas dan tidak terarah pada pelaku 

utama. Keterlibatan aktor intelektual pembalakan liar yang terlalu kuat untuk ditembus 

hukum karena keterkaitan dengan institusi pemerintah dan oknum pejabat sipil maupun 

militer. Kondisi sosial ekonomi dan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga 
cenderung melakukan pembalakan liar secara berkelompok dan menjadi tameng bagi pemilik 

modal. Keserakahan pemilik modal sehingga memilih jalan pintas untuk memperoleh 

keuntungan yang besar dengan memperalat masyarakat untuk melakukan pembalakan liar. 

Kurangnya komitmen bersama institusi penegak hukum dalam pemberantasan penebangan 

liar sehingga masing-masing cenderung menginterpretasikan peraturan dan perundang-

undangan menurut kepentingan pribadi, kelompok dan institusi.  

 

 

 

10.3. Permasalahan Norma Perundang-undangan 

 

Beberapa permasalahan norma perundang-undangan dalam penegakan  pidana  Kehutanan, 

sebelum munculnya UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan mencakup:83 

 

 Tidak adanya definisi illegal logging yang memadai.  Sebelum munculnya UU No. 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang 

kehutanan tidak mendefinisikan arti kejahatan kehutanan. Hal ini menjadi masalah ketika 

aparat penegak hukum dan juga pihak Departemen Hukum mengartikan kejahatan 

kehutanan dalam arti sempit, yaitu penebangan pohon yang tidak legal atau tidak ada izin. 

Dengan pengertian itu, faktanya yang tertangkap adalah masyarakat sekitar hutan yang 

mencari kayu atau pelaku kelas teri. Padahal kenyataannya, hampir semua pelaku 

illegallogging kelas kakap melakukan kejahatannya berdasarkan ijin yang dikantongi atau 

mendapat ijin dari cara tidak legal atau penyuapan. 

 

 Tidak ada sanksi minimum. Karena tidak ada sanksi minimum dalam UUK, maka hukuman 
dari pengadilan bisa dikatakan sangat rendah. Dari hasil pengamatan ICW, cukong bebas 

sekitar 71,43%, sedang sisanya dihukum dibawah 1 tahun 14,29 %. Karena Regulasi yang 

                                                           
82 Conservationforest.blogspot.com/2009/01/kebijakan-dan-strategi-perlindungan.html 
83 Indonesia Corruption Watch, 2009. Korupsidalam Pemberantasan Illegal logging; Analisi Kinerjadan Alternatif 

Kerangka Hukum. ICW, JAIL-PK, 11.11.11, Jakarta. Hal. 25-26  

 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5226f896ab96b/nprt/lt510a5f1f8bbc7/uu-no-18-tahun-2013-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5226f896ab96b/nprt/lt510a5f1f8bbc7/uu-no-18-tahun-2013-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5226f896ab96b/nprt/lt510a5f1f8bbc7/uu-no-18-tahun-2013-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan
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ada selama ini belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku. Dan lemahnya ancaman 

pidana dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Atas dasar itu pula lahir Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan 

 

 Tidak menjangkau kejahatan lain. Praktik kejahatan kehutanan di Indonesia tidak hanya 
sekedar pelakunya menebang kemudian menjualnya. Namun kejahatan tersebut dilakukan 

sistematis, dan pemodal atau cukongnya tidak berada ditempat tapi menggunakan tangan 

orang lain hingga berlapis-lapis. Dengan pendekatan UU Kehutanan yang pendekatannya 

lebih pada locus delicti atau pelaku tertangkap tangan, jelas pelaku kakap tidak akan 

tertangkap. Selain itu, dalam proses perijinan penebangan hutan, seringkali ijin didapat 

dari praktik korupsi. Karena itu, UU Kehutanan harus diintegrasikan dengan Undang-

undang lain khususnya UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang 

 

 Tidak menjangkau kejahatan korporasi. Kejahatan kejahatan kehutanan yang sistematis 

bisa dipastikan bukan hanya masalah orangperorangan semata, tetapi juga meruPakan 

kebijakan perusahaan. Namun, UU pidana yang terkait Kehutanan dan alih lingkungan 

tidak secara lengkap dan baik mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam 

perkara kejahatan sehingga upaya hukum terhadap pelaku dan pengembalian kerugian 

negara tidak dapat dioptimalkan. Dalam UU Minerba juga ditemukan beberapa masalah 

yang sama. Subjek hukum pidana dalam UU Minerba, yaitu manusia dan badan hukum. Di 

dalam UU tersebut selalu menyebut “setiap orang” sebagai subjek hukumnya yakni di 
Pasal 158, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 165. Sedangkan pada Pasal 163 ayat 

(1) bisa ditelaah atau dapat dikatakan badan hukum merupakan subjek hukum dalam UU 

Mineba yang dapat dipertanggungjawabkan.  Namun, yang sangat disayangkan dalam 

perumusan Pasal 163 yang berbunyi, “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum.”  Frasa yang bercetak tebal tersebut 

dapat mengandung arti bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158, 159,160,161 

dan Pasal 165 yang termasuk dalam bab ini dapat dilakukan oleh badan Hukum. Padahal 

jelas dalam Penjelasan Pasal 165 bahwa “yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat 

yang menerbitkan IUP,IPR, atau IUPK”. Dengan demikian ada Kontradiksi. Seharusnya 

dalam Pasal 163 langsung menyebut pasal-pasal yang dimaksudkan bukan menyebutkan 

“tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini”. Dengan adanya Pasal 163, 

mengisyaratkan bahwa badan hukum juga termasuk subjek hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Seharusnya pula ada pasal yang mengatur bagaimana atau kapan 

korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan pidana. Hal tersebut tentu pada gilirannya 

akan menghambat proses penegakan hukum. 

 

 Adanya norma Lex Imperfecta atau larangan tanpa sanksi. Undang-undang pidana di sektor 

kehutanan, terutama UUK ternyata mengandung norma tertentu, akan tetapi jika terjadi 
pelanggaran tidak disertai dengan sanksi pidana yang relevan. Seperti yang terdapat pada 

Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU No. 41 tahun 1999. Hal ini tentu menjadi titik 

lemah regulasi Kehutanan, karena jika ada pihak yang melanggar, kemungkinan lepas dari 

jerat hukum sangat tinggi. Atau, setidaknya pertanggungjawaban pidana diarahkan pada 

sekedar sanksi administratif. Akan tetapi, jika menggunakan Undang-undang Tindak 

Pidana Korupsi, pelanggaran terhadap aturan ini, jika berimplikasi terhadap Kerugian 

Keuangan Negara, maka ia bisa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU tindak 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/371/nprt/671/uu-no-5-tahun-1990-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5226f896ab96b/nprt/lt510a5f1f8bbc7/uu-no-18-tahun-2013-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan
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pidana Korupsi  Karena, pelanggaran tersebut dimasukkan dalam unsur melawan hukum 

dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

 Lebih banyak menggunakan Sanksi Administratif. Beberapa perkara kejahatan kehutanan 
masuk dalam sanksi administratif. Pengaturan tindak pidana kehutanan hanya dimuat 

dalam Pasal 78 UU Kehutanan. Selain yang termasuk dalam Pasal 78, maka hal itu 

dikategorikan sebagai pelanggaran administratif berdasarkan Pasal 80 ayat (2).84Center for 

International Forestry Research (CIFOR) juga menekankan beberapa poin yang relatif sama 

dengan enam kelemahan penggunaan UU Kehutanan diatas. Beberapa diantaranya; pelaku 

yang bisa dipidana hanya yang tertangkap tangan, pelaku banyak yang bebas atau 

mendapat hukuman ringan, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, sedikitnya 

penggantian terhadap kerugian negara akibat penyitaan hasil kejahatan yang belum 

signifikan, dan pejabat yang terlibat serta pihak yang menyuap pejabat dan pensucian uang 

hasil kejahatan tidak tersentuh.85 

 

 Pengaturan pidana denda yang tidak memadai. Misalnya dalam UU Minerba ada aturan 

mengenai  pidana denda yang sangat tinggi terhadap manusia maupun badan hukum 

namun hal ini justru tidak disertai dengan aturan tentang bagaimana pidana tersebut 

dilaksanakan dan alternatif pidana pengganti bila denda tersebut tidak dipenuhi. Dengan 

tidak diaturnya bagaimana pidana itu dilaksanakan, maka akan berpengaruh pada aktif atau 

tidaknya pidana denda yang diancamkan. Hal ini tentu akan mengandung konsekuensi 

yuridis antara lain:  Pidana denda yang tinggi tidak banyak manfaatnya apabila tidak 

disertai dengan aturan bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan.86 

                                                           
84Masalah pada Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sejatinya undang-undang tersebut 

digunakan sebagai instrument dalam penegakan hukum illegal logging dengan mengacu pada Pasal 78. Penerapan 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disisi lain menimbulkan masalah hal ini sebagaimana 

yang tertuang dalam Pasal 80 ayat (2) menyatakan:  Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha 

pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila 

melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif. 

Karena banyak perbuatan yang tidak diatur dalam ketentuan pidana pasal 78, maka para pembalak liar seringkali 

menggunakan celah ini, atau sengaja melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori pelanggaran 

administratif. Misalnya saja, dalam pasal 78, pelaku penebangan hutan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana 

penjara dan denda. Tapi bagaimana bila pemegang izin melakukan penebangan hutan dengan sengaja di luar 

RKT, melakukan penebangan tidak dengan sistem tebang pilih atau menebang tapi tidak menanam kembali. 

Dalam praktik, hal tersebut banyak dilakukan dan menjadi modus pembalakan liar. 

 
85Ibid 

 
86 Karena UU Minerba tidak mengatur secara rinci maka mengacu pada Pasal 103 KUHP, maka ketentuan dalam 

Pasal 30 KUHP berlaku pula bagi pelaksanaan pidana denda yang menentukan apabila pidana denda tidak dibayar 

diganti dengan pidana denda kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan dan 

paling lama 8 bulan bila ada pemberatan.  Untuk itu dipandang perlu ditampilkan bunyi KUHP Pasal 30, dibawah 

ini: Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen, Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti 

dengan pidana kurungan (cetak tebal, pen)Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling 

lama enam bulan (cetak tebal, pen).Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan 

demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari 

lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula 

sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena 

perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52.  Maka pidana kurungan pengganti paling lama 

delapan bulan Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan. 

 

Dengan demikian terang, berlakunya ketentuan Pasal 30 terhadap pengaturan pidana denda dalam UU Minerba 

mengakibatkan alternatif pidana yang dimungkinkan bila denda tidak dibayar adalah hanya kurungan pengganti 

denda atau yang biasa disingkat KPD. Konkritnya,pidana denda dalam Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, 162 
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 Masalah Tumpang Tindih Pengaturan. Tumpang tindih kewenangan dalam regulasi hutan 

juga jadi masalah serius, sebagai contoh, tumpang tindihnya kewenangan antara pusat dan 

daerah. Salah satu penyebab illegal logging adalah tarik-menarik kepentingan di balik 

kewenangan itu. Jika daerah menggunakan Otsus (otonomi khusus), sedangkan 

pemerintah memakai Undang-Undang Kehutanan.  

 

Demikian pula masalah perijinan pemanfaatan hasil hutan yang kurang memperhatikan 

dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat tempatan sehingga 

peran masyarakat dalam pengelolaan hutan kurang terlibat secara aktif. Permasalahan lain 

terlihat juga pada UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, permasalahan 

vertikal mengenai kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat menjadi masalah 

tersendiri.87 

 

Disisi penegakan hukum, tumpang tindih juga terjadi, dan belum ada persamaan persepsi 

sehingga penegakan hukum tidak berjalan efektif.88 Secara umum kendala dalam 
penegakan hukum illegal logging (penebangan dan penyeludupan kayu), adalah banyaknya 

instansi dalam mata rantai pemberantasan illegal logging yang berjumlah 18 instansi. Jadi 

situasi yang terjadi antar aparat penegakan hukum belum ke arah satu persepsi,bahkan 

                                                                                                                                                                                     
maksimal Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan Pasal 160 ayat (1) maksimal denda Rp 200.000.000 

(dua ratus juta rupiah) dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti (KPD) maksimal 6 bulan minimal 1 hari 

dan paling lama 8 bulan bila ada pemberatan. Tentu pelaku akan lebih memilih KPD ketimbang membayar 

pidana denda yang begitu besar. Ini dapat menjadi faktor kriminogen. Bagaimana tidak, pelaku akan lebih 

memilih menyimpan keuntungan hasil tindak pidanaya dengan memilih KPD daripada memilih membayarkan 

denda yang begitu besar.  Pidana denda yang tinggi ditambah adanya pemberatan pidana denda dalam Pasal 163 

ayat (1) bagi korporasi tidak akan ada artinya bila tidak disertai dengan aturan pelaksanaan pidana denda/ pidana 

penggantinya. Karena ketentuan dalam KUHP Pasal 30 tidak dapat diberlakukan kepada korporasi karena 

memang ketentuan tersebut hanya berlaku bagi manusia,“tidak mungkin korporasi dijatuhkan pidana kurungan 

pengganti berupa pidana kurungan pengganti denda (KPD) maksimal 6 bulan minimal 1 hari atau paling lama 8 

bulan bila ada pemberatan. Urian-uraian tersebut paling tidak memberikan pencerahan bahwa dengan tidak 

lengkapnya pengaturan sistem sanksi pidana denda yang terdapat di dalam UU Minerba maka hal ini semakin 

menunjukan kembali bahwa yang disajikan kepada aparat penegak hukum dalam operasionalisasi hukum pidana 

pada tahap pemberian pidana dan pelaksanaan pidana hanyalah seperangkat sarana yang tidak utuh/lengkap 

(incomplete or partial set of tools). Dengan tidak diaturnya bagaimana pidana denda itu dilaksanakan maka akan 

berpengaruh pada  efektif atau tidaknya pidana denda yang diancamkan.  Karena itu suatu sistem sanksi pidana 

menyeluruh harus pula mencakup kebijakan-kebijakan yang dapat diharapkan menjamin terlaksananya sanksi 

pidana itu dengan tidak diaturnya bagaimana pidana denda itu dilaksanakan dan alternatif pidana yang dapat 

dijalankan bila pidana denda tidak dapat dilaksanakan. Bila tidak diatur maka tentu akan berlaku ketentuan 

KUHP Pasal 30 yang dalam keberlakuannya pun hanya menjangkau “orang” karena tidak berlaku bagi badan 

hukum (tidak mungkin korporasi dijatuhkan pidana kurungan pengganti berupa pidana kurungan pengganti 

(KPD) maksimal 6 bulan minimal 1 hari atau paling lama 8 bulan bila ada pemberatan) serta dapat menjadi 

faktor kriminogen (pelaku/orang akan memilih menyimpan keuntungan hasil tindak pidanaya dan meilih KPD 

daripada memilih membayarkan denda yang begitu besar. 

 
87Lihat Fadli. Moh. NochPermasalahan Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan (Illegal logging) di Kalimantan 

Timur.http://fadlimohnoch.blogspot.com/2011/02/permasalahan-penegakan-hukum-kejahatan.html 

 
88Mispersepsi APH Ganggu Penegakan Hukum Kehutanan, Beda pandangan dan beda tafsir terjadi di lapangan 

Hukum online.http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5328447911367/sulitnya-menjerat-kejahatan-

korporasi-di-sektor-kehutanan. 

 



61 
 

saling berkompetisi. Dengan kata lain, ada sekat-sekat antara polisi/penyidik, jaksa, dan 

hakim dalam menangani kasus kehutanan.89 

 

Saat ini sering terjadi saling lempar kewenangan dalam penanganan illegal logging. 

Kalaupun suatu kasus diputuskan dibawa ke pengadilan, belum tentu aparat penegak 

hukum (APH) satu visi. Oleh karena jamak terjadi Kejaksaan beberapa kali 

mengembalikan berkas penyidikan Polri. Belum lagi kriteria ahli yang bisa dihadirkan 

dalam penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan perkara kehutanan. perbedaan 

persepsi polisi dan jaksa acapkali menganggu proses penegakan hukum lingkungan bolak-

balik berkas penyidikan kasus kehutanan menganggu proses penegakan hukum dan  

melemahkan proses penegakan hukum.Sementara instansi teknis kehutanan selalu 

menyatakan bahwa kewenangan penegakan hukum hanya ada di Kepolisian dan 

Kejaksaan90 

 

10.4. Masalah korupsi 

 

Korupsi di sektor kehutanan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah dengan 

tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan, pemberian ijin yang tidak sesuai 

dengan kondisi aktual kawasan, kolusi dalam pemberian jatah tebang tahunan, menerima 

upeti dari penebang kayu tak berijin, hingga melakukan pembiaran terhadap pengrusakan 

hutan. Korupsi yang telah diterima sebagai sebuah budaya di berbagai tingkat masyarakat 

akhirnya telah menutup kepentingan kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan hutan saat ini. 

Hal ini juga diperparah dengan tidak terjadinya penegakan hukum di sektor kehutanan.  

10.5. Masalah Lainnya 

 

Besarnya kontribusi sektor kehutanan dan industri turunannya dalam menopang 

perekonomian merupakan salah satu faktor pendukung maraknya illegal logging. Hal ini 

sekaligus menjadi masalah tersendiri dalam hal penegakan hukum kasus illegal logging. 

Kontribusi sektor kehutanan sebagai penopang perekonomian ini bukan hanya dilihat dari sisi 

masyarakat sebagai pelaku, tetapi dilihat juga oleh daerah sebagai potensi penyumbang 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). melalui perusahaan yang mengantongi Ijin Usaha Pemungutan 

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang pada kenyataannya banyak perusahaan melanggar ijin 

tersebut.91 

 

Permasalahan penegakan hukum illegal loging terletak pada tiga aktor yang saling terkait dan 

merupakan ”Team Work” yang cukup handal dalam praktik Illegal Loging, yaitu Pejabat 

                                                           
89Sebagai contoh Putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 juga dipandang ikut 

menambah rumit penegakan hukum kehutanan. Putusan mengenai UU No. 41 Tahun 1999 ini mengabulkan 

permohonan Bupati Gunung Mas dan Bupati Kapuas. Putusan ini berkaitan dengan penunjukan kawasan hutan. 

Setelah putusan ini, aparat penegak hukum malah berbeda pendapat di lapangan. Ada hakim yang menolak 

dakwaan jaksa karena kawasan hutan sifatnya masih penunjukan. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah 

menghapus frasa ‘ditunjuk dan atau’ dalam pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. Lihat Fadli. Moh. Noch. 
90 ibid 
91 Lihat Fadli. Moh. NochPermasalahan Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan (Illegal logging) di Kalimantan 

Timur. Web; http://fadlimohnoch.blogspot.com/2011/02/permasalahan-penegakan-hukum-kejahatan.html. Dari 

hasil identifikasi yang dilakukan di Kalimantan Timur yang dilakukan di tiga tempat Balikpapan, Samarinda dan 

Berau khususnya pada Instansi Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (POLDA KALTIM), Kejaksan Tinggi 

Kalimantan Timur, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Polres Berau, Kejaksaan Negeri Berau, Pengadilan 

Negeri Berau, Dinas Kehutanan Kabupaten Berau dan NGO yang ada di Kalimantan Timur 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_45%20PUU%202011-TELAH%20BACA.pdf
http://fadlimohnoch.blogspot.com/2011/02/permasalahan-penegakan-hukum-kejahatan.html
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Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat. Masing-masing dari ketiga ”Oknum” tersebut 

mempunyai kepentingan yang sama, yaitu adanya ”keuntungan” yang dapat memberikan 

”kesejahteraan bagi kehidupan pribadi dan keluarganya”.92 Keterkaitan ketiga “Aktor” 

tersebut makin terlihat ketika kasus illegal logging makin banyak terungkap, tentunya dengan 

fungsi dan perannya masing-masing yaitu: 

 Pejabat Pemerintah dan pejabat penegak hukum, memberikan fasilitas sesuai dengan 
kewenangannya agar perbuatan atau praktik Illegal Loging dapat berjalan lancar. 

 Pengusaha sebagai pelaku utama meminta fasilitas dengan memberikan imbalan uang 

yang memadai. 

 Masyarakat yang serba kekurangan dan kesadaran hukum yang rendah dimanfaatkan 

oleh pengusaha untuk ikut serta dalam praktik ini. 

 

Kaitan tersebut makin terlihat jelas sebagaimana yang terungkap dari hasil penelitian tim LIPI 

pada tahun 2005 yang menegaskan kerapnya tejadi usaha pencurian kayu termasuk Illegal 

Loging oleh Pengusaha di daerah perbatasan. Alasan maraknya pencurian kayu adalah: 

 Harga bersaing untuk pasar kayu bantalan atau olahan di Tawau sangat tinggi sekitar 

dua kali lipat dibanding harga lokal di Nunukan dan Tarakan. 

 Pengawasan oleh aparatur pemerintah sangat lemah dan dapat dinegosiasi dengan 

damai sehingga pengapalan kayu ke Tawau relatif terjamin. 

 Pemerintah Pusat dan Daerah Nunukan tidak memperoleh pendapatan memadai dari 

adanya aktivitas perdagangan kayu yang sangat potensial ini. 

 Rusaknya ekosistem hutan di kawasan perbatasan karena penjarahan kayu oleh aktor 

pengusaha kayu Illegal yang menyuruh masyarakat lokal untuk menebang kayu baik di 

hutan lindung maupun hutan produktif. 

 Para pelaku atau aktor lain banyak yang tidak menerapkan konsep Sustainable Forest 

Management dalam pengelolaan hutan karena lemahnya penegakan hukum di 
lapangan. 

 

Masalah lain dalam penegakan hukum illegal logging adalah proses penuntutan menyangkut 

barang bukti, selama ini barang bukti yang digunakan untuk kejahatan kehutanan seperti truk 

bukan milik pelaku atau terdakwa dalam kasus illegal logging sehingga barang bukti tersebut 

sulit dirampas untuk negara sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.  

 

Problem klasik lainnya dalam penanganan kasus illegal logging wilayah juga karena ketiadaan 

peta kawasan konsesi perusahaan.Perusahaan tidak pernah memberikan peta kawasan 

tersebut pada pihakpenyidik. Hal ini menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan 

terhadap perusahaan menjadi terkendala. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas 

Kehutanan khususnya menyangkut perusahaan dan areal tebang, menjadi persoalan 

tersendiri. Keterbatasan personil dan juga kemampuan membaca peta sehingga monitoring 

terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan tidak diketahui menjadi penghambat dalam 

pemberantasan illegal logging.  

 
 

 

 

                                                           
92 Lihat Fadli Menurut (Hamongpranoto, Saroso: 2008), Dalam seminar sehari di bidang kehutanan bahwa 
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BAB III 

PENGGUNAAN INSTRUMEN TINDAK PIDANA 

KORUPSI BAGI KEJAHATAN KEHUTANAN 
 

 

1. Korupsi di Sektor Kehutanan 

 

Salah satu persoalan yang mendasar dalam mengurangi kejahatan kehutanan yang 

mengakibatkan laju deforestasi adalah dengan menyelesaikan persoalan korupsi. Tingginya 

praktik korupsi di Indonesia menjadikan deforestasi berjalan dengan cepat dan jutaan hektar 

hutan ditebang habis, terutama secara illegal, untuk berbagai keperluan. Karena korupsi, tidak 

banyak pelaku yang berhasil diproses secara hukum atau mendapatkan sanksi. Kalau pun ada 

yang diposes secara hukum, itu hanya bagi para pelaku di lapangan, bukan pelaku utama.  

 

Sulitnya untuk memisahkan antara korupsi dengan kejahatan kehutanan karena korupsi 

seringkali menjadi prasyarat terjadinya kejahatan kehutanan. Fenomena ini dapat dijelaskan 

dengan mencermati korelasi antara korupsi dengan melemahnya fungsi Negara dalam tata 

kelola maupun penegakan hukum. Dari sudut pandang yang lebih umum, korelasi antara 

buruknya tata kelola dengan korupsi sudah banyak dicatat dalam berbagai penelitian 

termasuk oleh Rose-Ackerman (1997) dan Buscaglia (1997) dengan menyatakan “widespread 

corruption is a symptom that the state is functioning poorly”.93 Mengikuti logika tersebut, 

pelemahan inilah yang kemudian menjadi insentif terjadinya kejahatan kehutanan secara luar 

biasa. Terutama mengingat penjelasan Milledge, Gelvas dan Ahrends (2007) dan dalam 

Soreide (2007) yang menyatakan bahwa setidaknya ada 8 (delapan) sendi korupsi dalam 

konteks pengelolaan hutan yang mengakibatkan hancurnya tata kelola kehutanan.94Mulai dari 
pembalakan liar yang didukung oleh aparat dan penegak hukum dan pejabat kehutanan 

sendiri, hingga soal regulasi dalam tata kelola kehutanan dibentuk secara koruptif hingga 

mendukung perusakan hutan. Ketika hal ini terjadi, hancurnya tata kelola pengurusan 

kehutanan dan penegakan hukum selama beberapa dekade terakhir-khususnya yang terkait 

investasi korupsi di dalamnyaakan termanifestasi dalam banyak hal, termasuk inefisiensi 

usaha, diskriminasi dan hambatan terhadap kompetisi, kronisme dan patrimonialisme, 

diskresi kekuasaan sekaligus kelemahan dan ketidakpastian hukum dalam pengurusan hutan 

dan kehutanan.95 

 

Perihal ini pun dicermati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Kajian Sistemik 

Planologi yang menilai bahwa terjadi ketidakpastian hukum dalam sistem perencanaan 

kehutanan yang membuat adanya ketidakpastian definisi kawasan hutan. Persoalan ini 

terangkum dalam lemahnya berbagai aturan perundang-undangan, termasuk UU No. 41 

Tahun 1999, PP No. 44 Tahun 2004, Keputusan Menteri Kehutanan No. 32 Tahun 2001, dan 

                                                           
93 Lihat ICW, pemberantasan Kejahatan Kehutanan Setengah hati, hal 21, mengutip Susan Rose-Ackerman, 

Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, Cambridge UK: Cambridge University Press, 

paper, 1999 dan Edgardo Buscaglia, Judicial Corruption in Developing Countries: Its Causes and Economic 

Consequences, UN ODCCP, Vienna, March 2001 
94Ibid, mengutip Simon A.H. Milledge Ised K. Gelvas Antje Ahrends, FORESTRY, GOVERNANCE AND 

NATIONAL DEVELOPMENT: LESSONS LEARNED FROM A LOGGING BOOM IN SOUTHERN 

TANZANIA, TRAFFIC East/Southern Africa, 2007 
95ibid 
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Peraturan Menteri Kehutanan no. 50 tahun 2009. Situasi tersebut memungkinkan terjadinya 

perlakuan memihak yang dapat dimanfaatkan untuk meloloskan pelaku illegal logging dan illegal 

mining dari tuntutan hukum. Kemungkinan perlakuan memihak ini dapat juga terjadi dari 

ketidakjelasan kewenangan menentukan kawasan hutan antara pusat dan daerah terkait 

Rencana Tata Ruang Wilayah.96Laporan yang disusun Seneca Creek Associates pada tahun 2004 

menunjukkan relasi yang kuatantara tingginya tingkat korupsi dengan tingkatdeforestasi.97 

 

Dengan membandingkan data dari indeks persepsi korupsi Transparency International dengan 

persentase supply kayu yang mencurigakan,Indonesia adalah negara dengan tingkat 

korupsitinggi dan supply kayu yang mencurigakan jugatinggi. Lebih dari 60% kayu yang dipasok 

olehIndonesia dicurigai berasal dari praktik illegal.Dengan Corruption Perception Index (CPI) 

untuk10 (terbersih) hingga 0 (terkorup), Indonesia sejaktahun 2001 hingga 2010 selalu 

dibawah angka 3 ataumasih tergolong negara paling korup. Pada tahun2010 dengan CPI 

senilai 2,8, Indonesia berada di8.Indonesia menempati posisi 110 dari 178 jumlah negara. 

Kondisi ini tidakberubah jika dibandingkan pada tahun 2009. Padatahun 2011, meskipun tidak 

begitu signifikan namunterjadi peningkatan CPI Indonesia menjadi 3.0.Hasil peneliti dari 
CIFOR menyebutkan kebanyakannegara yang berpotensi mendapatkan dana darimekanisme 

kerja sama pengurangan emisi daripembalakan dan deforestasi (REDD+) memilikireputasi 

buruk dalam pemberantasan korupsi.98 

 

Sembilan negara yang berpotensi mendapatkan pendanaan dari REDD+ memiliki skor Indeks 

Persepsi Korupsi (IPK) berdasarkan survey Transparency International 2010 di bawah 3,6. 

Kesembilan negara tersebut adalah Panama (IPK 3,6), Zambia (IPK 3,0), Indonesia (IPK 2,8), 

Bolivia (IPK 2,8), Vietnam (IPK 2,7), Tanzania (IPK 2,7), Paraguay (IPK 2,2), Papua Niugini 

(IPK 2,1), dan Kongo (IPK 2,0). Dari laporan Seneca Creek Associates dan laporan 

Transparency International tersebut dengan sederhana bisa disimpulkan bahwa negara dengan 

tingkat korupsi yang tinggi seperti Indonesia berdampak pada pengelolaan industri hutan. 

Korupsi yang tinggi terkait dengan tingginya illegal logging sehingga diduga Indonesia 

merupakan sumber kayu yang mencurigakan, kayu-kayu yang didapat dari praktik illegal 

logging atau kayu yang didapat dari pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan. Tingginya 

tingkat korupsi akan berdampak pada lemahnya pengawasan sehingga kayu-kayu illegal dengan 

mudah diperdagangkan di pasar internasional. 

 

Human Rights Watch (HRW) sebuah lembaga Hak Asasi International dalam penelitiannya di 

Indonesia pada tahun 2009 lalu menyatakan bahwa dampak kejahatan kehutanan akibat illegal 

logging, korupsi dan buruknya manajemen terhadap Hak Asasi Manusia. Antara tahun 2003 

hingga 2006, rata-rata hampir USD 2 miliar pertahun negara dirugikan karena kejahatan di 

sektor kehutanan tersebut. dinyatakan HRW: “The annual loss of some $2 billion in 

forestrevenue is especially significant when viewed inlight of these low spending and poor 

performancefigures. Indeed, the annual losses due to forestmismanagement, illegal logging, and 

corruption are actually greater than Indonesia’s totalnational budget for health (Rp16.8 trillion or 

$1.8billion in 2008)”.99 

 

                                                           
96 Komisi Pemberantasan Korupsi, 3 Desember 2010. Paparan Hasil Kajian KPK tentang Kehutanan. Relasi 

Kejahatan Kehutanan dan Korupsi 
97 Seneca Creek Associates, 2004. Illegal” Logging and Global Wood Markets: The Competitive Impacts on the U.S. 

Wood Products Industry. Maryland. Hal 8 
98Ibid  
99 Human Rights Watch, Indonesia; “Wild Money”; The Human Rights Consequences of Illegal logging and Corruption 

in Indonesia’s Forestry Sector, (New York: HRW, 2009). Hal. 55 
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Data Kementrian Kehutanan tahun 2003100juga menyebutkan kondisi aktual kerugian negara 

yang timbul akibat praktik illegal logging, penyelundupan kayu dan peredaran kayu illegal di 

sejumah daerah sebagai berikut: 

1. Penebangan kayu liar dan peredaran kayu illegal mencapai besaran 50,7 juta m3/th, 

dengan perkiraan kerugian finansial sebesar Rp. 30,42 trilyun/th. Di samping itu ada 

kerugian secara ekologi yaitu hilangnya beberapa jenis/spesies keanekaragaman hayati. 

2. Penyelundupan kayu dari Papua, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Sulteng, Riau, NAD, Sumut, dan 

Jambi dengan tujuan negara Malysia, China, Vietnam, India mencapai 10 juta m3/th. 

Khusus dari Papua mencapai 600.000 m3/bulan dengan kerugian sebesar Rp 600.000 

milyar/bln, atau Rp 7,2 trilyun/thn. 

3. Peredaran kayu illegal di Pantura mencapai 500.000 m3/bln (sekitar 500 – 700 Kapal per 

bulan) dengan kerugian finansial sebesar Rp 450 milyar/bln, atau Rp 5,4 trilyun/thn.  

 

Sedangkan Data Kementrian Kehutanan pada Agustus 2011 lalu menyebutkan potensi 

kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 Provinsi di Indonesia diprediksi 

merugikan negara hampir Rp. 273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 
727 Unit Perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah. 

 

Dari jumlah kerugian negara yang terjadi, Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar, yaitu 

Rp. 158 triliun. Lebih besar dibandingkan dengan Provinsi lainnya seperti Kalimantan Timur 

yang nilainya diduga mencapai Rp. 31,5 triliun, Kalimantan Barat sebesar Rp. 47,5 triliun dan 

Kalimantan Selatan mencapai Rp. 9,6 triliun. Khusus di Kalteng, Laporan yang disampaikan 

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian 

Kehutanan, Darori menyebutkan prediksi nilai kerugian itu terjadi di dua kabupaten di 

Kalteng di atas lahan seluas 7 juta ha. Di lahan itu berdiri 282 kebun dan 629 tambang yang 

memiliki izin menyimpang dari prosedur seharusnya. Tim penyidik Kementerian Kehutanan 

menghitung dengan asumsi 1 ha dapat menghasilkan 100 m3 kayu serta pendapatan dari dana 

reboisasi US$16 per m3 kayu dan provisi sumber daya hutan Rp 60.000 per m3 kayu, 

sedangkan kurs Rp. 9.450,- per US$. 

 

Di tahun 2010, KPK melakukan dua kajian utama dibidang kehutanan. Dua kajian itu 

adalah“Kajian Kebijakan Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan 

Hutan” dan “Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Direktorat 

Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan”. Kajian tidak hanya melakukan 

pemetaan persoalan dan rekomendasi dilingkungan Direktorat JenderalPlanologi Kehutanan, 

namun juga menemukan potensi kerugian negara yang timbul akibat persoalan dikawasan 

hutan. Dalam catatan KPK hanya dari temuan di empat provinsi di Kalimantan (Kalimantan 

Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur), dugaan kerugian 

negara akibat tidak segera ditertibkannya penambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam 

kawasan hutan terhitung sekurang-kurangnya Rp. 15,9 triliun per tahun dari potensi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Angka tersebut di luar kompensasi lahan yang tidak 

diserahkan, biaya reklamasi yang tidak disetorkan dan denda kerusakan kawasan hutan 

konservasi sebesar Rp 255 miliar.101 Potensi kerugian negara dari kasus per kasus korupsi di 

sektor kehutanan juga tergolong paling besar. Dugaan korupsi dalam pemberian izin 

kehutanan di Kabupaten Pelalawan diduga merugikan Negara senilai Rp 1,3 triliun. Perkara ini 

melibatkan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar dan sejumlah pejabat Dinas Kehutanan 

                                                           
100 Siaran Pers Kementrian Kehutanan: Departemen Kehutanan : Departemen Kehutanan Koordinasi Dengan Mabes 

TNI Dalam Pemberantasan Penebangan Liar.Jakarta 15 Januari 2003. 
101 Lihat Siaran Pers KPK, Paparan Hasil Kajian KPK tentang Kehutanan. 3 Desember 2010 
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Provinsi Riau. Perkara korupsi lainnya adalah pelepasan izin pembukaan lahan perkebunan 

kelapa sawit satu juta hektare di wilayah Penajam Utara, Berau, Kalimantan Timur, yang 

diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 346 miliar. Perkara ini melibatkan bekas 

Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fatah, dan pemilik Surya Dumai Group 

pimpinan Martias alias Pung Kian Hwa. 

 

Hasil Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menunjukkan potensi kerugian negara 

dari sektor non pajak kawasan hutan selama kurun waktu 2004-2007 mencapai Rp Rp 

169,797 triliun. Nilai itu didapat dari perhitungan selisih antara potensi penerimaan negara 

dari Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dikurangi pendapatan 

negara yang diterima. Dari perhitungan ICW, seharusnya negara dapat memperoleh Rp. 

217,629 triliun dari dana reboisasi hutan dan PSDH akibat pembukaan lahan perkebunan 

sawit seluas 8 juta hektar. Akan tetapi, menurut data dari Kementerian Kehutanan, total 

penerimaan negara dari kedua wilayah tersebut hanya mencapai Rp. 47,8 triliun. 

 

Selain sejumlah versi tersebut, bila ditelisik berdasar perkara per perkara, kerugian negara 
yang timbul juga sangat luarbiasa. Misalnya saja kerugian negara yang timbul akibat 

beroperasinya 14 perusahaan yang dinilai bermasalah di Provinsi Riau. Data Satuan Tugas 

Mafia Hukum menyebutkan total biaya kerugian Perusakan Lingkungan pada 14 perusahaan di 

Provinsi Riau adalah Rp 1,9 Triliun.102 Laporan investigasi perkara korupsi kehutanan yang 

dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Save Our Borneo (SOB) di 

Kalimantan Tengah dan Kontak Rakyat Borneo (KRB) di Kalimantan Barat yang dilakukan 

pada 22 perusahaan di empat kabupaten, yaitu: Sambas, Ketapang, dan Bengkayang 

(Kalimantan Barat) dan Seruyan (Kalimantan Tengah) hasilnya cukup mengejutkan. Total 

kerugian negara dari empat kabupaten tersebut mencapai Rp. 9,14 triliun.103 

 

2. Tipologi Korupsi Kehutanan  

 

Penelitian Bank Dunia (1999) membuat tipologi korupsi kehutanan menjadi dua, yakni grand 

corruption atau korupsi besar dan petty corruption atau korupsi kecil.104Grand corruption dalam 

bentuk suap kepada partai politik, politisi dan pejabat pemerintah atau militer senior. 

Diantaranya untuk mendapatkan konsesi atau memperpanjang konsesi yang didapat. 

Menghindari pembayaran pajak atau retribusi hutan, juga mengurangi kewajiban pembayaran 

pajak dan berbagai pungutan lainnya. Korupsi juga bisa dilakukan dalam bentuk berbeda 

seperti membayar kelompok masyarakat untuk memberikan konsesi mereka kepada 

perusahaan.105 Sedangkan korupsi kecil-kecilan (petty corruption) di sektor kehutanan 

dilakukan dalam bentuk memalsukan surat tentang volume dan jenis kayu, terutama untuk 

kayu yang dilindungi. Juga memalsukan dokumen untuk ekspor, mengabaikan aturan untuk 

penebangan kayu seperti yang diatur dalam kontrak, dan mengabaikan penebangan hutan 

hingga di luar konsesi atau hutan lindung. Untuk itu semua, pelaku harus menyuap pejabat 

pemerintah dan personel militer rendahan yang bertugas di lapangan. 
 

                                                           
102 Press Release: Koordinasi Satgas PMH-POLRIKejaksaan RI Terkait SP3 terhadap Kasus Illegal logging 14 

Perusahaan, Pekanbaru Provinsi Riau, 8 Juni 2011 link: http://www.satgas-pmh.go.id/?q=node%2F308 
103 Lihat ICW, pemberantasan Kejaatan Kehutanan Setengah hati, hal 23 
104Ibid mengutip; Debra Calister.1999. Corrupt an Illegal Activities in the Forestry Sector. Wasinghton DC: World Bank. 

Hal.8-9. 
105 sebagai contoh Dalam perkara DL Sitorus, illegal logging dilakukan oleh perusahaannya bersama dengan 

koperasi masyarakat 
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Korupsi jenis ini juga dilakukan dengan melakukan penebangan tanpa persetujuan terlebih 

dahulu atau tanpa melalui proses Rencana Kerja Tahunan serta mengizinkan transportasi 

kayu-kayu illegal. Selama ini kayu hasil illegal logging dibawa melalui jalan darat atau sungai 

yang melintasi kota sehingga hampir semua orang mengetahuinya. Karena korupsi tadi, maka 

pengangkutan kayu-kayu itu tidak mendapat penindakan dari penegak hukum.  

 

Studi ICW menunjukkan bahwa korupsi Kehutanan berdasarkan tahapan Praktik korupsi 

terjadi dalam beberapa tahap pada rantai supply industri kayu, mulai tahap perizinan, 

penebangan, pengangkutan, pelelangan dan pada saat pembayaran pajak dan retribusi.106 

 

Tahap Perizinan. Sejumlah perkara korupsi dilakukan terkait dengan pemberian suap dan 

gratifikasi terahadap pejabat daerah maupun pejabat di Kementrian Kehutanan untuk 

mendapatkan izin konversi hutan. Suap diberikan tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga 

dalam bentuk pemberian saham perusahaan. Bentuk korupsi lainnya dalam tahap ini adalah 

menjual izin usaha sawit kepada perusahaan asing yang membutuhkan lahan dalam jumlah 

luas. Praktik korupsi lainnya juga dilakukan dengan dalih alih fungsi lahan untuk perkebunan 
sawit, tetapi setelah mendapatkan kayu, perkebunan sawit tidak kunjung ditanam. Praktik 

korupsi lainnya dalam tahap ini adalah pencurian kayu yang berlindung di balik izin pinjam 

pakai, tukar-menukar kawasan hutan untuk fasilitas umum, pelepasan kawasan hutan untuk 

pemukiman dan transmigrasi. Pelepasan kawasan hutan juga dilakukan secara sistematis 

melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTWP).  

 

Tahap Penebangan. Praktik korupsi dilakukan dalam bentuk “pencucian” kayu, perusahaan 

kayu mendapatkan kayu-kayu illegal dan kemudian dijual kembali seakan-akan menjadi kayu 

yang legal. Demikian juga pembalakan di luar izin atau konsesi yang diberikan. Selain itu, 

ditemukan banyak perusahaan sawit membuka usaha perkebunan tanpa izin. Fakta ini dapat 

dilihat dari keterangan Menteri Kehutanan dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada 11 

Februari 2011 lalu yang menyatakan di Provinsi Kalimantan Tengah dari 352 perusahaan 

perkebunan sawit dengan luas setidaknya 4,6 juta ha, hanya 67 perusahaan (kurang dari 20 %) 

yang memiliki izin pelepasan kawasan hutan.107Diduga banyak praktik illegal logging melibatkan 

oknum aparat penegak hukum sehingga tidak ada penegakan hukum dengan sanksi yang 

menjerakan. Demikian juga petugas dari Kementrian Kehutanan di tingkat nasional atau 

petugas dari Dinas Kehutanan di tingkat lokal diduga terlibat dalam jaringan korupsi di sektor 

kehutanan.  

 

Dalam Tahap Pengangkutan, korupsi dilakukan dalam bentuk penerbitan dokumen resmi (asli 

tapi palsu) untuk kepentingan pengangkutan seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 

(SKSHH). Demikian juga dalam pengangkutan kayu hasil tebangan baik melalui darat,sungai 

maupun laut praktik korupsi terjadi dalam bentuk suap kepada penegak hukum, militer dan 

pengawas dari Dinas Kehutanan. Investigasi yang dilakukan Majalah Tempo di Kabupaten 

Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, menyebutkan untuk menjamin suatu pengiriman kayu 

illegal bebas dari campur tangan aparat, maka biaya yang harus dikeluarkan setidaknya adalah 

sebesar Rp. 125 juta yang merupakan uang suap bagi semua aparat penegak hukum dan 

kehutanan yang berkepentingan.108 Contoh lain di Papua, hasil investigasi TELAPAK dan 

Environmental Investigation Agency (EIA) pada tahun 2005 lalu menyebutkan bahwa sindikat 

                                                           
106ibid 
107 Lihat Siaran Pers Satgas Pemberantasan Mafia Hukum: Penegakan Hukum Pada PelanggaranDi Kawasan Hutan 

Di Kalimantan Tengah, Jakarta 1 Februari 2011. http://www.satgas-pmh. go.id/?q=node/179 
108 Pembalakan di Ketapang, Kalimantan Barat, Majalah Tempo edisi 7-13 April 2008 

http://www.satgas-pmh/
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illegal logging telah membayar suap Rp. 1,8 miliar untuk dapat memastikan 1 (satu) kapal yang 

mengangkut kayu ilegal dari Papua dapat keluar dari perairan Indonesia menuju China.109 

 

Tahap Pelelangan Terutama bagi kayu yang berhasil disita oleh penegak hukum, justru bisa 

menjadi legalisasi kayu. Lelang bisa diatur dengan sedemikian rupa sehingga kayu illegal yang 

disita dengan dilelang kemudian menjadi kayu yang legal. Dalam perkara ini para cukong kayu 

berkolusi dengan oknum polisi dalam melakukan “penyisiran” untuk menyita kayu hasil 

pembalakan liar (diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pelaku di lokasi untuk ditangkap). 

Selanjutnya melaksanakan pelelangan kayu yang disandiwarakan sehingga mereka dapat 

membeli kembali kayu-kayu mereka dengan harga yang murah dan dengan dokumen yang sah 

pula. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009 menemukan uang hasil lelang kayu 

temuan pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang belum disetor ke kas Negara sebesar Rp. 

1,67 milyar.110 Menhut mengeluarkan petunjuk pelelangan kayu sitaan, temuan, dan rampasan 

untuk mengurangi kerugian yang diperkirakan lebih dari Rp. 500 miliar akibat rendahnya 

harga ketiga jenis kayu tersebut yang terjadi pada saat lelang.111 

 
Tahap Pembayaran Retribusi dan Pajak. Bentuk korupsi tahap ini adalah sebuah perusahaan 

dengan sengaja tidak membayar iuran hasil hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Pada setiap kubik kayu legal terdapat 13 jenis pungutan,112 yaitu: (1) Dana reboisasi, (2) 

Provisi sumber daya hutan (PSDH), (3) iuran HPH, (4) dan jaminan kinerja, (5) pajak bumi 

dan bangunan, (6) levy and grant, (7) dana investasi pelestarian hutan, (8) dana koperasi, (9) 

dana kompensasi masyarakat/hak adat atau hak ulayat, (10) pembinaan masyarakat sekitar 

hutan, (11) BBNPKB atas alat-alat berat, (12) PPh atas Tenaga Kerja, PPh atas Badan dan PPh 

atas Jasa, dan (13) pungutan lainnya berdasarkan peraturan daerah. Sayangnya, dalam praktik 

seringkali terdapat praktik korupsi terhadap pungutan hasil hutan kayu tersebut. 

 

Dari sekian banyak pungutan tersebut, Dana Reboisasi adalah yang paling sering 

diselewengkan. Hasil audit Ernst & Young pada 31 Juli 2000 tentang penggunaan dana 

reboisasi mengungkapkan ada 51 perkara korupsi dengan kerugian negara Rp. 15,025 triliun 

(versi Masyarakat Transparansi Indonesia).113 Sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

mengungkapkan Dana Reboisasi yang dikeluarkan pemerintah pada Tahun Anggaran (TA) 

2004 sebesar Rp2,885 triliun tidak didukung bukti pertanggungjawaban. Untuk penerimaan 

daerah dari sektor kehutanan berasal dari retribusi dan pajak daerah yang merupakan 

pendapatan asli daerah serta dana bagi hasil sumber daya kehutanan. Jika dibandingkan 

kekayaan hutan yang hilang akibat pembukaan lahan perkebunan sawit ilegal seluas 1.1 juta 

Ha dari tahun 2006-2009, Pemda Kalimantan Tengah kehilangan potensi penerimaan sebesar 

Rp. 35.19 triliyun. Begitu pula halnya untuk Kalimantan Barat, dari lahan kebun sawit yang 

dibuka secara ilegal seluas 1.3 juta Ha, potensi pendapatan daerah yang hilang senilai Rp. 

30.63 triliyun dari 2004-2009. Selain iuran hasil hutan, dari aspek penerimaan uang negara 

sejumlah perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan juga diduga melakukan 

penyelewenangan pajak.114 

                                                           
109Menjarah Papua, MaIaysia dan Cina Berjaya, http://www.eu-flegt.org/newsroom_detai. php?pkid=493&lang=en 

Demikian juga praktik korupsi oleh aparat yang tidak menyetor uang hasil lelang kayu ke kas negara 
110 Surat BPK RI bernomor 296/5/1/09/2009 perihal temuan hasil pemeriksaan di bidang kehutanan 
111 Negara Rugi Rp500 Miliar dari Lelang Kayu Sitaan, Kapanlagi.com, 1 Februari 2005 
112Rahmi Hidayati D. Et All. 2006. Pemberantasan illegal logging dan penyeludupan kayumenuju kelestarian hutan 

dan peningkatan kinerjasektor kehutanan”. Jakarta: Departemen Kehutanan PBB. Hal. 4 
113 Lihat ICW, pemberantasan Kejaatan Kehutanan Setengah hati, hal 25 
114Perusahaan kayu PT Asian Agri Group diduga telah melakukan penggelapan pajak senilai Rp 1,3 triliun dan 

perkara pajak PT Permata Hijau Sawit (PHS) diperkirakan merugikan negara hingga Rp 1,6 triliun 
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Berdasarkan analisis terhadap bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di bidang kehutanan, maka 

sedikitnya terdapat tiga bentuk korupsi yang secara langsung berkaitan dengan kerusakan 

hutan dan kerusakan lingkungan di Indonesia, yaitu:  (1). Korupsi yang berkaitan dengan 

pemberian hak dan izin di bidang kehutanan; (2) Korupsi yang berkaitan dengan pengawasan 

kegiatan usaha kehutanan; dan (3) Korupsi yang berkaitan dengan pemberian hak dan izin 

serta pengawasan kegiatan usaha berskala besar di bidang kehutanan. Selain bentuk-bentuk 

korupsi yang berkaitan langsung dengan kerusakan hutan dan kerusakan lingkungan masih 

terdapat bentuk-bentuk lain korupsi di bidang kehutanan misalnya korupsi yang berkaitan 

dengan penggunaan anggaran belanja pemerintah di bidang kehutanan atau korupsi yang 

berkaitan dengan program-program pendanaan dari pemerintah untuk upaya-upaya 

konservasi hutan atau konservasi lingkungan. Awalnya, penerapan UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dinilai memberikan harapan, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 

telah digunakan dalam beberapa puluh kasus kehutanan 

 

3. Penggunaan Undang-Undang Korupsi oleh Kepolisian, Kejaksaan dan 

KPK, untuk Kejahatan Kehutanan  

 

UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai sering digunakan untuk menjerat kejahatan di 

sektor kehutanan. Di Indonesia, saat ini telah ada tiga institusi yang memiliki kewenangan 

penegakan hukum dalam menangani perkara korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. 

 

Dari data penanganan perkara korupsi Kepolisian dalam kasus kehutanan selama tahun 2004 

– 2008 tercatat 647 perkara dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), 73 perkara 

yang dihentikan penyidikannya (SP3) dan sebanyak 1.037 perkara masih dalam proses 
penyelidikan atau penyidikan. Dari perkara korupsi yang disidik kepolisian terjadi kerugian 

Negara sedikitnya Rp. 9,83 triliun dan US$. 3,1 juta.115 

 

Pada tahun 2009 dari 427 perkara Polri yang berhasil diselesaikan sebesar 204 perkara 

dengan nilai kerugian negara Rp. 455 miliar. Untuk tahun 2010 ada sebanyak 231 dari 277 

perkara berhasil diselesaikan dan berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 339 

miliar.116 Sedangkan di tahun 2011, jajaran kepolisian mengklaim telah menyelamatkan uang 

negara dari kasus korupsi sebesar Rp. 113 miliar dari 750 kasus dugaan korupsi yang 

ditangani.117 Menurut ICW data-data yang disampaikan pihak kepolisian tidak pernah 

dipublikasikan atau disampaikan secara lengkap kepada publik. Sehingga diragukan kualitas 

penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Polri. Hal ini juga diperkuat dengan hasil 

pemantauan ICW terhadap penanganan perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh Polri 

khususnya Mabes Polri dan Polda Metro Jaya selama kurun waktu 2003–2012. Terdapat 

sedikitnya 20 perkara korupsi kelas “kakap” yang tidak jelas penanganannya atau 

“dipetieskan” meskipun pihak Kepolisian telah menetapkan sejumlah tersangka.118 

 

Meskipun dinilai banyak perkara yang tidak tuntas, namun dalam penanganan perkara korupsi 

di sektor kehutanan ada kinerja Kepolisian layak diapresiasi. Salah satu perkara yang cukup 

                                                           
115 Lihat ICW, pemberantasan Kejaatan Kehutanan Setengah hati, hal 43 
116Ibid  
117Ibid  
118ibid 
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fenomenal yang pernah ditangani pihak kepolisian adalah perkara yang melibatkan Adelin Lis 

(Direktur Keuangan/ Umum PT. Keang Nam Development Indonesia). Namun pasca 

penanganan perkara Adelin Lis, kinerja kepolisian melemah secara drastis, khususnya paska 

Kapolri Sutanto digantikan Bambang Hendarso Danuri. Bahkan di Era Bambang Hendarso 

Danuri, salah satu perkara besar yang ditangani pihak kepolisian yang kemudian di-SP3 adalah 

Perkara 14 perusahaan di Riau yang diduga terlibat dalam praktik kejahatan kehutanan. 

Padahal perkara 14 perusahaan di Riau tersebut berkaitan dengan perkara yang menjerat 

beberapa kepala daerah di Riau.119 

 

Di luar perkara diatas, pada tahun 2011hingga Juli 2012 ini tidak ada satupun perkara 

kejahatan kehutanan yang diijerat dengan menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi. Kalaupun 

terdapat perkara kehutanan, umumnya akan langsung ditangani ke bagian Tipiter (Tindak 

Pidana Tertentu).120 Kondisi serupa juga terjadi diwilayah-wilayah lainnya seperti di 

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.Berdasarkan data ICW hingga 

2012 belum ada satupun perkara korupsi kehutanan yang ditangani di dua provinsi tersebut. 

Umumnya perkara-perkara kejahatan yang berdimensi kehutanan langsung dijerat dengan UU 
Kehutanan dan ditangani dibagian kriminal umum.121 

 

Kinerja Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia juga dinilai belum 

optimal seperti yang diharapkan. Data Kejaksaan Agung RI menyebutkan sejak tahun 2004-

2008 sebanyak 3.641 perkara korupsi telah disidik oleh Kejaksaan.6 Kejaksaan Agung 

menyatakan pada tahun 2009 ada 1533 perkara korupsi masuk ke penyidikan dan uang 

negara yang diselamatkan mencapai Rp4,8 triliun. Sedangkan pada tahun 2010 menyebutkan 

Kejaksaan berhasil menangani perkara korupsi sebanyak 2.296 perkara dan menyelamatkan 

potensi kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun. Terakhir ditahun 2011, Kejaksaan mengklaim 

telah menyelamatkan uang Negara sebanyak Rp198 miliar, dan kasus yang masuk dalam 

penyidikan sebanyak 1.729. Sementara yang masuk tahap penuntutan sebanyak 1.499 

kasus.122 

 

Khusus dalam sektor kehutanan, tidak jauh berbeda dengan Kepolisian, dalam beberapa 

tahun terakhirkinerja jajaran Kejaksaan dalam menangani kejahatan kehutanan dengan 

pendekatan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi dari aspek kualitas dan kuantitas masih 

dinilai belum memuaskan. Padahal dapat dikatakan Kejaksaanlah yang merupakan pionir 

dalam penanganan perkara korupsi di sektor kehutanan. Beberapa perkara korupsi 

kehutanan yang menonjol yang pernah ditangani oleh kejaksaan adalah perkara penggunaan 

kawasan hutan secara tidak sah untuk perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 hektar yang 

merugikan negara Rp. 84 miliar melibatkan Pengusaha DL Sitorus. Kejaksaan bersama dengan 

Kepolisian juga memproses pengusaha Adelin Lis yang tersangkut perkara pemungutan hasil 

                                                           
119 Mereka di antaranya Bupati Pelelawan Tengku Azmun Jaafar, SH yang divonis bersalah karena terbukti secara 

sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 UU No.31/99 jo. UU No. 20/2002, dengan pidana penjara 11 tahun dan 

denda sebesar Rp 500 juta rupiah. Tidak hanya itu, Azmun juga diputuskan untuk membayar uang pengganti 

sebesar Rp 12.367.780.600,00, karena akibat perbuatannya negara dirugikan sebanyak Rp 1,2 triliun. Selain 

Tengku Azmun Jafar, ada juga Bupati Siak yang juga menerbitkan izin untuk 14 perusahaan dimaksud yakni 

Bupati Siak, Arwin AS. Lalu yang bersangkutan divonis bersalah juga oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru Riau 

selama 4 tahun penjara. Namun justru perkara yang menjerat 14 perusahaan tersebut di SP3 oleh Kepolisian. 

Dari 14 perusahaan terdapat 13 perusahaan perkayuan di Riau yang berada di bawah kepemilikian dua pabrik 

pulp dan kertas yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (Raja Garuda Mas/APRIL) dan PT Indah Kiat Pulp and 

Paper (Sinar Mas Groups/APP. 
120 Menurut keterangan Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Brigjend Noer Ali, 
121Ibid hal 44 
122Ibid hal 44 
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hutan di luar Rencana Kerja Tahunan yang telah disahkan. Bahkan jauh sebelumnya terdapat 

perkara Proyek Pemetaan Hutan senilai Rp. 1,2 triliun yang melibatkan pengusaha dan 

mantan Menteri Kehutanan, Bob Hasan. Semua pelaku tersebut dihukum bersalah dan 

terbukti korupsi ditingkat kasasi. Sayangnya dalam kasus Adelin Lis, ia justru melarikan diri 

sebelum di eksekusi oleh kejaksaan.123 

 

Dalam catatan ICW, sampai dengan tahun 2012 jajaran Kejaksaan telah menangani sedikitnya 

35 perkara kejahatan kehutanan yang dijerat dengan UU Tipikor. Umumnya perkara korupsi 

di sektor kehutanan yang ditangani Kejaksaan berupa penyimpangan Dana Reboisasi atau 

Provisi Sumber Daya Hutan, suap dalam penerbitan izin usaha perkebunan atau Surat 

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maupun korupsi dalam pelelangan kayu hasil 

curian. Sedangkan dari sisi aktor, pelaku yang paling banyak ditangani oleh kejaksaan adalah 

pihak swasta dan pejabat dilingkungan dinas kehutanan maupun pemerintah daerah setempat. 

Meskipun pada praktiknya sering ditemukan kejahatan kehutanan, namun di dua provinsi 

dengan kerusakan hutan yang cukup besar seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, 

hingga saat ini belum ada satupun perkara korupsi kehutanan yang ditangani oleh pihak 
Kejaksaan setempat. Seperti halnya kepolisian, umumnya perkara-perkara kejahatan yang 

berdimensi kehutanan langsungdijerat dengan UU Kehutanan.124 

 

Mengingat jumlah kejaksaan yang ada di seluruh Indonesia, maka apa yang diperoleh oleh 

Kejaksaan tersebut jauh dari yang diharapkan.  Beberapa perkara yang ditangani, secara 

mayoritas perkaranya  tersebut bahkan tidak dituntaskan. Bahkan ada juga yang perkaranya 

dihentikan proses penyidikan. Tidak maksimalnya kinerja kejaksaan dalam penanganan 

perkara korupsi kehutanan karena permasalahan yang hampir sama yakni mindset jaksa yang 

masih meletakkan kejahatan kehutanan sebagai perkara administrasi atau tindak pidana 

umum saja. Pemahaman ini tentu keliru jika melihat succes story komisi pemberantasan 

korupsi yang sudah berhasil menangani perkara-perkara kejahatan kehutanan dengan 

pendekatan UU Tindak Pidana Korupsi.125 

 

KPK sendiri sejak akhir tahun 2003 hingga Agustus 2012 sedikitnya telah dan sedang 

menangani tujuh perkara korupsi di sektor kehutanan. Perkara korupsi tersebut antara lain 

adalah: 

1. Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 

pada 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan. 

2. Penerbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk perkebunan sawit di Kalimantan Timur, 

dengan tujuan semata untuk memperoleh kayu. 

3. Pengadaaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementrian Kehutanan yang 

menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 89 miliar. 

4. Suap terhadap anggota dewan terkait dengan Pengadaaan Sistem Komunikasi Radio 

Terpadu (SKRT) di Kementrian Kehutanan dan alih fungsi lahan. 

5. Suap terkait alih fungsi hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. 

6. Suap terkait alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, 

Banyuasin, Sumatera Selatan. 

                                                           
123Ibid hal 45 
124 ibid 
125 Disisi yang lain, ditemukan juga jaksa yakni Mantan Kasi Pidum Kejari Tulungagung, Mujiarto yang diduga 

memeras Hartadi (Terdakwa Perkara Illegal logging). Perkara ini tentu semakin mencoreng wajah Kejaksaan 

Agung dalam menangani kejahatan kehutanan. Sehingga prestasi minim diperparah dengan kelakuan buruk para 

jaksa-nya. Lihat ICW, Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Setengah Hati, hal 45 
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7. Dugaan suap terkait pemberian Rekomendasi HGU Kepada Bupati Buol oleh PT. 

Hardaya Inti Plantation. 

 

Dari perkara-perkara tersebut, tercatat 23 orang aktor telah diproses oleh KPK, diadili dan 

divonis oleh pengadilan tipikor dan mayoritas telah menjalani pidana penjara di lembaga 

pemasyarakatan. Mereka terdiri dari 14 orang dari lingkungan eksekutif (mantan kepala 

daerah, pejabat dinas/kementrian kehutanan atau dinas kehutanan provinsi), 6 orang dari 

politisi/legislatif dan 3 orang dari pihak swata  Penanganan perkara korupsi kehutanan yang 

dilakukan oleh KPK juga memberikan kontribusi dalam pengembalian kerugian keuangan 

Negara (asset recovery). Tercatat pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh Marthias 

seorang terpidana perkara korupsi Penerima IPK dan penikmat kebijakan yang diterbitkan 

oleh Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna AF, sebesar Rp. 346 miliar merupakan yang 

terbesar yang diperoleh KPK hingga saat ini.126 KPK juga telah menjerat H. Tengku Azmun 

Jaafar, Bupati Pelalawan, Riau, dalam kasus korupsi yang melibatkan 15 perusahaan kehutanan 

di Riau dinyatakan terbukti telah merugikan keuangan negara sebesar lebih dari Rp. 1,2 

triliun. Juga perusahan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Riau Andalan Pulp and Paper 
(RAPP), SINAR MAS Forestry Group dan PANCA EKA Group (lihat table dibawah): 

 

Table 5  Kasus Korupsi Kehutanan oleh KPK 

No. 
Nama Pihak 

Terkait 
Kasus 

Kerugia

n 

Negara 

Proses 

hukum 
Perusahaan 

terkait 

1.  Suwarna Abdul 

Fatah 

(Gubernur 

Kalimantan Timur) 

Menerbitkan izin 

pemanfaatan kayu (IPK) 

untuk perkebunan sawit, 

dengan tujuan semata 

untuk memperoleh kayu. 

Dalam kasus ini, pihak 

swasta yang dijerat: 

Martias alias Pung Kian 

Hwa, dan pejabat lainnya 

seperti Dirjen 

Pengusahaan Hutan 

Produksi, Kakanwil 

Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan dan Kepala 

Dinas Kehutanan Kaltim 

346,82 

miliar 

 

KPK 

Vonis Kasasi 

4 tahun dan 

denda Rp. 250 

juta. 

(Put. MA No. 

380 

K/Pid.Sus/2007) 

Surya Dumai Group 

PT. Surya Dumai 

Industri, Tbk. 

PT. Bulungan Hijau 

Perkasa 

PT. Tirta Madu 

Sawit Jaya 

PT. Marsam Citra 

Adiperkasa 

PT. Sebuku Sawit 

Perkasa 

PT. Berau Perkasa 

Mandiri 

PT. Bumi 

Simanggaris Indah 

PT. Bumi Sawit 

Perkasa 

                                                           
126Dalam kasus ini KPK telah menjerat Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kalimantan Timur  dalam kasus 

Meneritkan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk perkebunan sawit, dengan tujuan semata untuk memperoleh 

kayu.  Termasuk pihak swasta yang dijerat: Martias alias Pung Kian Hwa, dan pejabat lainnya seperti Dirjen 

Pengusahaan Hutan Produksi, Kakanwil Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim 

di Tahun 2008 -2009 
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No. 
Nama Pihak 

Terkait 
Kasus 

Kerugia

n 

Negara 

Proses 

hukum 
Perusahaan 

terkait 

PT. Kaltim Bhakti 

Sejahtera 

PT. Rapenas Bhakti 
Utama 

PT. Bulungan Argo 

Jaya 

(sumber: Put. MA 

No. 380 

K/Pid.Sus/2007) 

2.  H. Tengku Azmun 

Jaafar 

(Bupati Pelalawan, 

Riau) 

Penerbitan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Hutan Tanaman 

(IUPHHK-HT) pada 15 

perusahaan dalam kurun 

waktu Desember 2002 

sampai Januari 2003, 

padahal mengetahui 

bahwa perusahaan-

perusahaan itu tidak 

kompeten dalam bidang 

kehutanan. 

Pada kasus ini, selain 

Bupati Pelelawan, dijerat 

juga sejumlah Kepala 

Dinas Kehutanan. 

Namun, KPK masih 

belum maksimal menagih 

pertanggungjawaban 

hukum perusahaan 

sebagai penikmat terkait 

kasus ini. 

Pada tanggal 8 Februari 

2013, KPK menerbitkan 

Press Release tentang 

penetapan Gubernur 

Riau, Rusli Zainal sebagai 

tersangka dalam kasus 

ini dan 2 kasus korupsi 

lainnya127. 

1,209 

Triliun 

KPK 

Vonis Kasasi 

11 tahun, 

denda Rp. 500 

juta, uang 

pengganti Rp. 

12,3 miliar. 

(Put. MA No. 

736K/Pid.Sus/2

009) 

Perusahaan yang 

terafiliasi PT. 

RAPP: 

CV Alam Lestari 

CV Bhakti Praja 

Mulia 

PT Selaras Abadi 

Utama 

CV Mutiara 

Lestari 

PT Puteri 

Lindung Bulan 

CV Tuah Negeri 

Perusahaan yang 

bekerjasama 

operasional 

dengan PT. 

RAPP 

PT Madukuro 

CV Harapan Jaya 

Perusahaan 

terafiliasi SINAR 

MAS Forestry 

Group: 

PT Mitra Hutani 

Jaya 

PT Satria Perkasa 

Agung 

                                                           
127http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/816-terkait-kasus-pon-riau-dan-pengesahan-bkuphhkht-kpk-

tetapkan-rz-tersangka diakses tanggal 9 April 2013 

http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/816-terkait-kasus-pon-riau-dan-pengesahan-bkuphhkht-kpk-tetapkan-rz-tersangka
http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/816-terkait-kasus-pon-riau-dan-pengesahan-bkuphhkht-kpk-tetapkan-rz-tersangka
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No. 
Nama Pihak 

Terkait 
Kasus 

Kerugia

n 

Negara 

Proses 

hukum 
Perusahaan 

terkait 

Perusahaan 

terafiliasi 

PANCA EKA 

Group: 

PT Uniseraya 

PT Rimba Mutiara 

Permai 

PT Mitra Tani Nusa 

Sejati 

PT Triomas FDI 

PT Merbau 

Pelelawan Lestari 

(sumber: Put. MA 

No. 

736K/Pid.Sus/2009)) 

3.  M. Al-Amin Nur 

Nasution 

(Anggota DPR-RI 

periode 2004-

2009) 

Pelepasan kawasan hutan 

lindung  Tanjung Pantai 

Air Telang, Pulau Bintan 

Sumatera Selatan. 

Suap 

(Pasal 

11) dan 
Pemeras

an 

(Pasal 

12 

huruf e) 

KPK 

Vonis Kasasi 8 

tahun 

Vonis PK: 

Menolak PK 

terpidana. 

(Put. MA No. 

1183 

K/Pid.Sus/2009) 

 

4.  Syahrial 

Oesman, 

(Gubernur 

Sumatera Selatan) 

Pemberian Rp. 5 M pada 

Sarjan Tahir, HM. Yusuf 

Erwin Faisal, Human 

Indra, Azwar Chesputra,  

dan HM. Fachri Andi 

leluasa (Anggota Komisi 

IV DPR-RI) terkait 

pelepasan kawasan 

Hutan Lindung Pantai 
Air Telang, Banyuasin 

Sumsel untuk 

Pembangunan pelabuhan 

Tanjun Api-Api. 

Suap  KPK 

Vonis: 3 tahun 

(Putusan MA 

No. 353 

K/Pid.Sus/2010) 
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5. Tantangan Penegakan Korupsi Kehutanan yang Ditangani KPK 

 

Meskipun sejumlah langkah penindakan yang dilakukan oleh KPK perlu mendapatkan 

apresiasi, namun perkara korupsi kehutanan yang ditangani KPK tersebut belum dapat 

dikatakan sudah tuntas. Setidaknya ada beberapa alasan untuk menunjukkan belum 

optimalnya kerja KPK di sektor korupsi kehutanan. Pertama, KPK belum menuntaskan semua 

pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi kehutanan. Kedua, KPK belum memproses 

kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Dan ketiga, KPK belum dapat memulihkan 

kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi. 

 

Terkait hal yang pertama, Penanganan Perkara KPK ternyata belum menuntaskan semua 

pelaku yang diduga kuat terlibat. Tidak utuhnya proses penanganan inilah yang kemudian 

melemahkan efek jera terhadap proses penegakan hukum korupsi kehutanan. Dalam bidang 

penindakan KPK, terdapat sejumlah pihak yang diduga kuat terlibat dalam perkara korupsi 

kehutanan tersebut namun saat ini masih berstatus sebagai saksi atau belum ditetapkan 

sebagai tersangka.128 

 

Terkait dengan pidana korporasi memang dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo 

No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi menyebutkan bahwa setiap orang adalah 

orang perseorangan atau termasuk korporasi. Jadi secara hukum, korporasi bisa diproses 

karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya. Menjadi pertanyaan besar, apa 

pentingnya menjerat korporasi? Harus dipahami, bahwa ketika ada individu-individu tertentu 

diproses secara hukum, namun “rumah” tempat kejahatan tersebut diproduksi tidak diproses 

secara hukum atau paling tidak turut dibersihkan, maka kejahatan yang sama akan berpotensi 

terus diulang. Proses penegakan hukum pidana seharusnya tidak hanya dilakukan terhadap 

uang yang dihasilkan (proceeds of crime) dari kejahatan korupsi kehutanan. Tetapi terhadap 

alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan korupsi kehutanan tersebut, yaitu 

korporasinya. Korporasi merupakan salah satu instrumen kejahatan dari pelaku yang 

memiliki kekuasaan secara social dan ekonomi. Korporasi pula yang menjadi benteng terkuat 

penghambat penegakan hukum. Dengan dukungan dana dan kekuasaan dari korporasi, 

sebuah proses penegakan hukum dapat menjadi sangat mahal dan rumit. Korupsi yang 
dibelakangi korporasi seringkali tidak hanya bersifat endemik tetapi juga bersifat sistemik 

(regulatory capture).129 

                                                           
128 Sebagai contoh dalam kasus Anggoro Widjojo bos PT Masaro,  juga MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan. 

Dalam perkara Proyek SKRT, Kaban dinilai memberikan persetujuan dan menandatangani penunjukan langsung 

kepada PT Masaro. Kaban juga diduga mengetahui adanya proses suap dari PT Masaro kepada bawahannya di 

Kementrian Kehutanan namun melakukan pembiaran dan tidak melaporkan kepada penegak hukum. Dari 

sejumlah nama yang diduga terlibat hanya Wandojo Siswanto, dan Putranevo yang telah diadili di Pengadilan 

Tipikor dan mendekam di penjara. Keduanya dinilai terbukti menerima melakukan korupsi. Selain dalam 

perkara Proyek SKRT, nama MS Kaban juga disebut dan diduga menerima uang dalam perkara proses 

persidangan perkara suap alih fungsi lahan dan proyek di kementraian Kehutanan yang menjerat Al Amin 

Nasution, anggota Dewan dari Komisi Kehutanan DPR . Perkara lainnya yang juga dinilai belum tuntas adalah 

perkara korupsi terkait Penerbitan IUPHHK-HT pada sejumlah perusahaan bidang kehutanan di Riau yang 

dinilai bermasalah. Perkara ini baru menjerat level Bupati dan mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau, padahal 

dalam catatan Koalisi Anti Mafia Kehutanan menunjukkan kuatnya keterlibatan dari Gubernur Riau, Rusli Zainal 

dan Korporasi khususnya perusahaan yang diduga menikmati keuntungan dari izin-izin yang bermasalah 

tersebut. 
129Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Simon (2000) terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh 

Environmental Protection Agency (EPA) mencatat bahwa, EPA lebih banyak menghabiskan uang dan waktunya 

untuk mencegah korporasi melakukan regulatory capture ketimbang proses hukum terhadap kejahatannya.  D. 

Simon, 2000. Corporate Environmental Crimes and Social Inequality:New Directions for Environmental Justice Research. 

American Behavioral Scientist. Halaman 633–645 



77 
 

 

Oleh karena itu, menghilangkan motif sekaligus untuk memastikan efektivitas penegakan 

hukum, proses hukum terhadap korporasi yang menjadi alat pelaku untuk melakukan korupsi 

kehutanan akan sangat besar berpengaruh. Ironisnya, meskipun pasal penjerat untuk 

korporasi ada baik di dalam UU 41/1999 maupun UU 31/1999 jo.UU 20/2001 proses hukum 

terhadap korporasi ini tidak pernah dilakukan. Padahal berdasarkan Pasal 7 UU 31/1999 jo. 

UU 20/2001 tersebut, korporasi yang terlibat tindak pidana dapat didenda hingga Rp. 

100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Bahkan selain denda tersebut, sanksi yang 

mengancam koporasi juga beragam mulai dari yang paling ringan diumumkan di pengadilan, 

pencabutan izin usaha, hingga dibubarkan atau diambil alih oleh negara.  

 

Persoalan ini sebenarnya dapat dikaitkan dengan pemahaman bahwa korporasi sebagai 

subyek hukum  pidana memang tergolong doktrin hukum yang baru dalam sistem hukum 

pidana di Indonesia. Sehingga seringkali masih menimbulkan pro dan kontra dalam 

implementasinya.130 Ketika pun diimplementasikan, seringkali penegak hukum masih belum 

mampu paham bagaimana melakukan pembuktian dalam membawa korporasi sebagai pelaku 
kejahatan di persidangan. Khusus untuk kejahatan korupsi di sektor kehutanan, tidak saja 

menguntungkan pelaku secara individu namun juga korporasi khususnya yang bergerak di 

usaha kehutanan.  

 

Jika korporasi tersebut tidak diproses, maka tidak akan memberikan efek jera kepada 

korporasi-korporasi nakal. Bahkan kejahatan yang sama berpotensi terus dilakukan oleh 

korporasi nakal tersebut sehingga potensi kerugian negara yang timbul juga akan semakin 

besar.  

 

KPK juga tidak mengembangkan satu perbuatan pidana untuk melihat berbagai peristiwa 

pidana lain yang melingkupi kasus awal. Dalam pendekatan terhadap aktor-aktornya, 

penegakan korupsi akan sempurna ketika dapat menghubungan patron dengan klien, pejabat 

dengan swasta memiliki keinginan yang sama, yaitu mengambil rente ekonomi dari negara. 

oleh karena itu untuk bisa memberikan efek jera yang efektif, penegakan hukum harus 

dilakukan terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Hubungan 

patron-klien ini harus dipecah secara paralel dan diberantas secara tuntas, sehingga tidak 

memberikan kesan imunitas kepada pihak klien. Sayangnya, praktik baik ini tidak terjadi dalam 

penanganan perkara korupsi kehutanan.131 Untuk menguatkan efek jera, mengurai hubungan 

                                                           
130 Korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak dikenal dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana. Meskipun dalam berbagai pidana khusus telah mengenal pemidanaan korporasi, 

tetapi dalam praksisnya hal ini masih menjadi perdebatan, baik secara teoritis maupun filosofis. Banyak pihak 

yang kontra menilai bahwa “actus reus” dan “mens rea” sebagai pertanggungjawaban pidana akan sulit dibuktikan 

dilakukan oleh korporasi. Apalagi mengingat pertanggungjawaban korporasi sebenarnya pun berasal dari 

perkembangan ilmu hukum keperdataan. Sementara itu dari segi teoritis, korporasi sebenarnya organ fiksi yang 

tidak memiliki pikiran sendiri, oleh karena itu sebagaimana doktrin universitas delinquere non potest, ia tidak 

dapat dipidana 
131 Dalam perkara korupsi perizinan di Riau misalnya, meskipun indikasi kepada pelaku swasta kuat, tetapi 

hingga saat ini proses tidak berjalan pelaku swasta. Ketika perkara perizinan huutan tanaman industry terkuak, 

berbagai nama pejabat yang menjadi patron korupsi kehutanan terseret. Disebutkan dalam dakwaan Penuntut 

Umum terhadap Azmun Jaafar, bahwa: “Dalam bulan Februari 2001 sampai Januari 2007 di Pelalawan. Tengku 

Azmun Jaafar baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir Bambang Pudji Suroto (Kadishut 

Pelalawan 2000-2002), Tengku Zuhelmi (Kadishut Pelalawan 2002-2003), Edi Suriandi (Kadishut Pelalawan 

2004-hingga kini), Ir Syuhada Tasman (Kadishut Provinsi Riau 2003-2004) HM Rusli Zainal (Gubernur Riau), H 

Asral Rahman (Kadishut Provinsi Riau 2004-2005), Drs Burhanuddin Husin (Kadishut Provinsi Riau 2005-2006), 

Sudirno (Wakil Kadishut Provinsi Riau 2004-2007), dan Ir Rosman – General Manager Forestry PT Riau 

Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) melakukan Perbuatan Melawan Hukum menerbitkan IUPHHK HT kepada 
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swasta-pejabat dalam perkara korupsi memang seringkali rumit, tetapi ini bukan tidak 

mungkin dan penting untuk diselesaikan secara tuntas. Hal lain yang perlu dicermati adalah 

bahwa satu perbuatan korupsi umumnya akan meliputi berbagai kejahatan lain turunannya – 

when onecokroach visible, another cokroach are present. Termasuk korupsi itu sendiri. Jika 

terlihat proses perizinan sendiri dilakukan secara a-prosedural, bisa jadi sebenarnya proses 

pembalakan maupun tahapan selanjutnya dari bisnis proses eksploitasi kayunya pun dilakukan 

secara koruptif. Dalam hal ini, keterlibatan pejabat kehutanan tidak hanya sebatas pada 

perizinan, tetapi juga termasuk memberikan afirmasi terhadap proses produksi dan tata 

usaha kayu berikutnya. Lagi-lagi dalam berbagai penanganan korupsi hutan hal ini pun tidak 

dicermati.  

 

Penegakan hukum juga tidak hanya terlihat dari seberapa banyak pelaku yang diproses, tetapi 

juga bagaimana juga secara tuntas membuat pelaku-pelaku tersebut kemudian kehilangan 

motifnya untuk melakukan kejahatan. Dalam berbagai penanganan perkara korupsi 

kehutanan, memang upaya untuk mencapai hal ini telah dilakukan, diantaranya dengan 

memastikan adanya sanksi berupa pengembalian kerugian negara terhadap pelaku 
kejahatan.132 Namun ternyata di samping itu, dalam beberapa kasus tersebut KPK belum 

dapat memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi.133 

 

Selanjutnya munculnya juga beberapa tantangan.Sebagai contoh adanya problem perampasan 

uang hasil kejahatan yang digunakan sebagai bagian dari modal dalam sebuah perusahaan. 

Atau yang ditempatkan dalam sistem perbankan yang terafiliasi atau tidak terafiliasi dengan 

perusahaan. Atau adanya  penghindaran pajak juga menggunakan sarana kerahasiaan 

perbankan dan daerah tax haven di wilayah secrecy jurisdiction seperti Macao-Hongkong dan 

British Virgin Island (BVI).134 Muncul pula kesulitan aturan hukum Indonesia yang bisa menjerat 

pelaku kejahatan kehutanan hingga pada aktor intelektual yang dapat menyembunyikan 

kekayaannya disela-sela celah peraturan hukum di Indonesia atau bahkan menggunakan 

strategi lintas negara, lintas aturan hukum dan kerahasiaan perbankan yang sulit ditembus. 

Beberapa hal diatas menunjukkan bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga 

mempunyai keterbatasan ruang gerak.  

                                                                                                                                                                                     
PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Uniseraya, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri, 

CV Mutiara Lestari, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Bhakti Praja Mulia, PT Trio Mas 

FDI, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, CV Alam Jaya, CV Harapan Jaya dan PT Madukoro.” 

Namun, proses hukum terhadap pihak swasta yang berperan penting dalam perkara tersebut seperti Rosman 

(General Manager Forestry PT RAPP) tidak berjalan. Begitupun pengurus-pengurus dari berbagai perusahaan 

yang izinnya dikeluarkan oleh Azmun, sama sekali tidak tersentuh 
132 Dalam perkara Surya Dumai di Kalimantan Timut, KPK bahkan kemudian mendorong pengembalian kerugian 

negara hingga 346 milyar. Angka pengembalian kerugian yang fantastis ini apabila dikaitkan dengan konsep 

penegakan hukum pendekatan follow the money merupakan darah bagi kejahatannya (life blood of the crime), 

tentu saja akan memberikan efek jera tersendiri bagi pelaku. Begitupun dengan perkara yang ditangani oleh 

Kejaksaan, dalam perkara penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) bodong di Dompu yang 

memaksa pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 48,9 juta rupiah 
133 Misalnya pada kasus Pelalawan, Hakim menilai, perampasan asset hanya dapat dilakukan terhadap keuntungan 

yang dinikmati oleh pelaku. Dari Rp. 1,2 triliun kerugian negara yang diyakini terbukti, pada putusan Mahkamah 

Agung No. 736K/Pid.Sus/2009 dengan terdakwa T. Azmun Jaafar ini, amar putusan penggantian kerugian negara 

yang dibebankan adalah Rp. 12,368 miliar. Jadi ada situasi tidak maksimalnya asset recovery atau penggantian 

kerugian keuangan negara 
134Baru-baru ini telah terungkap sejumlah data-data orang kaya Indonesia yang menjadi nasabah di BVI. 

International Consortium Of Investigative Journalists (ICIJ) menulis lebih dari 2,5 juta files rahasia terungkap yang 

berasal dari sejumlah negara Sejumlah nama di Indonesia tercatat sebagai nasabah di wilayah secrecy jusrisdiction 

tersebut, mulai dari mantan Presiden Soeharto dan keluarganya, hingga konglomerat yang mempunyai sejumlah 

perusahaan di sektor Kehutanan di Indonesia.http://www.icij.org/offshore. diakses 15 April 2013,. 

http://www.icij.org/offshore.%20diakses%2015%20April%202013
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6. Tantangan Penegakan Korupsi Kehutanan yang Ditangani Kepolisian 

dan Kejaksaan  

 

Upaya menjerat pelaku kejahatan di sektor kehutanan dengan menggunakan pendekatan 

tindak pidana korupsi khususnya pada tingkat lokal pada praktiknya tidak mudah seperti yang 

diharapkan. Meskipun harus diakui terdapat sejumlah perkara korupsi sektor kehutanan yang 

telah ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian, namun praktiknya terdapat sejumlah hambatan 

yang dialami kedua institusi pemerintah tersebut dalam penanganan perkara korupsi di 

sektor kehutanan, yaitu: Tumpang Tindih regulasi atau aturan di sektor Sumber Daya Alam 

(lokal-nasional). Saat ini mulai bermunculan regulasi dibidang Sumber Daya Alam seperti 

Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Minyak dan Gas. Produk hukum tersebut 

dikeluarkan tidak saja pada tingkat nasional seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Menteri namun muncul regulasi ditingkat lokal misal Peraturan Daerah, Peraturan 

Kepala Daerah dan sebagainya. Sayangnya aturan tersebut seringkali tumpang tindih atau 

tidak sinkron antarayang satu dengan yang lainnya.  

 
Pada aturan tingkat Nasional, misalnya ada tumpang tindih Peraturan Pemerintah (PP) antara 

Penggunaan Kawasan Hutan dan PP Alih Fungsi Kawasan Hutan. Pasca diberlakukannya 

otonomi daerah, setiap daerah berlomba-lomba meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 

dengan cara memberikan kemudahan pemberian izin usaha perkebunan, pertambangan dan 

kehutanan ditingkat lokal. Meskipun beberapa izin atau keputusan ditingkat lokal dinilai 

bertentangan dengan aturan di tingkat nasional, namun sepanjang tidak dicabut maka izin 

tersebut dianggap berlaku. Kondisi tersebut seringkali membuat penegak hukum menjadi 

ragu untuk melakukan upaya hukum.  

 

Masalah locus penanganan perkara – belum ada penetapan/pengesahan kawasan hutan. 

Polemik tata ruang di suatu daerah misalnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah diakui 

sebagai salah satu kendala terbesar dalam menangani tindak pidana kehutanan dan juga 

korupsi. Pada satu perkara yang ditangani bersama Polda, pernah terjadi saksi ahli alami 

kesulitan karena meski lokasi sudah ada peta tapi tidak ada tata batasnya, jadi belum ada 

penetapannya.135 

 

Biaya penanganan perkara korupsi minim. Besaran biaya penanganan per perkara korupsi 

faktanya tidak seragam diantara tiga institusi penegak hukum yang menangani perkara 

korupsi. Biaya penanganan per perkara korupsi di Kejaksaan dan Kepolisian jauh lebih kecil 

jika dibandingkan yang diterima oleh KPK. Pada tingkat lokal biaya penanganan perkara 

korupsi di Kepolisian Daerah sebesar Rp. 25 juta/perkara dan di Kejaksaan Tinggi Rp. 50 

juta/perkara dinilai tidak memadai. Hal ini karena proses penentuan biaya perkara tidak 

memperhatikan kondisi lapangan.136 Biaya penanganan perkara yang dinilai minim tersebut 

seringkali juga menjadi semakin minim karena harus mensubsidi penanganan perkara korupsi 

lainnya yang tidak dianggarkan. Jika pihak kejaksaan atau Kepolisian ingin memakai jasa ahli 

pemetaan, kembali terbentur kendala pendanaan. Karena untuk ahli GIS yang dapat 

                                                           
135Sebagai contoh Khusus untuk wilayah Kalteng masih belum ada peta standar sebagai acuan kawasan, dan di 

lapanganpun tidak terdapat batas kawasan yang jelas sehingga menyulitkan penegak hukum dalam menentukan 

lokasi. 
136misalnya saja di Provinsi Kalbar dan Kalteng yang memiliki wilayah yang sangat luas dan harus menempuh 

waktu yang cukup lama dan penggunaan sarana transportasi laut ketika menangani perkara di luar ibukota 

provinsi 
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melakukan verifikasi koordinat kawasan tertentu berarti biaya ekstra karena pihak Kejati 

Kalimantan Tengah belum memiki tenaga ahli semacam itu di internal kejaksaan. 

 

Timbul pula Kesulitan Ahli untuk menghitung kerugian negara di sektor kehutanan. Jumlah 

ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menghitung kerugian 

negara saat ini ditingkat Provinsi juga dinilai terbatas. Seringkali antar penegak hukum harus 

menunggu “antrian” dalam permintaan bantuan tenaga ahli dari BPKP. Masalah lain yang 

muncul adalah adanya beban biaya lain yang juga muncul seperti biaya ahli/biaya ke lokasi 

untuk menghitung kerugian negara. Adanya keharusan Izin pemeriksaan bagi pelaku yang 

menjabat sebagai kepala daerah Perkara korupsi di sektor kehutanan juga berkait erat 

dengan keluarnya sejumlah izin yang terindikasi suap. Berbeda dengan KPK, berdasarkan UU 

Pemerintahan Daerah mengharuskan institusi Kepolisian dan Kejaksaan untuk meminta izin 

pemeriksaan apabila saksi atau pelaku merupakan kepala daerah atau anggota dewan. 

Birokrasi perizinan menyebabkan penanganan perkara menjadi berlarut-larut.Dalam kurun 

waktu 2006-2008 terdapat sedikitnya 40 perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah dan 

anggota dewan ditangani oleh Polri (Mabes Polri maupun Polda) terhambat karena persoalan 
perizinan.  

 

Tantangan lain yang tak kalah besarnya adalah adanya oknum penegak hukum, militer dan 

politisi yang melindungi Perusahaan Skala Besar.Upaya menjerat kejahatan kehutanan dan 

termasuk korupsi di sektor kehutanan seringkali mengalamikendala apabila menyasar 

koorporasi. Banyak korporasi atau perusahaan kehutanan, perkebunan dan pertambangan 

yang “dilindungi” oleh oknum penegak hukum, militer dan politisi. Kondisi ini menyebabkan 

perkara seringkali berhenti ditengah jalan. 

 

Mafia peradilan juga masih terjadi disejumlah proses peradilan. Penegak hukum yang korup 

lebih memilih menjerat pelaku kejahatan kehutanan dengan UU kehutanan daripada UU 

antikorupsi karenamembuka peluang bagi pelaku lolos atau divonis ringan.  

 

Masalah Wilayah yang terlalu luas juga jadi tantangan penegakan hukum. Persoalan yang 

muncul dalam penanganan perkara kejahatan kehutanan termasuk korupsi di sector 

kehutanan adalah luas wilayah sejumlah provinsi di Indonesia.137 

 

Demikian pula masih terjadi Polemik “lex spesialis” (hutan-korupsi). Penegak hukum dalam 

menangani kejahatan kehutanan terkadang kesulitan dalam memilih mana yang lebih khusus 

(lex spesialis) apakah dengan UU Kehutanan atau UU Korupsi.  Ini akibat karena masih ada 

perspektif dilingkungan Departemen Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang 

melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan hutan, hanya bisa dijerat UU Kehutanan 

(UU Kehutanan diyakini bersifat Lex Specialis (khusus) dibanding UU Lainnya). Kejaksaan 

bahkan pernah mengeluarkan Surat Edaran R-042/A/PD.1/07/2008 tanggal 16 Juli 2008, 

tentang penanganan perkara dibidang kehutanan yang berindikasi korupsi. Surat Edaran ini 

                                                           
137 Misalnya saja luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km² (7,53% luas Indonesia). Merupakan 

provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah., termasuk daerah yang 

dijuluki provinsi” seribu sungai” di mana   Kondisi tranportasi yang tidak memadai, jalan yang tidak semulus 

dijawa, kemudian lokasi jauh masuk hutan, belum lagi keadaaan cuaca yang tidak menentu, apabila hujan maka 

dapat di pastikan jalanan berlumpur mempersulit menuju lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Ditambah 

barang bukti yang berupa balok-balok kayu dihutan sulit dibawa, lain hal yang kalau penangkapan terhadap 

barang angkutan atau muatan berupa kayu tentu mudah saja, barang bukti yang disita di hutan terpaksa sitaan 

terlantar atau dibakar agar tidak dipergunakan pelaku lainnya, jika ini terjadi maka Negara sangat dirugikanData 

http://bappeda.kalbarprov.go.id 

http://bappeda.kalbarprov.go.id/
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meminta Kejaksaan di daerah untuk tidak menggunakan UU Korupsi jika sudah diatur sebagai 

tindak pidana di UU Kehutanan. Surat Edaran ini oleh sebagian kalangan justru dinilai 

menguntungkan pelaku pembalakan liar karena jika terjadi pelanggaran hanya dijatuhi sankai 

asministrasi atau denda tanpa ada proses hukum kepada pelaku.138 

 

Di samping itu pula ternyata, sektor korupsi di sektor kehutanan tidak masuk dalam prioritas 

Aksi dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi yang disusun Pemerintah 

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2011 ditetapkan enam strategi 

pemberantasan korupsi.139 Namun belum menempatkan korupsi di sektor kehutanan sebagai 

salah satu fokus pada bidang pencegahan maupun penindakan. Hal ini juga terlihat dari 

lampiran Inpres No. 9 tahun 2011 yang sama sekali tidak mencantumkan rencana aksi 

pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor kehutanan. Pada tahun 2011, Pemerintah 

masih dalam tahap menentukan Sektor Prioritas pemberantasan Korupsi untuk 

menyelamatkan Uang Negara. Sektor yang dipilih didasarkan pada: Urutan terbanyak 

menyerap APBN dan potensi sebagai penghasilan Negara yang besar; Paling rawan korupsi 
dan penyelewengan; Urutan terbanyak memiliki kasus yang masih dalam proses penanganan 

perkara; dan Pejabat yang memiliki jabatan strategis rawan korupsi. Kondisi yang sama juga 

terjadi dalam Rencana Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012. Kebijakan 

yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 juga tidak 

menyebutkan korupsi di sektor kehutanan sebagai prioritas pemberantasan korupsi disemua 

strategi pemberantasan korupsi.  

 

Tidak saja di Inpres No 9 Tahun 2011 dan Inpres No. 17 Tahun 2011, korupsi sektor 

kehutanan juga tidak masuk prioritas dibidang penindakan maupun pencegahan dalam 

Peraturan Presiden (Perpres) No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-

2014. Isu di sektor kehutanan hanya masuk pada strategi “Harmonisasi Peraturan Perundang-

undangan”. Strategi ini berupaya mengatasi tumpang-tindih peraturan perundang-undangan 

terkait upaya pemberantasan korupsi adalah dengan mengharmonisasikan dan menyusun 

peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC. Isu kehutanan masuk 

dalam fokus kegiatan jangka menengah dari strategi ini yaitu Harmonisasi dan sinkronisasi 

peraturan perundang-undangan terkait masalah bidang kehutanan, mineral dan batu bara, 

sumber daya air,pertanahan, tata ruang, serta perimbangan keuangan pusat dandaerah. Tidak 

masuknya korupsi di sektor kehutanan sebagai prioritas dari pemerintah menimbulkan 

pertanyaan besar bagi publik, apakah mindset pemerintah masih meletakkan kejahatan 

kehutanan sekedar persoalan administrasi belaka dan bukan tergolong pada ranah tindak 

pidana korupsi? 

 

Padahal, berdasarkan yurisprudensi atas beberapa perkara tindak pidana kehutanan 

menunjukkan bahwa tindak pidana ini bisa dijerat menggunakan Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi. Sehingga ketika tidak diagendakannya kejahatan kehutanan dalam rencana 

aksi ini,Pemerintah terlihat belum serius dalam memerangi tindak pidana tersebut. Sehingga 

dari kebijakan ini tercermin bahwa mindset pemerintah belum meletakkan kejahatan 

kehutanan kedalam ranah tindak pidana korupsi. Padahal seharusnya regulasi ini dijadikan alat 

                                                           
138 Lihat ICW, Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Setengah Hati, hal 65. 
139Stretegi tersebut yakni: Strategi Bidang Pencegahan; Strategi Bidang Penindakan; Strategi Bidang Harmonisasi 

Peraturan Perundang-Undangan; Strategi Bidang Penyelamatan Aset Hasil Korupsi; Strategi Bidang Kerjasama 

Internasional; Strategi Bidang Mekanisme Pelaporan. 
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untuk menghimpun energi melawan tindak pidana tersebutmelalui koordinasi Kementrian 

terkait bersama aparatur penegak hukum. 

 

Melengkapi hal diatas paling tidak ada enam hambatan dari pelaksanaan Undang-undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sektor kehutanan,140 yakni: 

 

Pertama, masih terdapat perbedaan pengaturan tentang wilayah mana yang merupakan 

kawasan hutan antara Kementerian Kehutanan dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan 

(TGHK) dan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Propinsi (RTRWP) yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah Propinsi. Perbedaan ini perlu segera diselesaikan untuk adanya 

kepastian hukum bagi semua pihak. Bagi penegak hukum hal ini penting untuk menentukan 

apakah kegiatan yang dilakukan sudah merupakan pelanggaran pidana atau tidak.  

 

Kedua, hambatan penerapan ketentuan tindak pidana korupsi, khususnya pasal-pasal delik 

material yang mengandung kerugian negara atau perekonomian negara, seperti pasal 2 dan 3 

UU No. 31 tahun 1999, terletak pada kesulitan menghitung kerugian negara atau 
perekonomian negara karena kegiatan di atas tanah atau hutan. Ketiga, jika kasus pelanggaran 

terhadap ketentuan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dikenakan UU  Tindak Pidana 

Korupsi, maka pengadilannyapun harus di Pengadilan tindak Pidana Korupsi yang jumlahnya 

terbatas dan terletak di ibukota propinsi saja. Untuk kasus yang terjadi di daerah seringkali 

kesulitan/terlalu mahal untuk membawa kasusnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang 

jaraknya jauh sekali. 

 

Keempat, masalah lain yang sering timbul adalah kurangnya persepsi yang sama, koordinasi 

dan pertukaran informasi di antara para penyidik, sehingga sinergy menjadi kurang optimal. 

Padahal cara paling efektif memberantas kejahatan adalah kerjasama sesama penegak hukum 

dan kerjasama denganmasyarakat. Kelima, kesulitan lain adalah pada waktu eksekusi tanah 

atau lahan dengan luas ribuan hektar yangseringkali sulit dilakukan seara riel dan diperlukan 

bantuan tenaga dan biaya yang banyak. 

 

Keenam, masalah integritas penegak hukum yang kadangkala mengganggu penegakan hukum. 

Hal ini terjadi karena adanya oknum yang memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan 

kepentingan penegakan hukum, sehingga oknum ini melakukan tindakan yang kurang 

menguntungkan. Hal didorong juga oleh kurang memadainya penghasilan jaminan sosial bagi 

penegak hukum yang berstatus sebagai pegawai negeri. 

 

Penelitian yang dilakukan ICW, juga menemukan sejumlah batasan penerapan UU 

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: Pertama, untuk menjerat “Penyalahgunaan 

Wewenang”, maka unsur kerugian keuangan Negara menjadi salah satu unsur pidana yang 

harus dibuktikan. Hal ini diatur pada Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.141Norma Pasal 3 

tersebut adalah norma yang berlaku dan diterapkan untuk menjerat aparatus Negara yang 

melakukan penyalahgunaan kewenangan selama menjalankan tugasnya. Menjadi persoalan di 

sektor Kehutanan ketika, penyidik dan penuntut umum ternyata harus membuktikan “akibat” 

                                                           
140 Yunus Husein, 2013, Peluang dan Hambatan Penggunaan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak 

Pencucian Uang pada Kegiatan Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kegiatan Hutan (LUUCF). 

(Paper sebagai Konsultan ICW tahun 2013)Hlm. 5-6 
141Pasal 3 menyatakan: setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian Negara 
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dari kerugian keuangan Negara tersebut. Meskipun Korupsi dalam undang-undang ini 

ditegaskan sebagai delik formil, akan tetapi tampaknya praktik pengadilan menghendaki 

berbeda.  

 

Sebagai ilustrasi, perbuatan seorang penyelenggara Negara yang menerbitkan sebuah konsesi 

atau memberikan rekomendasi untuk penerbitan Hak Guna Usaha untuk perkebunan sawit 

yang jelas-jelas tidak sesuai dengan peruntukan kawasan hutan tersebut masih belum dapat 

dijerat dengan Pasal 3 meskipun ia sudah terbukti menyalahgunakan kewenangan yang ada 

padanya.Memang, jika karena perbuatannya tersebut, si penyelenggara Negara mendapatkan 

sejumlah uang atau fasilitas tertentu, maka pasal suap dan gratifikasi bisa dijeratkan padanya. 

Akan tetapi, menjadi kendala yang serius bagi aparat penegak hukum ketika harus 

membuktikan adanya suap dalam hal pelaku tidak tertangkap tangan atau tidak menggunakan 

mekanisme perbankan yang bisa ditelusuri. Sementara, penyelahgunaan kewenangan sebagai 

sebuah perbuatan sudah selesai dilakukan oleh penyelenggara Negara tersebut. 

 

Hal ini menjadi wacana yang serius dalam diskusi tentang pemberantasan korupsi. Bahkan 
pada United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang disahkan di Merida, Mexico 

tahun 2003 lalu, dan telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 2006, upaya untuk meniadakan 

unsur “Kerugian Keuangan Negara” sudah muncul. Hal ini kemudian ditegaskan kembali 

dalam hasil review implementation UNCAC terhadap Indonesia yang diterima awal tahun 

2012 lalu. Dalam dokumen PBB CAC/COSP/IRG/I.1/1/Add. 4 tanggal 16 Januari 2012 

disebutkan: “Ensure that the existing norms on abuse of functions cover also non-material 

advantage, and consider revising the laws to remove the reference to state loss142” Hal ini hendak 

mengembalikan prinsip dasar korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara melalui 

Penyalahgunaan wewenang dan penerimaan keuntungan yang tidak semestinya (undue 

advantages) baik material ataupun non-material. 

 

Kedua, Asset Recovery yang diharapkan tidak maksimal. Upaya pengembalian semua kerugian 

keuangan Negara di sektor Kehutanan tidak maksimal dan membutuhkan upaya yang lebih 

besar yang harus dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh: Defenisi kerugian 

keuangan Negara sangat terbatas. Kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan di sektor 

Kehutanan tidak dapat diperbaiki dengan hanya mengandalkan pengembalian kerugian 

keuangan Negara. Defenisi “kerugian” tidak mencakup biaya pemulihan lingkungan/kawasan 

yang harus dibayarkan oleh terpidana; serta tidak mempersoalkan “present value” dan “future 

value” dari nilai sebuah kejahatan. Keberadaan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana 

Korupsi yang mengatur: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.  

 

Berdasarkan pasal ini, maka penegak hukum sulit untuk mengembalikan 100% dari uang yang 

dikorupsi. Karena pembayaran uang pengganti sebagai mekanisme “asset recovery” hanya 

sejumlah maksimal sebesar jumlah yang dinikmati. Seringkali uang hasil korupsi mengalir ke 

banyak pihak, sementara penegak hukum belum tentu punya cukup bukti untuk menjerat 

pihak lain tersebut. Selain itu, terkadang seorang pelaku korupsi juga sudah melakukan 

sejumlah kejahatan korupsi lainnya, sehingga kekayaannya diduga berasal dari korupsi, akan 

tetapi ia hanya tersentuh untuk satu kasus saja. Sehingga, asset yang berasal dari korupsi 

(kasus lainnya) tidak bisa disentuh oleh hukum dan konsekuensinya, tidak dapat dikembalikan 
pada kas Negara. Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang akan membuka ruang yang 

                                                           
142United Nation, 2012. Review of Implementation of the United Nation Convention Against Corruption for Indonesia 

(Executive Summaries). Hal. 14 
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lebih luas bagi penegak hukum untuk menjawab kelemahan poin ini. 

 

Ketiga, Aliran dana pada non-aparatur Negara sulit diproses dengan hanya menggunakan UU 

Tindak Pidana Korupsi. Meskipun penggunaan UU Tindak Pidana Korupsi juga dapat 

bersamaan dengan ketentuan tentang Penyertaan, akan tetapi hal itu membutuhkan energi 

dan sumber daya yang lebih besar bagi penegak hukum untuk membuktikan keterlibatan 

unsur non-aparatur Negara. Jika UU Tindak Pidana Korupsi digunakan bersamaan dengan 

UU Pencucian Uang, maka kelemahan bagian ini dapat terjawab.Karena dalam UU Pencucian 

Uang juga dikenal perbuatan pencucian uang pasif tanpa mempersoalkan apakah pihak 

penerima dana hasil kejahatan adalah aparatur Negara atau tidak. 

 

Keempat, Sanksi untuk pelaku Korporasi belum maksimal Meskipun UU Tindak Pidana 

Korupsi telah mengenal terminologi korporasi dan memberikan bagian khusus dalam tubuh 

Undang-undangnya yang mengatur tentang sanksi terhadap korporasi, akan tetapi, sanksi 

penutupan maksimum 1 tahun dinilai tidak akan cukup memberikan efek jera dan belum 

maksimal jika dikaitkan dengan tujuan perlindungan hutan. Hal ini sangat penting, kapasitas 
pelaku berupa korporasi tentu saja lebih potensial melakukan kejahatan yang sistematis 

ketimbang pelaku perorangan. Konsekuensinya pada akibat yang lebih buruk bagi kawasan 

hutan dan lingkungan secara umum. Oleh karena itu Perlu dicari regulasi yang lebih kuat 

untuk dapat memberikan sanksi maksimal pada korporasi seperti penutupan korporasi tanpa 

batasan waktu atau pengambilalihan korporasi dan asset-asetnya oleh Negara. 
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BAB IV 

INSTRUMEN ANTI-PENCUCIAN UANG UNTUK 

KEJAHATAN KEHUTANAN 

 

1. Umum   

 

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam undang-undang tersendiri baru mulai 

muncul di Indonesia sejak 2002, yaitu semenjak dilahirkannya UU pertama tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang, yakni UU No. 15 tahun 2002. UU ini memunculkan definisi dari 

Tindak Pidana Pencucian Uang atau biasa disebut dengan istilah Money Laundering. Salah 

satunya menurut John Madinger pencucian uang atau Money Laundering 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.”143Sederhananya, adalah bahwa uang yang digunakan merupakan hasil dari kegiatan 
illegal atau bertentangan dengan hukum. Selain itu dalam melakukan pencucian uang para 

pelaku juga merahasiakan identitasnya untuk menyembunyikan asal-usul pelaku memperoleh 

uang tersebut. Para pelaku juga mengubah uang hasil kejahatan menjadi aset-aset yang 

tampak datang atau berasal dari sumber yang sah secara hukum.  

Adapun sifat ataupun karakter yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang pada 

umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan, baik politik maupun ekonomi, 

untuk membuat kabur asal-usul harta kekayaan yang didapat dari kejahatan tersebut sehingga 

sulit bagi aparat penegak hukum untukmelakukan penjeratan dan penghukuman serta 

menerapkan norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan bagi pelaku 

kejahatan pencucian uang di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang terdiri 
dari polisi jaksa danhakim.144 

 

Dalam tindak pidana pencucian uang (Money Laundering), yang menjadi prioritas utama adalah 

pengembalian dan pengejaran uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, 

dengan beberapa alasan yakni:  

1. Jika pengejaran ditujukan kepada pelakunya akan lebih sulit dan juga sangat beresiko;  

2. Jika diperbandingkan antara mengejar pelakunya dengan mengejar hasil kejahatan; uang 

atau harta kekayaan maka lebih lebih mudah mengejar hasil dari kejahatan tersebut;  

3. Uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan adalahjuga merupakan darah 

yang menghidupi atau energi dari tindak pidanaitu sendiri (blood of the crime).  

 

Pengaturan tentang pencucian uang ini merupakan salah satu dari delapan kejahatan 

transnasional (narkoba, terorisme, penyeludupan senjata api, perdagangan wanita dan anak, 

pembajakan di laut, kejahatan ekonomi, kejahatan cyber dan pencucian uang) yang telah 

disepakati dunia di lingkungan Asia Tenggara dimasukkan dalam golongan kejahatan bisnis 

transnasional yang dapat melintasi batas wilayah dan yuridiksi suatu negara serta 

penanganannya pun mendapat perhatian. Pada akhirtahun 1980an dan 1990an, negara-negara 

                                                           
143 John Madinger, “Money Laundering : a Guide for Criminal Investigators” –2nd (United States of America: 

CRC Press, 2006), 6. 
144 Ibid   6 1 David P Steward,  Internationalizing The War on Drugs; The un Convention on Aga ints  6 2 Illicit Trafic in 

Narcotic Drugs and Psycotropic substances , Den. J Int : L and Pol’y, vol 18  
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maju telah mencemaskan berkembangnya tindak pidana pencucian uang terlebih lagi pada saat 

itu ketentuantentang kerahasiaan bank sangat melindungi dan sulit ditembus.Berdasarkan 

pemikiran tersebut, maka negara yang tergabung dalam G-7 membentuk badan yangdisebut 

FATF (The Financial Action Task Force),sebuah badan antarpemerintah yang bertujuan 

mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk memberantas pencucian uang.  

 

Lahirnya UUTPPU didasari suatu pemikiran bahwa tindak pidana pencucian uang sangat erat 

kaitannya dengan dana-dana yang sangat besar jumlahnya. Sementara itu, dana-dana tersebut 

disembunyikan dan disamarkan melalui jasa-jasakeuangan, seperti jasa perbankan, asuransi, 

pasar modal dan instrumen lain dalamlalu-lintas keuangan. Praktik ini secara tidak langsung 

akan membahayakan dan mempengaruhi, bahkan merusak stabilitas perekonomian nasional.145 

 

Pencucian uang adalah suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan 

perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang didapat dari hasil suatu tindak pidana, yang 

biasanya dilakukan oleh  criminal organization, maupun individu yang melakukan tindakan 

korupsi, perdagangan narkotika, kejahatan kehutanan, kejahatanlingkungan hidup dan tindak 
pidana lainnya dengan tujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-

usul uang yang berasal dari hasil tindak pidanatersebut. Sehingga harta kekayaan tersebut baik 

yang berupa uang maupun barang dapat digunakan seolah-olah sebagai harta kekayaan yang 

sah, tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.  

 

Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan tindakan-tindakan 

tersebut dengan maksud adalah untuk memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari 

kejahatan yang menghasilan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime dari sebagai suatu 

kejahatan yang berdimensi Internasional merupakan hal baru dibanyak negara termasuk 

Indonesia. Karena besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian 

suatu negara, maka negara-negara di dunia dan organisasi Internasional merasa tergugah dan 

termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan 

pemberantasan kejahatan pencucian uang.Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang 

(Money Laundering) baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem 

perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu 

sendiri. Di dalam praktik Money Laundering ini diketahui bahwa banyak dana-dana potensial 

yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku Money Laundering sering melakukan 

“steril investment”, misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang 

mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih 

rendah.  

 

Sampai dengan saat ini (tahun 2014), Indonesia sudah melakukan 3 (tiga) kali perubahan 

Undang-Undang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Awalnya UU No. 15 Tahun 

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi UU anti pencucian uang pertama 

kali. Tahun berikutnya UU ini diubah menjadi UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hampir 

tujuh tahun setelah pemberlakuan UU No.25 tahun 2003, seiring dengan praktik Money 

Laundering juga semakin berkembang, maka perubahan UU Money Laundering pun kembali 

dilakukan. Pada 2010, lahirlah UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sampai dengan saat ini. 
 

                                                           
145Bismar Nasution, Rezim Anti Money Laundering,  Loc.cit , , hal. 1. 
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Indonesia mengenal dua rezim UU Pencucian Uang, yaitu: 

1. Undang-undang No. 15 tahun 2002 kemudian diubah dengan Undang-undang No. 25 

tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (berlaku sejak 17 April 2002 sampai 

dengan 22 Oktober 2010); dan 

2. Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang146(berlaku sejak 22 Oktober 2010 sampai sekarang). 

 

Dalam UU TPPU terdapat 25 tindak pidana asal dan ditambah kejahatan lain-lain yang 

ancaman hukuman pidananya 4 tahun atau lebih sebagai tindak pidana yang menjadi sumber 

kekayaan dalam melakukan suatu tindak pidana pencucian uang. Selain itu, dalam UU pertama 

tentang TPPU dibentuk pula suatu lembaga independen yang dibentuk dalam rangka 

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang bernama Pusat Pelaporan 

dan Analisa Transaksi Keuangan (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 tujuan besar yang ingin dibangun dalam hal ini pembangunan rezim antipencucian 

uang belumlah berjalan dengan maksimal. Implementasinya belumlah maksimal dalam arti 

pasal-pasal yang terkandung di dalamnya masih belum dapat digunakan dengan maksimal 

untuk menguak kasus-kasus tindak pidana pencucian uang. Dalam penerapan Undang-undang 

ini, tindak pidana asal yang cukup populer di mata masyarakat adalah tindak pidana korupsi 

(tipikor).  

 

Untuk pencucian uang dengan tindak pidana asalnya adalah kasus tipikor, berdasarkan data 

dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2003 sejak dibentuknya Komisi ini 

sampai dengan tahun 2011 sama sekali tidak terdapat kasus yang jenisnya adalah Tindak 

Pidana Pencucian Uang. Baru pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 (Maret) barulah 

mulai penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah kejahatan 

korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu sebanyak 12 perkara.147Di tingkat 

kejahatan kehutanan hal tersebut justru kurang menggembirakan.Sampai saat inibaru dua 

kasus yang pernah dilakukan, yakni dalam kasus Marthen Renow dan Kasus Labora. 

 

Semangat pemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dimulai pada tahun 

1988, ketika United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances atau lebih dikenal UN Drugs Convention ditandatangani 106 negara, dan Indonesia 

menjadi salah kemudian satu negara anggota yang meratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1997 

tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Psikotropika.Selanjutnya pada tahun 1989 dan 1990 negara-negara yang 

tergabung dalam Group 7 yang akhirnya melahirkan FATF on Money Laundering yang bertujuan 

mendorong Negara-negara agar menyusun peraturan perundang-undangan untuk mencegah 

mengalirnya uang hasil perdagangan narkotik 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 

                                                           
146 UU No. 8 tahun 2010 disahkan 22 Oktober 2010. Sejak saat itu UU No. 15 tahun 2002 yang diubah dengan 

UU No. 25 tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku. 
147Lihat “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. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang
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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Convention agar negara-negara menciptakan peraturan perundang-undangan mengawasi 

Money Laundering. 

 

Pada tahun 1998 dibentuk Basle Committee on Banking Regulations dan Supervisory Practices 

yang terdiri dari perwakilan-perwakilan Bank Sentral dan badan-badan pengawas negara-

negara industri, di mana  bank harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk 

menetapkan identitas nasabahnya yang dikenal dengan Know Your-Customer Rule. Oleh sebab 

itu, Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah diubah kedua kali 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 Money 

Laundering. Penerapan ini dibatasi oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU 

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di mana  Bank wajib merahasiakan keterangan 

mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali untuk kepentingan perpajakan, untuk 

penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang 
Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, 

atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, 

atau dalam hal si 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 praktik pencucian 

uang.  

 

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 itu dan memberikan usulan-usulan untuk 

perbaikan upaya pemberantasan pencucian uang, dan Indonesia dipandang belum mendukung 

upaya pemberantasan pencucian uang.  

 

Indonesia 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, dan hal ini berlangsung sampai dengan 

Februari 2002 mengingat FATF menganggap kurang ada upaya Indonesia dalam memerangi 

pencucian uang, yang dibuktikan dengan belum adanya program penegakan hukum pencucian 

yang efektif, belum ada tindakan hukum terhadap para pelaku kejahatan Money Laundering, 

belum adanya peningkatan kerja dalam lembaga keuangan untuk memerangi praktik Money 

Laundering, belum adanya sistem yang mewajibkan pelaporan transaksi keuangan yang 

mencurigakan, belum adanya kerja sama dengan Negara-negara lain, institusi-institusi 

internasional atau belum adanya identifikasi nasabah dan belum ada perangkat hukum untuk 

mengatasi praktik Money Laundering yang dibuktikan dengan belum adanya Undang-Undang 

Anti Pencucian Uang. 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 Money Laundering, kemudian Presiden 

mengutus beberapa Menteri ke Negara Amerika, Inggris, Perancis, Australia, Jepang untuk 
menjelaskan keseriusan Pemerintah Indonesia menangani kasus Money Laundering.  

 

Pada tanggal 17 April 2002 kemudian diundangkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Pertama tentang Money Laundering di Indonesia) 
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melalui Lembaran Negara No. 30. UU ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 

pencucian uang, hanya dalam penjelasan dinyatakan 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).  

 

Pada tahun berikutnya, disahkan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini menunjukkan semangat anti pencucian uang 

menuju ke arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana 

Undang-Undang 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. 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2002, menambahkan beberapa ketentuan tentang tindak pidana asal (core crime) dari  

predicate crimes  yang semula bersifat tertutup menjadi terbuka, dan lebih menekankan 

peranan PPATK untuk berkerja secara intensif dalammenanggulangi Tindak Pidana Pencucian 

Uang (TPPU). Tindakan pemerintah Republik Indonesia untuk menanggulangi dan keluar dari 

daftar hitam (black list) negara-negara tempat tumbuh suburnya kegiatan pencucian uang, yang 

dilakukan melalui beberapa upaya-upaya sudah  menampakkan hasilnya, dengan dinyatakannya 

bahwa Indonesia telah keluar dari daftar hitam tersebut148. 

 

Perubahan-perubahan di dalam UUTPPU melalui UU No. 25 Tahun 2003 apabila dicermati, 

terlihat masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan, walaupun pada dasarnya UU No. 

25 Tahun 2003 tentang Tindak PidanaPencucian Uang (UUTPPU) telah memberikan landasan 

berpijak yang cukup kuat bagi penegak hukum untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana 

pencucian uang (money laundring). Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, 

antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan 

ruang timbulnya 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 Undang-Undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional 

dan menyesuaikan standar internasional, maka diundangkanlah UU No. 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai beleid baru 

untuk mengakomodasinya. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara 

lain:149 

1) Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang; 
2) Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang; 

3) Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif; 

4) Pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa; 

5) Perluasan pihak pelapor; 

                                                           
148Sutanto,  Peran Polri untuk Meningkatkan Efektivitas Penerapan UU TPPU , Keynote   Adress Pada Pelatihan Anti 

Tindak Pidana Pencucian Uang, (Medan: Kepala Kepolisian Negara Rep ublik Indonesia, tanggal 15 September 

2005), hal. 6  
149 Bagian Pembukaan dari Penjelasan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang 
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6) Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya; 

7) Penataan mengenai pengawasan kepatuhan; 

8) Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi; 

9) Perluasan kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai terhadap pembawaan uang 

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

10) Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan 

tindak pidana pencucian uang; 

11) Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan ppatk; 

12) Penataan kembali kelembagaan PPATK; 

13) Penambahan kewenangan ppatk, termasuk kewenangan untuk menghentikan 

sementara transaksi; 

14) Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan 

15) Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. 

 

 

2. Ruang Lingkup Tindak Pencucian Uang  

 

Dalam berbagai literature pengertian pencucian uang adalah sebuah kejahatan yang 

melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil sebuah kejahatan. Pada 

UU No. 8 tahun 2010 yang berlaku saat ini, ketentuan pidana tentang Pencucian Uang 

tersebut diatur pada tiga pasal, yaitu: 

 

Pasal 3 

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

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

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta 

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang 

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 

Pasal 4 

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

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

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan 

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

 

Pasal 5 
i. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, 

hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

 

Karena prinsip dari pencucian uang adalah upaya memotong mata rantai kejahatan yang 

paling lemah namun yang paling penting bagi pelaku kejahatan. Maka Pendekatan yang 
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dilakukan adalah follow the money, yang tidak terlepas dari paradigma bahwa hasil kejahatan 

(proceeds of crime) adalah life blood of the crime atau darah yang menghidupi kejahatan itu 

sendiri.150 

 

Dengan menggunakan paradigma baru ini pemberantasan kejahatan lebih difokuskan pada 

pengejaran hasil kejahatan melalui metode deteksi dan penelusuran aliran dana (follow the 

money). Pendekatan ini di banyak negara diakui lebih menjanjikan keberhasilannya ketimbang 

mengejar pelaku kejahatan yang biasanya memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan.151 

 

Pada tindak pidana pencucian uang dikenal tiga fase utama sebagai proses pencucian uang 

hasil kejahatan, yaitu: penempatan (Placement); pelapisan (Layering) dan penggabungan 

(Integration).152Pemahaman terhadap tiga fase ini penting untuk mengerti bagaimana pencucian 

uang di sektor kehutanan dilakukan.  

 

‘Placement’ adalah sebuah tindakan di mana  dana yang diperoleh dari hasil 

kejahatanditempatkan atau disimpan dalam sistem keuangan, pada umumnya di dalam 
sistemperbankan. Dalam proses placement terdapat pergerakan fisik uang.Pada tahap 

placement di sektor kehutanan, uang hasil kejahatan ditempatkan dalam sistem keuangan, 

ditukar dalam bentuk valas, atau dibelanjakan untuk barang-barang yang sama sekali tidak 

terkait dengan asal-usul dana tersebut. Contoh placement terkait dengan kejahatan 

kehutanan:Uang tunai atau check hasil dari illegal logging atau korupsi disimpan di dalam 

rekeningdi sebuah bank di sebuah kabupaten.Uang tunai atau check hasil illegal logging atau 

korupsi digunakan untuk membayar polisasuransi jiwa. Proses placement merupakan fase 

paling awal dari kejahatan pencucian uang. Fase ini akan diteruskan dengan layering, yaitu 

ketika dana yang telah ditempatkan kemudian dialihkan baik di dalam ataupun luar negeri 

melalui mekanisme yang rumit dan dapat menggunakan pelayanan di secrecy jusrisdiction 

seperti Cayman Island, British Virgin Island, Jearsey, Macao atau wilayah lainnya yang menganut 

kerahasiaan perbankan secara ketat sekaligus memiliki aturan pajak yang sangat rendah. 

                                                           
150 Tim Penyusun (PPATK dan Setjen DPR-RI), Memorie van Toelichting; Pembahasan Rancangan Undang 

undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PIdana Pencucian Uang BUKU SATU (Jakarta: PPATK, 

2011). Hlm. 80 
151 Sebagai ilustrasi, dari 2903 Laporan Transaksi KeuanganMencurigakan (LKTM) yang dikelola PPATK, 

ditemukan 28 LKTM terkait dengan illegal logging. Sementara itu khusus analisis transaksi keuangan 

mencurigakan yang terkait illegal logging, PPATK telah menyampaikan 14 hasil analisis yang terkait dengan 

berbagai pihak, yaitu oknum pejabat, oknum aparat dan perusahaan/pengusaha kayu. Berdasarkan hasil analisis 

yang telah disampaikan kepada Polri dapat diketahui bahwa selain pengusaha lokal, beberapa pelaku illegal logging 

berasal dari Malaysia. Dalam melakukan kegiatannya mereka menggunakan identitas beberapa WNI untuk 

membuka rekening di Bank dan menjadi pengurus perusahaan. Selanjutnya kontrol atas rekening dan 

perusahaan diduga dilakukan oleh orang asing tersebut. Dari data-data yang kita miliki, pelaku illegal logging 

melakukan kegiatan usaha antara lain di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku dan Papua, 

selanjutnya sebagian kayu illegal tersebut di ekspor ke Malaysia dan Singapura. Di Papua, para pelaku illegal 

logging bekerjasama dengan beberapa koperasi setempat dalam melakukan penebangan kayu. Untuk 

memperlancar kegiatan bisnisnya, pelaku illegal logging diduga secara rutin menyetorkan uang suap dalam jumlah 

besar ke rekening oknum pejabat dan oknum aparat terkait. Diamping itu Dengan bergabungnya PPATK ke 

dalam jejering intelijen keuangan di bawah bendera EGMONT GROUP, maka proses asssets tracing dan 

pelacakan transaksi keuangan di belahan dunia bukan lagi menjadi persoalan bagi Indonesia. Hal ini tentunya 

akan membantu proses assets recovery dari hasil kejahatan yang dilakukan di Indonesia oleh para pelakunya. 

Dalam kaitan pemberantasan illegal logging hal ini tentunya merupakan intensif yang sangat besar artinya. 

Sehingga harapkan agar para pelaku illegal logging yang ditangkap bukan lagi mereka yang berperan sebagai 

operator lapangan atau kelompok-kelompok figuran melainkan diharapkan bisa menyentuh para aktor 

intelektual yang selama ini bersembunyi dibalik transaksi-transaksi haram. 
152Bambang Setiono Menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian UangMenjerat Aktor Intelektual Illegal logging 

Pusat Riset Kehutanan Internasional (CIFOR) 
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Proses layering dapat juga terjadi pada saran perbankan yang dimiliki oleh satu atau beberapa 

owner beneficiary yang sama dalam lingkup perusahaan-perusahaan yang saling terafiliasis. 

Kemudian tahapan placement sebagai tahap akhir ketika kekayaan yang asal-usulnya telah 

disamarkan sedemikian rupa, kemudian ditempatkan untuk membiayai usaha yang tidak 

terkait dengan kegiatan kehutanan,pembelian saham perusahaan lain,pembelian propertydan 

kendaraan dan lainnya. 

 

Layering adalah modus di mana  pihak pemilik dana melakukan berbagai macam tindakan 

untuk mengaburkan kepemilikan atas dana pada rekeningnya. Biasanya pada modus ini pihak 

pemilik dana (beneficial owner) akan memerintahkan kepada pihak Penyedia Jasa Keuangan 

(misalnya Bank) untuk melakukan pemindahan dana ke beberapa rekening di bank lain atau 

Penyedia Jasa Keuangan lainnya baik dengan menggunakan nama si pemilik sendiri ataupun 

nama yang berbeda (nominee-selaku registeredownership). Kegiatan layering juga dapat 

dilakukan dengan mengubah bentuk harta hasil kejahatan menjadi bentuk harta yang lain 

tanpa melalui bantuan perbankan. Contoh layering terkait dengan kejahatan kehutanan adalah: 

Transfer pembayaran dari pembeli kayu ilegal, penyuapan atau korupsi ke berbagai rekening 
di dalam atau luar negeri. Uang tunai dari illegal logging atau korupsi digunakan untuk 

membeli instrumen keuangan lainnya (misalnya saham, obligasi, premi asuransi dll) yang 

kemudian akan dijual kembali sehingga dana yang diperoleh telah memiliki dasar transaksi 

yang sah. Uang tunai dari illegal logging atau korupsi diinvestasikan dalam bentuk kegiatan 

usaha lainnya untuk menunjang operasional perusahaan yang dibiayai melalui rekening 

perusahaan ‘shell’ dalam bentuk pinjaman atau kontrak kerjasama usaha. Menjual kayu ilegal 

dengan menggunakan dokumen SKSHH yang sah atau legal.  

 

Integration adalah tahap akhir di mana pelaku tindak kejahatan menarik/menggunakan harta 

yang telah di ‘placement’atau ‘layering’ bagi kepentingan yangdiinginkannya ataupun 

menggabungkan hartahasil kejahatan dengan harta kekayaannyayang sah.Contoh integration 

terkait dengan kejahatankehutanan adalah:Sebuah industri kayu legal menggunakanharta yang 

berasal dari illegal logging(termasuk kayu ilegal) untuk membiayaiusaha (termasuk sebagai 

bahan baku)memproduksi kayu gergajian, plywood,pulp, dan furnitur secara legal.Uang tunai 

dari illegal logging ataukorupsi diinvestasikan dalam bentukpembelian lahan untuk 

memperlancarproduksi kayu olahan yang dibangunsecara legal. Dalam bentuk ini dapatpula 

dilakukan untuk membeli peralatan,kendaraan serta pembayaran pembelianbarang-barang 

tertentu bagi kepentinganoperasional perusahaan.Uang tunai dari illegal logging ataukorupsi 

diinvestasikan dalam sebuahusaha transportasi atau perkebunankelapa sawit yang legal. 

 

Seperti yang diungkapkan Yunus Husein dalam “Peluang dan Hambatan Penggunaan Undang-

undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pencucian Uang pada Kegiatan Penggunaan Lahan, 

Perubahan Penggunaan Lahan dan Kegiatan Hutan (LUUCF)”, dari aspek kriminalisasi, 

terdapat tiga jenis tindak pidana Pencucian Uang, yaitu:153 

 

Pertama, mencuci uang aktif, seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, menghibahkan, menitipkan,membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, 

menukarkan dengan mata uang lain atau perbuatan apapunjuga atas harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidana dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana dengan pidana 

                                                           
153 Yunus Husein, 2013, Peluang dan Hambatan Penggunaan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak 

Pencucian Uang pada Kegiatan Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kegiatan Hutan (LUUCF). 

(Paper sebagai Konsultan ICW tahun 2013) Hlm. 4  
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penjara paling lama dua puluh tahun dandendapaling banyak Rp10. Miliar, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 UU TPPU.  

 

Kedua, menyembunyikan atau  menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, 

pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan penjara dua puluh tahun 

dan denda Rp. 5 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU TPPU.  

 

Ketiga,mencuci uang secara pasif seperti menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan,pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta 

Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan 

pidana lima tahun dan denda paling banyak Rp1- miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 

TPPU. 

 

Terhadap mekanisme pencucian uang, disebutkan bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga 

pola. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari 
ketiga pola tersebut yang terpenuhi.Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai 

berikut:  

a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak 

pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan 

keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta 

kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.  

b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal 

dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah 

ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, 

mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan 

mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan 

dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui 

asal-usul Harta Kekayaan tersebut.  

c.  Integrasi (Integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang 

telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak 

seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau 

membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan 

terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana 

tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak 

pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan 

kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran. 

 

Terminologi lain yang sangat penting untuk memahami tindak pidana pencucian uang adalah 

tindak pidana asal yang menghasilkan kekayaan yang disebut “hasil kejahatan” atau proceeds of 

crime yang diyakini sebagai target utama dari pemberantasan kejahatan pencucian uang ini.  

 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 13UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pengertian “Harta 

kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak 
langsung.Adapun 154 yang dimaksud dengan: 

                                                           
154 Lihat Yenti Ganarsih Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering) , (Jakarta: Universitas  7 2Indonesia, 

Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003), hal. 57   
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a) “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal 

person).  

b) “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar  penyedia jasa keuangan 

ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau 

mendepositokan sejumlah uang. 

c) “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu 

ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu 

rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.   

d) “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan 

posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.  

e) “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.  

f) “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

  

g) “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah 

sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.  

h) “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda 
dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.  

i) “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati 

wilayah pabean RI.  

j) “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola 

suatu benda.  

k) “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang 

menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat 

berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran 

uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat 

berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.  

l) “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah 

diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.  

m) “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain 

tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan 

kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam 

rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan 

(uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar 

negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan 

atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan 

mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk 

kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks Money Laundering, ketiga 

tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, 

layering atau placement langsung ke integration.  

n) “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal 

agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang 

haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.  

o) “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan 

yang sebenarnya” yaitu:   

- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan 

berasal.  

- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, 

fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.   
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- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan 

pemilik yang sebenarnya.   

- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.   

- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan 

Harta Kekayaan.   

- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek 

formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.   

p) “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan di mana  seseorang memperoleh Harta 

Kekayaan dari orang lain.   

q) “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya 

pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta 

Kekayaan.   

r) “menggunakan” adalah  adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh 
manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.  

s) “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan 

jahat“ adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person). 

Sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian 

uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab – sebab di luar kehendak pelaku. 

“pembantuan” adalah perbuatan – perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak 

pidana pencucian uang. “Permufakatan Jahat“ adalah persekongkolan antara seorang 

dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.  

t) “Menerima atau menguasai“:  

-  “Menerima” adalah memperoleh atau mendapatkan.  

- “Menguasai” adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta 

kekayaan.  

u) “Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain” adalah perbuatan yang 

dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain“ 

adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain 

atau nominee. 

 

Bahwa pada hakikatnya unsur 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 

kekayaansebagaimana disebutkan diatas bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur 

pada unsur pasal ini terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal ini. 

 

UU TPPU 2010 kemudian mengatur 25 jenis predicate offense ditambah satu predicate offense 

dengan ancaman pidana diatas 4 tahun, yaitu: korupsi; penyuapan; narkotika; psikotropika; 

penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar 

modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata 

gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; 

prostitusi; pidana di bidang perpajakan; pidana di bidang kehutanan; pidana di bidang 

lingkungan hidup; pidana di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang 
diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Kemudian, diatur juga secara 

khusus perolehan kekayaan secara langsung atau tidak langsung dari terorisme, organisasi 

teroris, atau teroris perserorangan, yang disamakan dengan hasil tindak pidana dari 

Terorisme. 
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3. Pidana Bidang Kehutanan sebagai Predicate Crime 

 

Pemberantas kejahatan di bidang kehutanan menjadi terbuka dengan memasukkan jenis 

kejahatan ini sebagai kejahatan asal (pridicate offence) dari tindak pidana pencucian uang 

dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang. Dengan instrumen hukum yang baru ini aktor intelektual illegal 

logging dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang di samping tentunya dijerat 

dengan pasal-pasal tindak pidana di bidang kehutanan.  

 

Oleh karena terkait kejahatan kehutanan, maka UU TPPU dapat menjawab keterbatasan 

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adrian Sutedi menyatakan manfaat 

mengaitkan tindak pidana kehutanan dengan tindak pidana pencucian uang, diantaranya:155 

1. Bank akan terdorong meningkatkan praktik due diligence dalam memberikan pinjaman 

terhadap aktor di sektor Kehutanan melalui penerapan “know your costumer”; 

2. Bank dapat diminta untuk memonitor transaksi keuangan mencurigakan yang terjadi di 

sektor Kehutanan. Estimasi bahwa hampir 70% kayu di Indonesia didapatkan dari kegiatan 

illegal memunculkan pertanyaan penting apakah hal tersebut tergolong “transaksi 

mencurigakan”; 

3. Memasukan kejahatan kehutanan sebagai predicate crime akan membuka kesempatan pada 

pemerintah untuk memutus sumber pembiayaan kejahatan; 

4. Penegakan hukum dapat difasilitasi dengan kerjasama internasional dengan sarana FATF. 

 

Paling tidak ada beberapa UU yang dapat dikategorikan pada peraturan yang terkait dengan 

bidang kehutanan, (dalam paparan BAB II), yaitu:  

a. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. 

b. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

c. Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang kemudian diganti dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 
d. Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

e. Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

f. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

g. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan.   

 

Aturan pidana dalam enam UU dan KUHP diatas dapat menjadi predicate offense dari tindak 

pidana pencucian uang di sektor kehutanan.Penyebutan secara eksplisit tindak pidana di 

bidang kehutanan sebagai salah satu tindak pidana asal (predicate crime) baru dapat ditemukan 

setelah revisi UU No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang dilakukan, yaitu: pada Pasal 2 

ayat (1) huruf (v) UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan UU No. 15 tahun 2002 tentang 

Pencucian Uang. UU No. 25 tahun 2003 disahkan pada tanggal 13 Oktober 2003. Dengan 

kata lain, posisi kejahatan di bidang Kehutanan sebagai salah satu tindak pidana asal baru 

dikenal paska 13 Oktober 2003. Kemudian, diatur kembali pada Pasal 2 ayat (1) huruf (w) 

UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang yang disahkan pada 22 Oktober 2010. 

                                                           
155 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: Citra Aditya, 2008): Hlm. 35-36 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5226f896ab96b/nprt/lt510a5f1f8bbc7/uu-no-18-tahun-2013-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutan
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Berdasarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (PPATK) atau 

Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia telah menerbitkan Pedoman pemberian informasi 

tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan dan konservasi sumberdaya alam hayati 

melalui SK Kepala PPATK KEP-2B/1.02/PPATK/04/06 tanggal 22 April 2006. Pedoman ini 

sejatinya tidak hanya mencakup pencucian uang dengan predicate crime Kehutanan, tetapi juga 

seperti yang diatur di Pasal 2 ayat (1) huruf (w) UU No. 25 tahun 2003, yaitu tindak pidana di 

bidang Lingkungan Hidup.  

 

PPATK menyatakan dalam konteks pemberantasan tindak pidana pencucian uang di bidang 

kehutanan, prioritas utama yang dikejar adalah uang dan harta kekayaan yang diperoleh dari 

kejahatan, dengan tiga alasan:156 

1. Faktor Resiko untuk mengejar pelaku kejahatan kehutanan secara langsung 

2. Mengejar hasil kejahatan dinilai lebih mudah dibanding mengejar pelaku kejahatan 

kehutanan 

3. Prinsip live bloods of crime. 
 

Di sektor Kehutanan, pelaku tindak pidana pencucian uang dapat individu atau 

korporasi.Dari aspek potensi pelaku pencucian uang dalam pidana bidang Kehutanan, PPATK 

telah memetakan empat jenis pelaku individu dan 3 jenis pelaku korporasi. 

 

Tabel 3: Pelaku Pencucian Uang di bidang Kehutanan157 

No. Pelaku Individu Pelaku Korporasi 

1.  Cukong (financial backer): bos atau 

orang yang secara finansial 

berkemampuan mengatur aktivitas 

illegal logging 

Perusahaan pemegang konsesi kehutanan dari 

Menteri Kehutanan, antara lain: 

(IUPHHK-HA, IPH/HPH, IUPHHK-HT, dan 

IPK) 
2.  Broker kayu: penyalur dan 

penghubung kayu illegal pada penjual 

di dalam dan luar negeri 

Perusahaan pemehang konsesi atas izin 

Kepala Daerah, antara lain: 

(IPKTM, IPHBK, HTR, IPHHK, IPK) 

3.  Backing: orang yang memberikan 

perlindungan terhadap terhadap 

aktivitas illegal logging. 

Industri Kehutanan skala besar: 

Industry bubur kertas, chips, plywood, 

sawmill yang mendapatkan bahan baku dari 

kayu illegal 

4.  Political Exposed Person (PEP): 

pemegang jabatan public atau orang 

yang mempunyai pengaruh pada publik 

-- 

Sumber: PPATK – Departemen Kehutanan, 2008 

 

Tabulasi diatas memberikan petunjuk tentang siapa saja pihak yang dapat dijerat UU 

Pemberantasan Pencucian Uang, yang mencakup baik perorangan ataupun korporasi. Akan 

tetapi, jika dicermati lebih dalam, empat pelaku individu dan tiga pelaku korporasi yang diulas 

oleh PPATK dan Departemen Kehutanan diatas masih terlalu menekankan pada illegal logging. 

Padahal, berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dikenal sepuluh jenis tindak 

                                                           
156Ibid. 
157 PPATK dan Departemen Kehutanan, 2008, Pedoman Pemberian Informasi; Tindak Pidana Pencucian Uang di 

BIdang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, (Jakarta: PPATK) Hal. 26-27 
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pidana Kehutanan. Dengan kata lain, pemetaan pelaku potensial dalam pidana pencucian uang 

di bidang Kehutanan masih sangat mungkin bertambah banyak. 

 

Pemetaan Masalah dalam PencucianUang di Sektor KehutananSebagaimana telah diulas 

sebelumnya dalam temuanPPATK dengan predicate crime pidana bidangKehutanan hingga 

Februari 2012 fakta masih sangatrendah, yakni: 9 dari 1.924 laporan atau 0,47% dariseluruh 

laporan. Hingga bulan Juni 2012, hanyaterjadi peningkatan hingga 26 laporan atau 

totalberjumlah 35 laporan transaksi mencurigakan dibidang kehutanan. Ini karena ditemukan 

beberapa kendala atau hambatan yangmengakibatkan belum efektifnya penanganan 

tindakpidana pencucian uang dengan predicate crime dibidang kehutanan, yaitu:Rendahnya 

pemahaman penyidiktentang pentingnya pendekatanfollow the money dalam penyidikantindak 

pidana kehutanan maupunkorupsi di sektor kehutanan. 

 

Angka statistik yang dirilis oleh PPATK, misalnya,menyebutkan dengan terang setidaknya ada 

17Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dihasilkan terkaitkejahatan kehutanan, yang terjadi di 10 

(sepuluh)provinsi di Indonesia. Kemudian dijelaskan pulabahwa dari 17 LHA berdasarkan 
perkara tersebut,dapat dipecah pula bahwa berdasarkan subyekhukumnya, setidaknya ada 35 

LHA yang mengacupada berbagai orang dengan beragam latar belakangpekerjaan.Keberadaan 

statistik transaksi keuanganmencurigakan dan laporan hasil analisis terhadapkejahatan 

kehutanan, dapat dipahami karenakejahatan kehutanan merupakan kejahatan yangmelibatkan 

keuntungan ekonomi dalam jumlah besar.Motifnya kejahatan ini murni karena motif ekonomi 

dan seringkali menggunakankekuatan ekonomi tersebut untuk membuatkejahatannya menjadi 

mungkin. Oleh karena itu,ketika statistik TKM maupun LHA berbunyi terkaitkejahatan 

kehutanan, itu dapat diterjemahkan untukbanyak pidana, baik itu pencucian uang, korupsi, 

ataubahkan perpajakan. 

 

Namun ditemukan bahwa kemampuanPenyedia Jasa Keuangan (PJK) dalammelakukan 

identifikasi transaksikeuangan terkait dengan tindakpidana kehutanan. belum optimal. Ketua 

Kelompok Hukum DirektoratHukum dan Regulasi pada PPATK,Riono Budi Santoso 

mengatakan bahwaPPATK kesulitan dalam menemukantransaksi keuangan mencurigakan 

yangterkait dengan kejahatan kehutanan.Hal ini terjadi karena kebanyakanpelaku kejahatan 

kehutanan sepertipembalakan liar dan alih fungsihutan ilegal adalah pengusaha. Jaditransaksi 

yang pelaku kejahatankehutanan lakukan terlihat wajar olehdunia perbankan atau Penyedia 

JasaKeuangan karena dianggap sebagaibagian dari usaha 

 

Degan kondisi demikian jika pemberantasanpencucian uang di sektor Kehutanan dibatasi 

hanyadengan predicate crime tindak pidana bidang Kehutanan saja, maka dapat disimpulkan, 

upayapemberantasan pencucian uang di sector ini gagal,dan kecil kemungkinan terjadi 

perubahan signifikanke depan jika tidak dilakukan perbaikan strategioleh PPATK terhadap 

PJK, Kementrian Kehutanan,lembaga barang dan jasa, dan lainnya. 

 

UUTPPU diharapkan dapat menjawab keterbatasan UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Dengan memanfaatkan mengaitkan tindak pidana kehutanan dengan tindak pidana 

pencucian uang, diantaranya ialah:158 

a. Bank akan terdorong meningkatkan praktik due diligence dalam memberikan pinjaman 

terhadap aktor di sektor Kehutanan melalui penerapan “know your costumer”; 
b. Bank dapat diminta untuk memonitor transaksi keuangan mencurigakan yang terjadi 

di sektor Kehutanan. Estimasi bahwa hampir 70% kayu di Indonesia didapatkan dari 

                                                           
158 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: Citra Aditya, 2008): Hlm. 35-36 
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kegiatan illegal memunculkan pertanyaan penting apakah hal tersebut tergolong 

“transaksi mencurigakan”; 

c. Memasukan kejahatan kehutanan sebagai predicate crime akan membuka kesempatan 

pada pemerintah untuk memutus sumber pembiayaan kejahatan; 

d. Penegakan hukum dapat difasilitasi dengan kerjasama internasional dengan sarana 

FATF. 

 

Dari 2.903 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dikelola PPATK, 28 LKTM 

terkait dengan illegal logging. Sementara itu khusus analisis transaksi keuangan mencurigakan 

yang terkait illegal logging, PPATK telah menyampaikan 14 hasil analisis yang terkait dengan 

berbagai pihak, yaitu oknum pejabat, oknum aparat dan perusahaan/pengusaha kayu. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan kepada Polri dapat diketahui bahwa selain 

pengusaha lokal, beberapa pelaku illegal logging berasal dari Malaysia. Dalam melakukan 

kegiatannya mereka menggunakan identitas beberapa WNI untuk membuka rekening di Bank 

dan menjadi pengurus perusahaan. Selanjutnya kontrol atas rekening dan perusahaan diduga 

dilakukan oleh orang asing tersebut.  
 

Dari data-data PPATK, pelaku illegal logging melakukan kegiatan usaha antara lain di wilayah 

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku dan Papua.Selanjutnya sebagian kayu illegal 

tersebut di ekspor ke Malaysia dan Singapura. Di Papua, para pelaku illegal logging 

bekerjasama dengan beberapa koperasi setempat dalam melakukan penebangan kayu. Untuk 

memperlancar kegiatan bisnisnya, pelaku illegal logging diduga secara rutin menyetorkan uang 

suap dalam jumlah besar ke rekening oknum pejabat dan oknum aparat terkait. 

 

4. Pidana Korupsi sebagai predicate crime 

 

Sejumlah pendekatan yang hanya menggunakan perspektif tindak pidana korupsi terlihat tidak 

berhasil untuk mengurangi dan menekan korupsi. Pertanyaan ini menjadi bagian yang serius 

yang diungkapkan oleh David Chaikin dan J.C. Sharman ketika menulis buku “Corruption and 

Money Laundering; a syimbiotic relationship”. Menurutnya, korupsi dan pencucian uang, 

sebelumnya dilihat secara isolatif satu sama lainnya dan closely interrelated. Hal ini dinilai 

sebagai kegagalan pemahaman untuk melihat relasi antara korupsi dan pencucian uang. 

Karena itulah, ia mencoba menunjukkan bagaimana korupsi memfasilitas pencucian uang dan 

sebaliknya.159 

 

Cara pandang korupsi dan pencucian uang sebagai relasi saling mempengaruhi menjadi 

agenda penting sejumlah lembaga Internasional, mulai dari World Bank (2007) yang 

mengatakan “Corruption and Money Laundering are a related and self-reinforcing phenomenon”.160 

Demikian juga dengan UNCAC, 2003 yang meletakkan relasi dua kejahatan ini pada paragraf 

kedua pembukaan: “Concerned also about the links between corruption and other forms of crime, 

in particular organized crime and economic crime, including money-laundering”.161 Perhatian pada 
relasi korupsi dengan kejahatan terorganisir lainnya kemudian dituangkan dalam sejumlah 

pasal strategis di tiga bagian konvensi, Pencegahan (Pasal 14), Kriminalisasi dan Penegakan 

Hukum (Pasal 23), dan Asset Recovery (Pasal 52 dan Pasal 54). 

                                                           
159 David Chaikin & J.C. Sharman, 2009, Corruption and Money Laundering; A Syimbiotic Relationship, (New York: 

Palgrave macmillan). Hal. 2 
160 UNODC/World Bank, Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative. Pada: Ibid. Hal. 3 
161 UN, 2003, United Nation Convention Against Corruption. 
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Di Indonesia, sebelum UU No. 8 tahun 2010 disahkan, tidak terdapat kesan yang kuat bahwa 

korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan yang harus dilihat sebagai relasi saling 

mempengaruhi bahkan simboisis satu dengan lainnya. Hal mendasar yang paling membedakan 

antara UU No. 8 tahun 2010 dengan UU Pencucian Uang sebelumnya (UU No. 15 tahun 

2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003) adalah tentang “Penyidik tindak 

pidana asal (predicate crimes)”. Sebelumnya, monopoli kewenangan penyidikan pencucian 

uang beada di tangan penyidik Kepolisian, akan tetapi melalui proses revisi yang melelahkan 

di DPR, kemudian dikenal istilah “Penyidik tindak pidana asal”, yaitu: lima institusi penegak 

hukum sesuai dengan kewenangan asalinya untuk menangani pidana tertentu, yaitu: Polri, 

Kejaksaan, KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia.162 

 

Pada tahapan pemeriksaan di Pengadilan, khusus untuk kompetensi absolute memeriksa dan 

memutus perkara korupsi dan pencucian uang, Indonesia telah memiliki UU No. 46 tahun 

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Pada Pasal 6 UU 
Pengadilan Tipikor tersebut disebutkan, Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili dan 

memutus: 

 Tindak Pidana Korupsi 

 Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, 

dan/atau 

 Tindak pidana lain yang secara tegas di undang-undang disebut sebagai tindak pidana 

korupsi. 

 

Dua regulasi penting yang telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia untuk 

melakukan pemberantasan korupsi tentu dapat menjadi dasar yang kuat untuk memerangi 

kejahatan korupsi dan pencucian uang sebagai kejahatan yang berhubungan secara simbiotik. 

Sebuah contoh kasus yang melibatkan pejabat tinggi dan kamuflase aliran dana lintas negara di 

Vanuatu pada 1992 menarik dicermati. Cyclone Betsy mengakibatkan bahaya dan kerusakan 

yang luas di Vanuatu. Karena itu, pemerintahan Prancis memberikan $30.000 untuk 

kepentingan recovery atau penanggulangan resiko. Saat itu, perdana menteri Carlot Korman 

membuka akun “Carlot Maxime Commite Secours Cyclone Besty” di Bangue d’Hawa’i. Untuk 

menambah dana dalam akun tersebut, sang perdana menteri meminta para duta besar 

kehormatan di luar negeri untuk mengirimkan dana agar jabatan mereka dapat 

dipertahankan. Surat tersebut disebarkan dalam via fax dengan tulisan tangan yang berisikan 

perintah pada pihak yang dituju agar memberikan kontribusi melalui transfer pada 

perusahaan di Hongkong, Shanghai, Singapura, dan Malaysia. Surat tersebut bahkan berisikan 

ancaman “if receive negative answer form others I will personally as PM and Minister for Foreign 

Affairs cancel their nomination as Vanuatu Government Reps in (sic) overseas.”163 

 

Contoh diatas menunjukkan beberapa hal. Pertama, bentuk korupsi yang dilakukan oleh 
pejabat Negara yang dalam hukum Indonesia dikategorikan sebagai Pemerasan seperti diatur 

di Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi. Kedua, terlihat upaya untuk mengelabui aliran 

dana melalui sejumlah akun dan perusahaan di luar negeri yang berada dalam pengawasan si 

pejabat.  

 

                                                           
162 Penjelasan Pasal 74 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 
163 David, Op.Cit. Hal. 24 
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Penempatan dan pengaburan, dan penerimaan dana yang berasal dari korupsi seperti inilah 

yang menjadi ruang lingkup tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia, penggunaan rekening 

keluarga, supir, dan bawahan menjadi salah satu modus yang mengemuka dari sejumlah kasus 

yang ada. 

 

Seperti telah dijelaskan di atas, Korupsi dan Pencucian Uang adalah sebuah simbiosis yang 

saling mempengaruhi, sekaligus saling menguatkan satu dan lainnya. Melakukan 

pemberantasan korupsi saja tanpa perspektif pencucian uang akan membuat upaya 

pemberantasan korupsi tidak maksimal, dan sebaliknya. Dalam konteks kejahatan di sektor 

Kehutanan, yang tidak hanya diatur dalam rezim UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, 

isu pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat strategis. Apalagi, sejak awal UU 

Pemberantasan Korupsi memang diterapkan pada sejumlah kasus kejahatan di sektor 

kehutanan karena kelemahan UU Kehutanan. Sejumlah contoh kasus dan relasi antara 

korupsi dan pencucian uang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dari tulisan ini.  

 

Korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (predicate crime) dalam pencucian uang diatur 
padal Pasal 2 ayat (1) huruf (a) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Akan tetapi, 

tentu saja bukan hanya korupsi yang terkait dengan kejahatan kehutanan, melainkan mengacu 

pada keseluruhan dari tujuh jenis korupsi yang diatur pada UU No. 31 tahun 1999 dan UU 

No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Khusus untuk sektor kehutanan, penggabungan tiga rezim tindak pidana (Korupsi, Kehutanan 

dan Pencucian Uang) sebagai sebuah strategi dalam penegakan hukum, diperkirakan akan 

lebih memberikan kontribusi pada penyelematan hutan dan sekaligus asset recovery terhadap 

kejahatan di sektor kehutanan yang telah terjadi. Karena, dalam perkembangannya, 

pengrusakan hutan dalam skala besar tidaklah disebabkan oleh penebangan liar beberapa 

orang di sebuah kawasan hutan, melainkan perbuatan yang seolah-olah sah secara hukum, 

akan tetapi sesungguhnya melanggar hukum.  

 

Kondisi seperti ini terjadi karena terdapat ruang yang begitu besar bagi aparatur Negara 

untuk menerbitkan konsesi di kawasan hutan, baik terkait dengan pembukaan lahan 

perkebunan sawit, pertambangan, ataupun pengambilan kayu dan hasil hutan lainnya secara 

illegal. Berdasarkan sejumlah kasus korupsi kehutanan yang telah diproses oleh penegak 

hukum, terlihat tipologi penyalahgunaan kewenangan pejabat publik dalam administrasi 

kehutanan. Akibatnya, dengan konsesi illegal yang dipengaruhi oleh suap atau keuntungan lain 

yang tak sewajarnya (undue advantage) yang diterima oleh penyelengara Negara, eskalasi 

kerusakan hutan menjadi sangat cepat. Contoh kasus yang dapat membuktikan hipotesa ini 

adalah kasus Suwarna Abdul Fatah yang sebagai Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan 

izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk perkebunan sawit, dengan tujuan semata untuk 

memperoleh kayu. Perusahaan Surya Dumai Group mendapatkan rekomendasi dari 

Gubernur seluas 147.000 Hektar untuk perkebunan sawit. Kemudian diketahui, pembukaan 

perkebunan sawit hanyalah kamuflase untuk tujuan yang sebenarnya, yaitu mengambil kayu 

dari kawasan hutan tersebut. Bahkan, kemudian Gubernur meminta Dirjen PHP Departemen 

Kehutanan dan Perkebunan untuk mempercepat program perkebunan sawit sejuta hektar di 

Kalimantan. Dari kasus ini negara dirugikan Rp. 346,82 miliar. 

 
Dari kasus tersebut, kami ingin menunjukkan bahwa potensi kerusakan hutan akibat korupsi 

dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara mempunyai daya rusak yang sangat 

tinggi dengan nilai kerugian yang besar. Angka kerugian keuangan negara dalam putusan kasus 

Suwarna tersebut seharusnya bisa menjadi lebih besar jika terbuka kemungkinan pada 
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regulasi kita agar pengadilan memerintahkan terpidana membayar sejumlah uang untuk biaya 

perbaikan lingkungan yang telah rusak. 

 

Dalam konteks pencucian uang, besar dan luasnya skala kerusakan sekaligus keuntungan yang 

didapatkan pihak-pihak yang melakukan kejahatan korupsi di sektor kehutanan menjadi 

sebuah nilai strategis. PPATK diharapkan mampu menyusun ulang strategi untuk menghadapi 

simbosis tiga kejahatan ini, yaitu: Korupsi, Kehutanan dan Pencucian Uang. 

 

Khusus untuk keterbatasan kompetensi absolute di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang 

hanya dapat memproses pencucian uang dengan predicate crime korupsi menjadi salah satu 

kendala serius. Hal ini akan menemui masalah ketika sebuah kejahatan yang terdiri dari 

serangkaian perbuatan ternyata melanggar aturan pidana Kehutanan, Lingkungan Hidup, 

korupsi dan pencucian uang, pada pengadilan mana perkara tersebut dapat diperiksa dan 

diputus? UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara jelas 

membatasi tindak pidana yang dapat diproses disana, yakni hanya pencucian uang yang 

berasal dari korupsi. Pada pengadilan umum pun, kasus ini tidak dapat diproses, karena kasus 
korupsi hanya bisa disidangkan di Pengadilan Tipikor. Jika kasus dipisah dan diadili di dua 

pengadilan berbeda, tentu hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan asas peradilan cepat dan 

murah. Bahkan terdapat potensi adanya ketidakpastian hukum jika nantinya kasus-kasus 

tersebut diputus berbeda dan saling bertentangan. 

 

Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara serius untuk melakukan penelitian lebih dalam 

dan mengubah aturan hukum yang ada agar lebih efektif dan terintegrasi memerangi 

kejahatan di sektor kehutanan. Perubahan dapat dilakukan melalui legislative review, yakni 

revisi UU oleh Presiden bersama DPR, atau melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. 

Dengan dimensi korupsi yang kuat, sebuah perkara yang saling terkait pidana kehutanan, 

lingkungan atau pidana lain dan pencucian uang, maka seharusnya hal itu dapat disidangkan di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang mempunyai ciri khas kejahatan ganda. Hal ini 

ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat  follow up crime  atau 

kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai  

predicate offense  atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawfulactivity, 

yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang. 

Tujuan utama pelaku memproses pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan hasil dari predicate offenceagar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan, 

jadi bukanuntuk tujuan menyembunyikan saja, tapi mengubah performance atau asal-usulnya 

hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan 

kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa berbagai kejahatan keuangan (interprise 

crimes) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang atau paling tidak harus sesegera mungkin 

dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari 

penuntutan petugas.  

 

Dari kekhasan jenis kejahatan ini telah melahirkan berbagai definisi tentang pencucian uang, 

yang ternyata tidak ada satupun yang bersifat universal serta komprehensif. Hal ini nampak 

dalam pernyataan:164“There is no universal or comprehensive definition of Money Laundering. 
Prosecutors and criminal intelligence agencies, businesspersons and companies, developed and 

                                                           
164David A.Chaikin, “Money Laundering: An Investigatory Perspective”,  Crim. L. Forum,  vol. 2. No. 3, (Spring, 

1991), hal. 468-469 
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developing countries-each has its own definition based on different priories and perspectives. In 

general, legal definitions for the purpose of persecution are narrower than definitions for intelligence 

purposes.”  

 

Dari berbagai definisi yang dibuat masing-masing negara bukan berartiberbeda sama sekali 

tetapi terdapat standar minimumnya berkaitan dengan kriteria kejahatan ini, dan terutama 

untuk kepentingan dilakukannya mutual legal assistance.Artinya bahwa masing-masing negara 

boleh saja tidak menyeragamkan definisi, namun paling tidak terdapat standar yang harus 

diatur yaitu berkaitan dengan adanya unsur-unsur intend, maksud atau sengaja),  a financial 

transaction, proceed of crime, knowledge or reason toknowdan proceed of crime or unlawful activity. 

Dari sifatnyayang merupakan kejahatan ekonomi, maka dipikirkan bahwa praktik pencucian 

uangsebagian besar menggunakan sarana lembaga keuangan, maka harus dilakukan upayaagar 

lembaga ini tidak digunakan untuk pencucian uang. 

 

Selain itu upaya pemberantasan melalui ketentuan lembaga keuangan dipandang sebagai suatu 

strategi dini sebagai penangkapan pelaku dan penyitaan hasil kejahatan dalam kaitannya dengan 
upaya preventif. Namun demikian karena sifatnya yang merupakan kejahatan tetap harus 

dilakukan upaya represif, maka ditawarkan suatu pemikiran pemberantasan dengan 

pendekatan dua jalur yang disebut sebagai twin track against Money Laundering.165“A twin track 

policy has gradually evolved in the fight against moneylaundering, consisting of preventive approach, 

founded in banking law and repressive approach founded in criminal law. To portray the distinction 

between the preventive and the repressive approach to Money Laundering as a dichotomy between 

criminal and financial law is, however, an over simplification.”Berkaitan dengan pemberantasan 

pencucian uang maka kedua pendekatantersebut hanya dibedakan tetapi tidak dipisahkan, 

bahkan dinyatakan antara pendekatan hukum pidana dan hukum ekonomi merupakan suatu 

keterpaduan. Diawali dengan pendekatan preventif yang diletakkan pada lembaga keuangan 

nampaknya upaya pemberantasan melalui bidang ini dipandang sebagai strategi dini dan yang 

paling signifikan. Misalnya, pada tahap placement lembaga keuangan (bank) dimanfaatkan 

dengan cara yang sederhana sampai yang rumit menggunakan wire transfer ataupun munculnya 

PayableThrough Accounts (PTAs).  

 

Dari rumusannya kejahatan pencucian uang dalam UUTPPU dapat dibedakan dalam dua 

kriteria,yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 dan 6) dan Tindak Pidana yang berkaitan 

dengan Pencucian Uang (Pasal 8 dan 9).   

 

Dalam Pasal 3: (1) dinyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja: a. menempatkan harta 

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam 

penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain; b. mentransfer harta 

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu 

penyedia jasa keuangan kepenyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun 

atas nama pihak lain; c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya maupun 

atas nama pihak lain; d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas 

nama pihak lain; e. menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan 

hasil tindak pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain; f. membawa keluar negeri 

                                                           
165Guy StessensMoney Laundering: A New International Law Enforcement Model, Cambridge University Press, 

31 Agt 20 hal. 108  
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harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; ataug. 

menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; 

dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,dipidana karena tindak 

pidana pencucian uang dengan pidana penjarapaling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun 

dan denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp. 15.milyar.  

 

Unsur obyektif (actus reus) dari Pasal 3 sangat luas dan karena merupakan inti delik, maka 

harus dibuktikan. Unsur obyektif tersebut terdiri dari menempatkan, mentransfer, 

membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, 

membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan(yang diketahui 

atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsure subyektifnya ( mens rea ) yang 

juga merupakan inti delik adalah sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta 

kekayaan berasal dari hasilkejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan harta tersebut. 
 

Pasal 6 ayat (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai: a. penempatan; b. pentransferan; 

c. pembayaran; d. hibah ; e. sumbangan; f. penitipan; atau g. penukaran, harta kekayaan yang 

diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 juta dan 

paling banyak Rp. 15 milyar.  

 

Unsur obyektif Pasal 6 adalah menerima atau menguasai: penempatan,pentransferan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan(yang diketahui atau 

patut diduga berasal dari hasil tindak pidana). Sedangkan unsuresubyektif atau mens rea nya 

adalah mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana.  

 

Dalam UUTPPU juga mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan pencucian uang, yaitu: 

Pasal 8: Penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak menyempaikan laporan kepada 

PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidanadengan pidana denda paling 

sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar. Pasal 13 ayat (1) yang ditunjuk oleh Pasal 8 

adalah sebagai berikut: Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK 

sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sbb: a. transaksi keuangan mencurigakan; b. 

transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 

500.000.000,- atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dilakukan dalam satu kali 

transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Pasal 9: Setiap orang yang 

tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100 juta atau lebih atau mata uang 

asing yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara R.I. dipidana 

dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 300 juta. 

 

5. Karakteristik Pelaku Kejahatan Hutan dalam Mengalihkan Harta 

Kekayaan Hasil Kejahatan Dengan Praktik Pencucian uang  

 

Pelaku kejahatan pencucian uang atas harta kekayaan yang diperoleh dari hasil pembalakan 

liar, atau kejahatan kehutanan lainnya, sering menggunakan financial system untuk 

mengaburkan harta hasil kekayaan yang semula harta tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. 

Financial system  pada umumnya sering dipahami dan dihubungkan dengan bank, 
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lembagapemberi kredit atau perdagangan valuta asing, namun perlu diketahui bahwa selain 

produk transnasional perbankan seperti tabungan/deposito, transfer serta kredit/pembiayaan 

pada kenyataanya produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan juga menarik bagi 

para pencuci uang untuk menggunakannya sebagaisarana pencucian uang, oleh karenanya 

pelaku kejahatan ini memiliki kemampuan166 dan net workyang canggih dalam menjalankan aksi 

kejahatannya, yakni penyeludupan uang, melalui institusi keuangan dan melalui institusi non 

keuangan.  

 

Berikut ini akan diterangkan beberapa modus operandi tentang pencucian uang. Berdasarkan 

Tipologi Menurut Egmont Group167 kasus-kasus pencucian uang dibagi ke dalam lima tipe sesuai 

dengan bagaimana cara-cara para pencuci uang melakukan kegiatan pencucian uang. Kelima 

tipe itu adalah sebagai berikut:   

a) Penyembunyian ke dalam struktur bisnis. Penyembunyian ini dilakukan ke dalam kegiatan 

normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh 

organisasi kejahatan yang bersangkutan. Apabila tipe ini sudah ditempuh, maka pencuci 

uang akan mendapatkan setidaknya enam keuntungan. Hal tersebut diungkapkan olehThe 
Egmount Group,yaitu:168 

1) bahwa dengan cara ini, pencuci uang dapat lebih memiliki kendali terhadap perusahaan 

yang digunakan untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Hal ini dapat mengurangi 

kemungkinan kegiatan pencucian uang itu dibocorkan oleh orang dalam dan diketahui 

oleh penegak hukum  

2) bahwa lembaga keuangan yang digunakan untuk mentransfer dana itu akan kurang 

curiga apabila kemudian mengetahui adanya fluktuasi yang demikian besar di dalam 

rekening perusahaan tersebut dibandingkan apabila kegiatan yang serupa dilakukan 

melalui rekening pribadi.  

3) bahwa kegiatan bisnis memiliki alasan-alasan sah bagi pelaksanaan tranfer dana kepada 

atau penerimaan transfer dana dari yurisdiksi lain, dan dalam berbagai mata uang, 

sehingga hal yang demikian itu dapat mengurangi tingkat kecurigaan dari lembaga-

lembaga keuangan yang bersangkutan. 

4) bahwa beberapa bisnis bertransaksi terutama dengan uang tunai dan lembaga-lembaga 

keuangan akan kurang curiga apabila melihat ada pihak yang melakukan penyimpanan 

uang tunai yang besar. 

5) bahwa hubungan antara para penjahat dengan perusahaan yang bersangkutan dapat 

disembunyikan melalui struktur kepemilikan perusahaan, karena apabila rekening 

tersebut berbentuk “personal bank account”, maka dokumen-dokumen identifikasi 

khusus dari pribadi-pribadi pembuka rekening tersebut akan diminta oleh lembaga-

lembaga keuangan di mana rekening itu dibuka.  

6) Bahwa di beberapa negara biaya untuk mendirikan perusahaan tidak mahal, yaitu hanya 

beberapa ratus dolar saja. Di samping itu, di seluruh dunia selalu saja tersedia agen-

agen yang dapat memfasilitasi pihak-pihak yang memerlukan untuk mendirikan 

perusahaan dan memfasilitasi penyediaan manajemennya, termasuk apabila diperlukan 

oleh para penjahat yang kurang memiliki pengalaman profesional dalam masalah 

                                                           
166Ermon Group adalah gabungan dari  Financial Intellig ence Unit  (FIU) yaitu lembaga  6 6permanen yang khusus 

menangani masalah pencucian uang dari setiap negara di dunia yang bertujuan untuk mengumpulkan kasus-kasus 

terpilih berkenaan dengan pemberantasan pencucian uang. Kumpulan kasus tersebut diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada FIU di masing-masing negara. 
167Bismar Nasution, Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia,  op.cit , hal. 3   
168Sutan Remy Sjahdeini,  Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan  6 7Terorisme , (Grafiti: 

Jakarta, 2004), hal. 124-125 
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tersebut.        

 

a) Penyalahgunaan lewat bisnis yang sah.Dalam tipe kasus seperti ini, pencuci uang 

menggunakan bisnis atau perusahaan yang telah ada tanpa harus menciptakan yang baru. 

Perusahaan tersebut akan menggunakan dana hasil pencucian uang tanpa harus tahu asal-

usul dari dana tersebut sehingga dana tersebut akan terlihat seakan-akan memang berasal 

dari perusahaan yang bersangkutan, dan bukan berasal daripemilik yang sesungguhnya. 

Untuk memperlancar proses ini, pencuci uang sering menggunakan tenaga profesional 

seperti lawyers dan accountants.  

 

b) Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu, dan penggunaan perantara.Dalam tipe kasus 

seperti ini, pencuci uang menyerahkan aset miliknya kepada orang-orang yang tidak ada 

hubungannya dengan kejahatan. Orang-orang seperti ini disebut dengan “straw men”. 

Mereka akan digunakan untuk menyimpan dana di bank atau menarik dana tersebut 

dengan harapan apabila transaksi-transaksi tersebut menjadi perhatian para penegak 

hukum, maka tidak terungkapnya hubungan transaksi itu dengan organisasi kejahatan yang 
bersangkutan akan dapat menghilangkan jejak sumber keuangan itu. Penggunaan dokumen-

dokumen identitas palsu acap kali dilakukan untuk membuka rekening bank atau untuk 

melaksanakan transaksi yang digunakan untuk meniadakan dapat terlihatnya hubungan 

antara aset tersebut dengan penjahat yang bersangkutan. Dokumen palsu digunakan untuk 

menunjang upaya-upaya pencucian uang yang dilakukan oleh pencuci uang. Misalnya, 

pembuatan faktur palsu (false invoicing), tanda terima (receipts) palsu, dan dokumen 

perjalanan palsu. Semua ini digunakan untuk membuktikan kebenaran mengenai dana yang 

disetorkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang bersangkutan.169 

 

c) Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi 

internasional.Pengeksploitasian pembedaan-pembedaan peraturan dan persyaratan yang 

berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain merupakan hal yang dilakukan 

oleh pencuci uang. Misalnya, pembedaan ketentuan rahasia bank, persyaratan identifikasi 

(untuk membuka rekening bank), persyaratan transportasi, ketentuan perpajakan, 

persyaratan pendirian perusahaan, dan pembatasan lalu lintas devisa. Globalisasi dari jasa-

jasa keuangan yang makin meningkat dapat memudahkan para penjahat untuk berkali-kali 

memindahkan dana-dana mereka dan satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain dengan biaya 

yang rendah.      

 

d) Penggunaan harta kekayaan tanpa nama.Tipe kasus seperti ini adalah yang paling 

sederhana. Para penjahat menyadari bahwa makin sedikit para pencuci uang meninggalkan 

jejak pemeriksaan yang dapat dilacak oleh para investigator, yaitu jejak yang ditinggalkan 

oleh kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh para penjahat itu dengan asetnya. 

Beberapa aset memang tidak memiliki nama pemilik sehingga kepemilikannya praktis tidak 

mungkin dibuktikan, kecuali apabila penjahat yang bersangkutan tertangkap basah oleh 

penegak hukum ketika sedang berinteraksi dengan aset tersebut.170 

 

Macam-macam mekanisme kerja dalam pencucian uang, bila melaluicash (tunai). Hasil 

kejahatan pencucian uang berupa uang tunai terkait dengan tahap “plecement”, namun juga 

bisa dalam tahap transfer dan “integration”. Yang menjadi modus operandi para pelaku 

                                                           
169Ibid , hal. 126  
170Ibid , hal. 128  
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pencucian uang dalam menangani uang tunai atau “cash” sebagai berikut:171 

1. Mengkonvensi uang tunai dengan menempatkan uang hasil kejahatnnya ke dalam penyedia 

jasa keuangan atau dengan membelajakan uang tersebut untuk barang-barang tertentu.  

2. Structuring cash depositsdilakukan dengan cara menghindari pelaporan keuangan dalam 

rezim anti pencucian uang, menghindari kecurigaan aparat intelijen keuangan dan 

membantu para pencuci uang dalam membersihkan hasil kejahatannya.  

3. Smurfing yaitu suatu proses di mana  para kriminal melibatkan beberapa orang smurfs 

untuk mendepositokan uang hasil kejahatan ke dalam sistem perbankan sehingga 

mengurangi kecurigaan petugas Penyedia Jasa Keuangan.  

4. International smuggling of cashyaitu dengan secara fisik uang dalam jumlah besar melewati 

perbatasan suatu negara.   

 

Melalui Wire transfer, ini adalah mekanisme kerja pencucian yang dilakukan ketika uang tunai 

sudah berada dalam sistem keuangan. Cara ini termasuk yang cepat dan terpercaya dalam 

mentranfer uang ke seluruh dunia. Keuntungan dengan menggunakan mekanisme ini adalah : 

uang dalam jumlah besar ditransfer seketika, dapat memindahkan uang hasil kejahatan melalui 
beberapa jurisdiksi dan dalam berbagai rekening bank secara cepat; dalam “Telegraphic 

Transfer” informasi atau identitas dari si pengirim dan si penerima terbatas; dan keuntungan 

yang terakhir adalah dapat menyembunyikan sumber dari uang hasil kejahatan dan 

menghindari persyaratan pelaporan internasional.172 

 

Melalui Alternative remittance systems&underground banking. Dalam sitem ini, penyedia jasa 

keuangan beroperasi di luar sektor keuangan yang utama di mana  uang atau dana ditransfer 

antar negara dengan cepat dansulit dideteksi. Sitem ini digunakan oleh pencuci uang kerena : 

(1) sistem ini tidak mengenal prinsip “know your costumers system”, (2) tidak ada catatan 

transaksi; dan (3) pihak yang berwenang kesulitan dalam melacaknya. Dalam buku Yenti 

Garnasih yang berjudul “Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)”, disebutkan bahwa 

pencucian uang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara tradisional dan cara modern. 

Cara tradisional biasanya dimelalui suatu jaringan atau sindikat etnik yang sangat rahasia. 

Dengan cara ini, parapelaku173menjalankan praktik pencucian uang dengan dilandasi rasa saling 

percaya yang kuat dan tanpa menggunakan pembukuan, sehingga transaksi tersebut 

tidakmeninggalkan jejak.  

 

6. Pengejaran Harta Kekayaan Yang Diperoleh Dari Praktik Tindak 

Pidana Kehutanan  

 

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) sebenarnya telah memberikan 

landasan berpijak yang cukup kuatbagi aparat penegak hukum khususnya hakim yang 

menyidangkan kasus menyangkut penjeratan pelaku kejahatan kehutanan sebagai kejahatan 

asal melalui tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) sebagai upaya penanggulangan 

melalui pendekatan represif (penal).  

 

Melalui pendekatan penal ini diharapkan penegakanhukum tindak pidana kehutanan tidak saja 

                                                           
171Soewarsono dan Reda Manthovani, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia , (Malibu: 

Jakarta, 2004) ,  hal. 13-15  
172Bismar Nasution, Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia,  op.cit , hal. 71 
173Yenti Garnasih,  Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering) , (Jakarta: Universitas  7 2Indonesia, Fakultas 

Hukum Pascasarjana, 2003), hal. 57   
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secara fisik pelaku dapat dideteksi melainkan juga terhadap harta kekayaan yang didapat dari 

kejahatan asal (predicate of offence) khususnya praktik  illegal logging  sehingga pelaku 

pencucian uang yang dilakukan oleh para aktor utama (white collar crime) untuk dapat dimintai 

pertanggung jawaban pidana, karena di dalam tindak pidana pencucian uang (Money 

Laundering) yang menjadi prioritas utama adalah pengembalian atau pengejaran uang atau harta 

kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Landasan dari prioritas tindak pidana pencucian 

uang yakni pengejaran danpengembalian harta kekayaan hasil kejahatan dengan berbagai alasan 

sebagai berikut: Pertama, jika pengejaran ditujukan kepada pelakunya akan lebih sulit dan juga 

sangatberesiko. Kedua, jika diperbandingkan antara mengejar pelakunya dengan uang atau 

harta benda dari hasil kejahatan akan lebih mudah mengejar hasil dari kejahatan. Ketigabahwa 

uang atau harta dari hasil kejahatan adalah juga merupakan darah yang menghidupi atau energi 

dari tindak pidana itu sendiri live blood of the crime).  

 

Selanjutnya dengan dimasukkannya tindak pidana bidang kehutanan sebagaipredicate crimes 

dalam pranata hukum UUTPPU maka aparat penegak hukum dengan bekerjasama dengan 

PPATK mempunyai dasar hukum untuk melakukanpenyelidikan terhadap berbagai transaksi 
yang mencurigakan dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank, pasar modal dan asuransi 

untuk mencari aliran dana yang pada akhirnya akan menuju kepada aktor intelektual pemegang 

dana kegiatan illegal logging.174 

 

7. Pendekatan Anti Pencucian Uang dalam Kejahatan Kehutanan175 

 

Pendekatan anti pencucian uang dalam kejahatan Kehutanan dapat meliputitahap seperti 

berikut ini: 

 Pendekatan penyedia jasa keuangandan Prinsip Mengenal Nasabah(PMN). 

 Pendekatan penyedia jasa keuangandan Prinsip Mengenal Nasabah(PMN). 

 Pendekatan penyedia jasa keuangandan Prinsip Mengenal Nasabah(PMN). 

 

Pendekatan penyedia jasa keuangandan Prinsip Mengenal Nasabah(PMN). Pendekatan lewat 

Bank dan penyedia jasa keuangan (PJK) lainnya harus memastikan tidak ada criminal atau 

tersangka tindak kejahatan menyimpanuang hasil kejahatannya ke dalam sistemperbankan. 

PJK diminta untuk memahamiprofil dari nasabah mereka dan pola transaksimereka termasuk 

nasabah yang bergerakdibidang kehutanan dengan menerapkanPrinsip Mengenal Nasabah 

(PMN). Kewajibanini berlaku bagi nasabah baru maupun nasabahlama. PJK diminta untuk 

melalukan ‘customerdue diligence’ (CDD) untuk mengetahuiprofil dari nasabahnya, paling 

tidak memilikiinformasi tentang identitas, pekerjaan ataubidang usaha, pendapatan normal, 
rekeninglain yang nasabah miliki, transaksi keuanganyang normal, dan tujuan membuka 

rekeningatau menjalankan hubungan dengan PJK.  

 

Pendekatan TKM dan TKT. Apabila bank dan PJK lainnya menerapkan PMN dengan baik, 

mereka akan dapatmengidentifikasi transaksi keuangan yangmencurigakan (TKM) yang 

melibatkan nasabahmereka. Sebuah transaksi yang mencurigakanterjadi ketika seorang 

nasabah melakukanatau membatalkan transaksi keuangandengan menggunakan harta yang 

                                                           
174Bismar Nasution, Kerusakan Hutan dan  Money Laundering , Makalah Dosen FakultasHukum USU dan Ketua 

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum USU, ,  
175Bambang Setiono Menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian UangMenjerat Aktor Intelektual Illegal logging 

Pusat Riset Kehutanan Internasional (CIFOR) 
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diduga kuat(reasonably suspected) berasal dari hasilkejahatan.TKM juga terjadi jika 

transaksikeuangan nasabah menyimpang dari polatransaksi normal nasabah. PJK 

diwajibkanmelaporkan transaksi mencurigakan (TKM)kepada Pusat Pelaporan dan 

AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK). Mereka jugaharus melaporkan transaksi keuangan 

tunai(TKT) berjumlah Rp.500 juta atau lebihdalam satu hari.Kadang-kadang dapat pula bank 

dan PJKlainnya menerima informasi dari PPATKtentang nasabah mereka. Polisi yang 

telahbanyak melakukan investigasi kasus illegallogging dan menduga adanya cukong danaktor 

intelektual illegal logging dapatmeminta PPATK untuk memberikan analisaintelijen keuangan 

atas tersangka cukongtersebut. PPATK kemudian membuat artificial TKM dengan meminta 

PJK untuk melaporkanTKM atas nama cukong illegal logging yangdiminta oleh PPATK. 

Artifisial TKM adalahTKM yang dibuat oleh PJK berdasarkaninformasi yang disuplai oleh 

PPATK. NormalTKM adalah TKM yang dibuat sendiri oleh PJKberdasarkan informasi yang 

diperoleh darisistem PMN yang diterapkan secara internaloleh PJK yang bersangkutan. 

 

Pendekatan lewat PPATK. Sebuah TKM harus dilaporkan paling lambat tiga hari kerja setelah 

sebuah bank mengetahuitransaksi keuangan mencurigakan telahterjadi sementara TKM harus 
dilaporkan tidaklebih dari 14 hari kerja setelah transaksidilakukan. Berdasarkan laporan ini, 

PPATKmelakukan investigasi dan analisa keuanganatau transaksi untuk mencari 

indikasiadanyakejahatan pencucian uang. Hasil analisiskeuangan ini kemudian akan 

diserahkannyakepada penyidik tindak pidana pencucianuang ataupun kepada pihak 

kejaksaan.Di dalam konteks penyidikan dan penuntutanterhadap aktor intelektual illegal 

logging,PPATK dapat membantu pihak penyidik ataupunpenuntut umum untuk melakukan 

analisisatas transaksi keuangan yang melibatkanpihak dimaksud guna mengidentifikasi 

arusuang dalam investasi penebangan kayu danproses pembayaran dari pembeli kayu 

kepadapemilik kayu. Informasi ini akan sangatpenting bagi penyidik dan penuntut tindakpidana 

pencucian uang untuk memahamiarus pencucian uang dan pihak-pihak terkaitdengan tindak 

kejahatan penebangan kayuillegal. 

 

Pendekatan Polisi,Jaksa dan Hakim. UU TPPU sesungguhnya dapat digunakan untuk mengatasi 

kelemahan penegakan hukumkepada aktor intelektual illegal logging. UUini memberikan 

terobosan-terobosan sebagaiberikut:Kemudahan akses terhadap data keuangantersangka 

tindak pidana pencucian uang.Kerahasiaan bank atau nasabah tidakberlaku jika nasabah 

dilaporkan olehPJK berkaitan dengan kewajiban merekaberdasarkan UU TPPU kepada 

PPATKataupun diduga terlibat kasus pencucianuang. Selain itu, penegak hukum danhakim 

dapat langsung meminta datakeuangan kepada PJK yang bersangkutantentang pihak terlapor, 

tersangka, atau terdakwa. Tidak perlu menunggu keputusanpengadilan untuk membuka data 

nasabahdan membekukan simpanan tersangkaatau terdakwa di PJK yang 

bersangkutan.Penegak hukum tidak perlu membuktikanterlebih dahulu adanya tindak 

pidanaasal (predicate offence) seperti adanyakorupsi dan illegal logging.  

 

Menggunakan alat bukti yang lebihbanyak untuk membuktikan seseorangterlibat tindak 

pidana pencucian uang.UU TPPU juga menerima informasi dalambentuk lisan dan tulisan yang 

tersimpandalam bentuk elektronik sebagai alatbukti hukum termasuk peta, rancangan,photo, 

surat, dan tanda atau simbol. Adanya azas pembuktian terbalik dipengadilan. Terdakwa 

pencucian uangmempunyai kewajiban untuk membuktikanbahwa harta yang diperolehnya 

tidakberasal dari tindakan ilegal. Memberikan perlindungan hukum kepadapihak pelapor dan 
saksi kasus pencucianuang. Prosedur perlindungan pelapor dansaksi dapat berbentuk 

menyembunyikanidentitas saksi dan tidak mempertemukansaksi atau pelapor dengan 

tersangka secara langsung. Walaupun pendekatan anti pencucian uangdiawali dengan adanya 

TKM ataupun TKTdari PJK dan analisa dari PPATK, penyidikantindak pidana pencucian uang 
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oleh KepolisianRepublik Indonesia dapat dimulai denganadanya dugaan kuatdari penyidik 

bahwaseseorang atau suatu badan usaha telahmelakukan tindakan menyembunyikan 

ataumenyamarkan harta hasil kejahatan tanpamenunggu adanya laporan hasil analisis 

dariPPATK. Penyidik dapat mencapai kesimpulanini berdasarkan hasil penyidikannya 

dalamperkara tindak pidana kejahatan asalnyaseperti illegal logging dan korupsi. 

Koordinasiantara penyidik kejahatan illegal loggingdan penyidik kejahatan pencucian 

uangmerupakan hal yang sangat penting untuksegera menangkap aktor intelektual 

illegallogging. 

 

Walaupun UU TPPU ini memberikan senjatauntuk mengatasi kompleksitas masalahillegal 

logging, senjata ini tidak akan banyakbermanfaat jika dipegang oleh orang daninstitusi yang 

tidak efektif. Berdasarkanpertimbangan tersebut, beberaparekomendasi berikut ini 

diajukan:dukunganhukum kepada operasional PPATK sertauntuk memperoleh sumber daya 

yangcukup dalam rangka mengawasi lembagakeuangan dan memberikan kewenanganuntuk 

menjatuhkan sanksi kepada PJKyang gagal menerapkan UU TPPU;perlu menilai efektivitas 

KepolisianRepublik Indonesia sebagai unjung tombakpenanganan kasus pencucian uang 
danmencari peluang untuk meningkatkanefektivitas rezim anti pencucian uangIndonesia;PJK 

harus menyampaikan TKM kepadaPPATK untuk nasabah yang telahdilaporkan oleh Menteri 

Kehutanan,Menteri Lingkungan Hidup, LSM, danmedia massa karena terlibat tindak 

pidanadibidang kehutanan dan lingkungan,terutama mereka yang sudah beradadalam 

penyidikan kepolisian;Polisi segera menggunakan UU TPPUuntuk menjerat cukong pencurian 

kayudari kasus-kasus pencurian kayu yangtengah mereka investigasi; Polisi danJaksa penuntut 

perlu mengembangkansebuah pendekatan terpadu untukmenuntut tindak pidana pencucian 

uangbaik secara independen maupun secarakumulatif dengan tindak pidana 

illegallogging.Sistem anti pencucian uang seharusnyadigunakan untuk mengurangi 

kejahatanasal. DPR perlu memberikan dukunganhukum agar PPATK diizinkan 

untukmemberikan hasil analisanya kepada pihakyang berwenang untuk tujuan 

memerangikejahatan asal seperti kejahatanperbankan, korupsi, dan pencurian kayu. 

 

8. Peran Lembaga Keuangan  Sebagai Upaya Penanggulangan Secara 

Preventif 

 

Identifikasi transaksi kehutanan mencurigakan dapat dilakukan dengan memperhatikan jumlah 

nominal dan frekuensi transaksi tidak konsisten dengan transaksi  kehutanan yang legal, 

transaksi yang dilakukan tidak wajar dan tidak sesuai dengan kegiatan usaha nasabah bank 

(pengusaha hotel melakukan transaksi kehutanan), pola transaksi nasabah menyimpang dari 

pola transaksi umum nasabahkehutanan, nasabah tidak ada alasan untuk menjalin hubungan 

dengan pihak luar negeri, nasabah melakukan transaksi dengan pelaku illegal logging.  

 

Pasar Modal merupakan sumber pembiayaan perusahaan sektor kehutanan, keterbukaan 

penting dalam industri pasar modal, pelaksanaan prinsip keterbukaan mengenai perlindungan 

lingkungan hidup. Bapepam telah mengatur ketentuan administratif, legal due diligence, dan 

standar pemeriksaan hukum dan pendapat hukum (himpunan konsultan hukum pasar modal), 

peraturan ini belum memadai dibandingkan Amerika Serikat. Selanjutnya dalam laporan 

transaksi keuangan yang mencurigakan, yang menjadi objek kecurigaan lebih dominan pada 

transaksi itu sendiri, bukan orang atau nasabah yang melakukan transaksi.  

 

Adapun beberapa transaksi mencurigakan dengan menggunakan Lembaga Penyedia Jasa 
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Keuangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:    

1.  Pola transaksi tunai yakni dengan:   

a. Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan 

yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan 

menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;  

b. Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau 

perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai 

tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan 

dengan perorangan atau perusahaan tersebut;  

c. Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlahkecil sehingga 

total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;  

d. Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan denganmenggunakan cek atau 

instrumen non-tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;  

e. Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, 

transfer atau instrumen pasar uang lainnya;  

f. Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai 
berdenominasi besar;  

g. Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;  

h. Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untukukuran suatu 

kantor Bank;  

i. Penyetoran tunai yang di dalamnya selalu terdapat uang palsu;   

j. Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untukdilakukan 

pembayaran tunai;  

k. Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk 

menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank; 

l. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening Bank; 

m. Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis 

kegiatan usaha nasabah;  

n. Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah 

pada Bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlahsangat besar;  

o. Penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening peroranganatau 

perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;  

p. Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi 

Bank untuk melakukan pembuktian;   

q. Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetorantunai 

rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;  

r. Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari 

rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luarnegeri;  

s. Penggunaan petugas telleryang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaanuntuk 

melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi mata uang asing;  

t. Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas 

Bank;  

u. Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau negotiable instruments  oleh suatu 

perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila 

penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening klienlainnya;  

v. Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, 
yang apabila diberikan kemungkinan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas 

pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;  

w. Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan 

untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;  
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x. Penyetoran untuk rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasanyang memadai.  

 

3.  Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan investasi yaitu:  

a. Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai kustodian yang seharusnya 

tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;   

b. Transksi pinjaman dengan jaminan dan yang diblokir (black-to-back deposit/loan 

transactios) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi di 

negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkotika;   

c. Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi 

yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan 

finansial nasabah;  

d. Transaksi dengan pihak lawan (counterparty) yang tidak dikenal atau, jumlah dan 

frekuensi transaksi yang tidak lazim;   

e. Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi, atauinvestor 

lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan 

narkotika.   
 

4.   Transaksi mencurigakan melalui aktivitas Bank di luar negeri: 

a. Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain 

yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan 

narkotika;  

b. Penggunaan Letter of Credits (L/C) dan instrumen perdagangan internasional lain untuk 

memindahkan dana antar negara di mana  transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan 

dengan kegiatan usaha nasabah;  

c. Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke ataudari 

negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan 

atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;  

d. Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik 

perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;   

e. Transfer secara elektronis oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau 

tidak dengan menggunakan rekening;  

f. Permintaan travellers cheques, wesel dalam mata uang asing, atau negotiable instrument  

lainnya dengan frekuensi tinggi;  

g. Pembayaran dengan menggunakan traveller chequesatau wesel dalam mata uang asing 

khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.  

 

5.     Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau agen: 

a. Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai 

penjelasan yang memadai;   

b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai 

mengenai penerima akhir (ultimate beneficiary).  

c. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam   

d. Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;  

e. Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan 

tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah;  

f. Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan di mana  
porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud jelas asal-usulnya, khususnya 

apabila terkait dengan properti.  
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9. Peran PPATK sebagai Financial Inteligence Unit Indonesia 

 

Upaya pencegahan dan pemberantaan tindakpidana pencucian uang tidak bisa dilepaskandari 

institusi Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK). PPATK 

merupakanFinancial Inteligence Unit (FIU) di Indonesia yangmempunyai tugas dan peran dalam 

pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang. FIUmerupakan nama umum 

untuk lembaga sejenis yangjuga terdapat di sejumlah Negara yang tergabungdalam forum 

Egmont Group. Sebuah forum yang bertujuan untuk meningkatkankerjasama dan berbagi 

informasi untuk mendeteksidan memerangi pencucian uang dan pendanaanterorisme. Hasil 

kerja Egmont Group adalah kajianmengenai pentingnya pendirian FIU di setiap negara sebagai 

badan khusus untuk menangani pencegahandan pemberantasan pencucian uang. 

 

Keberadaan PPATK tersebut diatur sejak adanya UU No. 15 tahun 2002 dan UU No. 25 

tahun 2003tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini 

kemudian dinyatakan tidak berlaku paska UU No. 8 tahun 2010 disahkan .Kedudukan, tugas, 

fungsi, wewenang dan organisasi PPATK diatur pada Bab VI, Pasal 37-63 UU No.8 tahun 

2010. PPATK diharapkan dapat berperansebagai sentral dari skema anti pencucian uang 

diIndonesia.PPATK bertanggungjawab pada Presiden (Pasal37 ayat (2)), mempunyai hubungan 

akuntabilitasdengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk pemberian laporan secara 

berkala (Pasal 47). Untuk melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai empat fungsi (Pasal 

40), yaitu: 

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK 

3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan 

4. 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). 

 

Salah satu ukuran kinerja PPATK yang dapat dicermati adalah kuantitas dan kualitas Laporan 

Transaksi, yang mencakup: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan 

Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT); dan Laporan 
Hasil Analisis (LHA).Berdasarkan laporan PPATK, hingga periode SampaiBulan Juni 2012, 

jumlah Laporan yang diterimaPPATK mencapai 11.539.844 laporan denganperincian sebagai 

berikut:176data lebih rinci tentang Hasil Analisis PPATK yangdiserahkan pada penyidik dan 

klasifikasi berdasarkantindak pidana asal (predicate crime) dapat dilihat dariHasil analisis yang 

disampaikan oleh PPATK kepadapenyidik dibagi dalam 12 kelompok, yaitu kepada:(1) 

Kepolisian saja, (2) Kejaksaan saja, (3) KPKsaja, (4) Kepolisian, (5) Kejaksaan dan KPK, 

(6)Kepolisian dan Kejaksaan, (7) Kepolisian dan KPK,(8) Kepolisian, Kejaksaan dan BNN, (9) 

Kepolisian,Kejaksaan dan Ditjen Pajak, (10) Kejaksaan danKPK, (11) Ditjen Pajak dan (12) 

BNN. 

 

Hingga Juni 2012, jumlah kumulatif Hasil Analisisyang diserahkan PPATK kepada penyidik 

berjumlah2.014 laporan sedangkan LTKM berjumlah 4.196laporan. Laporan paling banyak 

diserahkan kepadapenyidik Kepolisian dan Kejaksaan (LHA sebanyak1.379 laporan dan 

LTKM sebanyak 2.896 laporan.Sebanyak 2.014 Hasil Analisis telah disampaikanPPATK ke 

Penyidik sejak tahun 2008 hingga Juni 2012. Berdasarkan tindak pidana asal terlihat 

bahwaLaporan Hasil Analisis (LHA) yang berasal daritindak pidana korupsi merupakan yang 

paling besaryaitu sebesar 896 laporan. Peringkat kedua yaituberasal dari tindak pidana 

                                                           
176 Bulletin Statistik PPATK, Vol 28 Thn III/2012 diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Analisis, Juli 2012. 
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penipuan sebesar 467laporan. Menyusul penyuapan (79 laporan) danNarkotika (78 laporan). 

Meskipun banyak laporan yang disampaikan olehPPATK kepada penyidik dilingkungan 

penegakhukum, namun proses hukum hingga ke pengadilandari laporan tersebut masih dapat 

dikatakan minim.Data PPATK menyebutkan sampai dengan tahun2012 hanya tercatat 

sebanyak 72 perkara yang telahdiputus pengadilan terkait dengan tindak pidanapencucian 

uang.Putusan pengadilan terkait TPPU sebagian besar diputuskan di DKI Jakarta, yaitu 

sebanyak 41 putusanatau 56,9 persen. Putusan pengadilan terkait tindakpidana pencucian 

uang menurut Dugaan TindakPidana Asal sebagian besar adalah Tindak pidanaNarkotika yaitu 

sebanyak 17 putusan atau 23,6persen.Dari aspek penjatuhan pidana maka Hukumanpenjara 

tertinggi selama 17 tahun dan Hukumandenda tertinggi sebanyak 15 Milyar Rupiah.177 

 

9.1. Pencucian Uang dengan Kejahatan Asal Bidang Kehutanan 

 

Temuan PPATK dengan predicate crime pidanabidang Kehutanan hingga Februari 2012 

ternyata masih sangat rendah, yakni: 9 dari 1.924 laporanatau 0,47% dari seluruh laporan. 

Data terbaruyang disampaikan PPATK pada Juni 2012, menyebutkan terdapat 35 laporan 

transaksimencurigakan di bidang kehutanan.178Berdasarkan kategori terdapat 11 klasifikasi 

pelakuyang menjadi terlapor transaksi kehutanan yang dinilai mencurigakan. Paling banyak 

terdri daripegawai swasta dan pengusaha masing-masing 7laporan. Transaksi mencurigakan 

juga ditemuai diHakim, Pejabat Negara dan Perusahaan masing-masing4 laporan. Aktor lain 

yang juga terlibat dalamdugaan pencucian uang, yaitu Pegawai Negeri Sipil(PNS), Dosen, Ibu 

Rumah Tangga, Anggota TNI, danDirektur. 

 

Sedangkan berdasarkan lokasi kejadian, tingkatpenyebaran terjadi di 10 provinsi. 

KepulauanRiau dan Sumatera Selatan yang paling banyakditemukan terjadinya transaksi yang 

mencurigakanyaitu 3 laporan. Sedangkan Sumatera Selatan,Sumatera Barat, Kalimantan Barat 

dan KalimantanTimur ditemukan masing-masing 2 transaksi yangmencurigakan dibidang 

kehutanan. Daerah lainnyayang teridentifikasi adalah NTT, DKI Jakarta,dan Kalteng. Meski 

dinilai daerah yang palingbanyak terjadi kejahatan hutan, di provinsi Riaudan Papua tidak 

ditemukan adanya transaksi yangmencurigakan. 

 

Berdasarkan pantauan ICW, dari 72 perkara yangdijerat dengan tindak pidana pencucian 

uang, hanya 1perkara yang berdimensi korupsi di sektor kehutananyaitu yang terjadi di 

Papua. Perkara ini melibatkanKomisaris Polisi (Kompol) Marthen Renouwmerupakan Pejabat 
Sementara (PjS) Kasat TindakPidana Tertentu (Tipiter)Polda Papua dan Kanit SatOpsnal Dit 

Reskrim Polda Papua. Marthen merupakan salah satu pejabat mempunyaikewenangan 

melakukan tindakan penegakkan hukumberupa penyelidikan maupun penyidikan 

terhadappelaku tindak pidana kehutanan (illegal logging)di wilayah hukum Polda Papua. Tidak 

saja dijeratdengan UU Pencucian Uang, Marthen juga dijeratdengan UU Kehutanan dan UU 

Tindak PidanaKorupsi, namun sayanya pelaku dibebaskan olehHakim Pengadilan Negeri 

Jayapura dengan alasantidak terbukti.  

 

9.2. Peran PPATK dalam Pencegahan Pencucian Uang di Bidang Kehutanan 

 

                                                           
177 Bulletin Statistik PPATK, Vol 28 Thn III/2012 diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Analisis, Juli 2012. 
178Diolah dari Bahan Presentasi “Peranan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang, disampaikan dalam Focus Group Discussion yang diselenngaran oleh ICW di jakarta, 1 Juni 

2012. 
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PPATK atau Financial Intelligence Unit (FIU)di Indonesia pada tahun 2006 lalu 

menerbitkanPedoman pemberian informasi tindak pidanapencucian uang di bidang kehutanan 

dan konservasisumberdaya alam hayati melalui SK Kepala PPATKKEP-2B/1.02/PPATK/04/06 

tanggal 22 April 2006.Pedoman ini sejatinya tidak hanya mencakuppencucian uang dengan 

predicate crime Kehutanan,tetapi juga seperti yang diatur di Pasal 2 ayat (1)huruf (w) UU No. 

25 tahun 2003, yaitu tindakpidana di bidang Lingkungan Hidup.179PPATK menyebutkan:“Buku 

Pedoman yang dibuat ini,sebagai upaya di dalam menjaga kelestarian hutandi 

Indonesia.Sebagaimana diketahui, kerusakanhutan di Indonesia saat ini, sudah masuk 

dalamkategori stadium lanjut. Tindak pidana di bidangkehutanan seperti kegiatan pembalakan 

hutansecara liar (illegal logging) telah mencapai batasyang sangat mengkhawatirkan. 

DepartemenKehutanan melansir secara material kerugiannegara akibat kerusakan hutan 

mencapaiRp. 35 trilyun sampai dengan Rp. 45 Triliunpertahunnya. Selain kerugian materil, 

terjadijuga kerugian berupa penyusutan pada hutan diIndonesia dengan laju yang begitu pesat. 

Saat inipenyusutan itu mencapai 2 juta hektar tiap tahun,yang hampir sama dengan luas 

negara Swiss”180PPATK menyatakan, dalam konteks pemberantasantindak pidana pencucian 

uang di bidang kehutanan,prioritas utama yang dikejar adalah uang dan hartakekayaan yang 
diperoleh dari kejahatan, dengan tigaalasan181: 

1. Faktor Resiko untuk mengejar pelaku kejahatan kehutanan secara langsung. 

2. Mengejar hasil kejahatan dinilai lebih mudah dibanding mengejar pelaku kejahatan 

kehutanan. 

3. Prinsip live bloods of crime. 

 

Dalam isu sektor kehutanan, PPATK telah melakukansejumlah kegiatan sebagai berikut:182 

 Menyampaikan Pedoman High Risk Customer kepada PJK yang antara antara lain 

mencantumkanusaha di bidang kehutanan sebagai high risk customer. 

 Bekerjasama dengan IWGFF menerbitkan Pedoman Pelaporan Tindak Pidana Pencucian 
Uang terkait Illegal logging. 

 Bekerjasama dengan IWGFF dan UNODC menyelenggarakan rangkaian pelatihan 

Penanganan Perkara tindak pidana di Bidang Kehutanan melalui pendekatan Anti Korupsi 

dan Pencucian Uang bagi Penegak Hukum 

 Bersama instansi-instansi terkait menyusun Modul Pelatihan Terpadu untuk Penegak 
Hukum; 

 Bekerjasama dengan IWGFF dan NLRP menyusun Regulatory Manual Peraturan di Bidang 

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, antara lain memuat Pola Penanganan Perkara 

TPPU. 

 

Selain yang telah disebutkan diatas, pada 2005PPATK pernah menemukan dan 

mengidentifikasitransaksi mencurigakan dari rekening 20 cukongkayu yang diduga terlibat 

dalam perkara pembalakanliar atau illegal logging.183 Sayangnya hasiltemuan PPATK ini tidak 

ditindaklanjuti oleh penyidikkepolisian hingga ke proses pengadilan. 

 

                                                           
179 Siaran Pers PPATK, PPATK Meluncurkan Buku Pedoman Pemberian Informasi Tindak Pidana Pencucian 

Uang Di Bidang Kehutanan, Jakarta 27Januari 2009. http://www.ppatk.go.id/pages/detail/40/8972 
180Ibid. 
181Lihat ICW, Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Setengah Hati, hal 53 
182 Bahan Presentasi PPATK, disampaikan dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh ICW dan 

Koalisi Anti Mafia Hutan, 1 Juni 2012. 
183Lihat ICW, Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Setengah Hati, hal 54 
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10. Masalah dalam Pencucian Uang di Sektor Kehutanan 

 

Sebagaimana telah diulas sebelumnya temuanPPATK dengan predicate crime pidana 

bidangKehutanan hingga Februari 2012 fakta masih sangatrendah, yakni: 9 dari 1.924 laporan 

atau 0,47% dariseluruh laporan. Hingga bulan Juni 2012, hanyaterjadi peningkatan hingga 26 

laporan atau totalberjumlah 35 laporan transaksi mencurigakan dibidang kehutanan. Oleh 

karena itulah muncul beberapa pertanyaan terkait laporan bidang kehutanan sangat rendah 

jikadibandingkan dengan tindak pidana lain dan sangat minimnya perkara pencucian uang dari 

sector kehutanan yang berhasil dilimpahkan ke pengadilan. Ada beberapa kendala atau 

hambatan yangmengakibatkan belum efektifnya penanganan tindakpidana pencucian uang 

dengan predicate crime dibidang kehutanan, yaitu: 

 

Pertama.Rendahnya pemahaman penyidiktentang pentingnya pendekatanfollow the money 

dalam penyidikantindak pidana kehutanan maupunkorupsi di sektor kehutanan. PPATK 

menyebutkan bahwa salah satu faktor belum optimalnyapenanganan tindak pidana pencucian 

uang di sector kehutanan adalah rendahnya tingkat pemahamanpenyidik tentang pentingnya 

pendekatan followthe money,yaitu melihat dari transaksi uang yangmengalir dalam penyidikan 

kejahatan dibidangkehutanan.184Angka statistik yang dirilis oleh PPATK misalnyamenyebutkan 

dengan terang setidaknya ada 17 Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dihasilkan 

terkaitkejahatan kehutanan, yang terjadi di 10 (sepuluh)provinsi di Indonesia. Kemudian 

dijelaskan pulabahwa dari 17 LHA berdasarkan perkara tersebut,dapat dipecah pula bahwa 

berdasarkan subyekhukumnya, setidaknya ada 35 LHA yang mengacupada berbagai orang 

dengan beragam latar belakangpekerjaan.Keberadaan statistik transaksi 

keuanganmencurigakan dan laporan hasil analisis terhadapkejahatan kehutanan, dapat 

dipahami karenakejahatan kehutanan merupakan kejahatan yangmelibatkan keuntungan 

ekonomi dalam jumlah besar. Motifnya jelas ekonomi dan seringkali menggunakankekuatan 

ekonomi tersebut untuk membuatkejahatannya menjadi mungkin. Oleh karena itu,ketika 

statistik TKM maupun LHA berbunyi terkaitkejahatan kehutanan, itu dapat diterjemahkan 

untukbanyak pidana, baik itu pencucian uang, korupsi, ataubahkan perpajakan. 

 

Kewenangan penegak hukum baik KPK maupunKejaksaan pun jelas dalam menggunakan 
pendekatanpencucian uang tersebut sebagaimana diatur dalamPasal 5 UU No. 8 Tahun 

2010.Namun disayangkan, bahkan setelah dua tahunkeberadaan kewenangan tersebut 

diberikan dalamUndang-Undang, KPK belum pernah menggunakanpasal pencucian uang 

terhadap kejahatan-kejahatan korupsi kehutanan. Hingga menjadi pertanyaansebenarnya apa 

yang dilakukan oleh penegak hukumterhadap Laporan Hasil Analisis yang masuk.Padahal 

apabila melihat dari struktur dan polanya,pendekatan pencucian uang sebenarnya 

menawarkanpenegakan hukum yang lebih mudah, sederhana,dan cepat. Apalagi jika telah 

dilakukan analisis olehPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.Transaksi keuangan 

yang tidak wajar antara pegawanegeri sipil kehutanan dengan pengusaha yang terkaitdengan 

kehutanan misalnya, dapat dengan mudahmenjadi petunjuk untuk penelisikan lebih 

jauh.Dengan menggunakan dasar petunjuk tersebut,KPK maupun Kejaksaan boleh jadi tidak 

perluterlalu jauh melihat kerusakan di lapangan untukmelakukan pembuktian. Menggunakan 

petunjukintelijen keuangan tersebut pun akan memudahkanKPK maupun Kejaksaan untuk 

memilah perkaramana yang dapat dengan mudah dilaksanakan danberpeluang untuk 

mendapatkan pengembaliankerugian negara yang besar.  

                                                           
184 Peran PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahahatan Kehutanan”, disampaikan oleh Agus 

Santoso, Wakil Ketua PPATK dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh ICW di Jakarta 1 Juni 

2012 
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Melihat bahwa KPK baru pada tahun 2012, menggunakan pasal pencucianuang tersebut – 

yaitu pada perkara Nazarudin. Bisadiambil catatan bahwa ada masalah dalam 

prosespenanganan korupsi oleh KPK yang seharusnya bisaberjalan lebih progresif ketimbang 

penegak hukumyang lain.Kondisi tersebut menyebabkan minimnya perkara-perkarakejahatan 

kehutanan yang dijerat dengantindak pidana pencucian uang dan berhasil diproseshingga ke 

tahap pengadilan. Hingga saat ini tercatat hanya ada 2 (satu) perkara kejahatan kehutanan 

yang dijerat dengan tindak pidana pencucian uang dan juga korupsi yang berhasil diproses ke 

Pengadilan yaitu perkara yang melibatkan terdakwa Marthen Renouw, mantan perwira Polisi 

di Polda Papua dan perkara Labora Sitorus dalam tindak pidana kehutanan, penyimpanan 

BBM dan pencucian uang. Sayangnya terdakwa Marthen Renouw dinyatakan tidak terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta dibebaskan oleh 

Pengadilan Negeri Jayapura. Sedangkan terdakwa Labora Sitorus, akhirnya berhasil 

menggunakan pasal pencucian uang di tingkat Mahkamah Agung. 

 

Belum optimalnya kemampuan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam melakukan identifikasi 
transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana kehutanan dinyatakan oleh Ketua Kelompok 

Hukum Direktorat Hukum dan Regulasi pada PPATK, Riono Budi Santoso, ia mengatakan 

bahwa PPATK kesulitan dalam menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait 

dengan kejahatan kehutanan. Hal ini terjadi karena kebanyakan pelaku kejahatan kehutanan 

seperti pembalakan liar dan alih fungsi hutan ilegal adalah pengusaha. Jadi transaksi yang 

pelaku kejahatan kehutanan lakukan terlihat wajar oleh dunia perbankan atau Penyedia Jasa 

Keuangan karena dianggap sebagai bagian dari usaha.185 Dengan kondisi demikian jika 

pemberantasan pencucian uang di sektor Kehutanan dibatasi hanya dengan predicate crime 

tindak pidana bidang Kehutanan saja, maka dapat disimpulkan, upaya pemberantasan 

pencucian uang di sektor ini gagal, dan kecil kemungkinan terjadi perubahan yang signifikan 

ke depan jika tidak dilakukan perbaikan strategi oleh PPATK terhadap PJK,  Kementrian 

Kehutanan, lembaga barang dan jasa, dan lainnya. 

 

Masalah Kedua adalah Terbatasnya Pihak Pelapor dan Peran Serta Masyarakat dalam UU 

Pencucian Uang. Dalam Pasal 17 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan tentang siapa saja yang 

digolongkan sebagai Pihak Pelapor. Mengacu pada regulasitersebut maka secara garis besar 

pihak pelapordalam pencucian uang dapat digolongkan dalam dua kategori.Kategori Pertama 

yaitu penyedia jasa keuanganyang terdiri dari: bank; perusahaan pembiayaan;perusahaan 

asuransi dan perusahaan pialang asuransi;dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan 

efek;manajer investasi; kustodian; wali amanat; perposansebagai penyedia jasa giro; pedagang 

valuta asing;penyelenggara alat pembayaran menggunakankartu;penyelenggara e-money 

dan/atau e-wallet; koperasiyang melakukan kegiatan simpanpinjam; pegadaian;perusahaan yang 

bergerak di bidang perdaganganberjangka komoditi; atau penyelenggara kegiatanusaha 

pengiriman uang.Kategori pihak pelapor kedua adalah penyedia barangdan/atau jasa lain, yang 

terdiri dari: perusahaanproperti/agen properti; pedagang kendaraanbermotor; pedagang 

permata dan perhiasan/logammulia; pedagang barang seni dan antik; atau balailelang. 

 

Terbatasnya Pihak Pelapor dalam tindak pidanapencucian uang, dapat menyebabkan 

masyarakatmaupun instansi di sektor kehutanan menjadiragu untuk pro aktif memberikan 
informasi ataumelaporkan kepada PPATK ataupun penegak hukumapabila ditemukan adanya 

                                                           
185 Disampaikan dalam Media Brefing “ Mendorong efektifitas Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang di sektor 

Kehutanan”, yangdiselenggarakan ICW, di Jakarta, 14 Maret 2012. 
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dugaan pencucian uangdi sektor kehutanan. Meski hal ini dapat disiasatidengan Pasal 44 UU 

Pencucian Uang, yangmenyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakanfungsi analisis atau 

pemeriksaan laporan daninformasi PPATK dapat meminta informasi kepadainstansi atau 

pihak terkait. Namun untuk optimalisasipemberantasan pencucian uang maka sebaiknya 

tidakperlu ada pembatasan mengenai Pihak Pelapor. 

 

Selain Pihak Pelapor, peran serta masyarakat dalampemberantasan pencucian uang juga 

memilikiketerbatasan. Berbeda dengan UU Tindak PidanaKorupsi, peran serta masyarakat 

diatur terbatas dalamUU Pencucian Uang.Berdasarkan Pasal 44 UU Pencucian Uang, 

padaintinya menyebutkan masyarakat dapat memberikanlaporan dan/atau informasi dari 

mengenai adanyadugaan tindak pidana Pencucian Uang. Namunhingga saat ini pihak PPATK 

tidak memberikanpanduan atau format pelaporan dugaan pencucianuang yang dapat 

dilakukan oleh masyarakat sertamenyediakan link khusus maupun mengajakmasyarakat untuk 

melaporkan dugaan pencucianuang dalam website resmi PPATK Kondisi ini berbeda dengan 

peran serta masyarakatsebagaimana diatur dalam UU Tipikor.186Bahkan dalam UU Tipikor 

juga diatur ketetuanmengenai Pemerintah dapat memberikanpenghargaan kepada anggota 
masyarakat yangtelah berjasa membantu upaya pencegahan,pemberantasan, atau 

pengungkapan tindak pidanakorupsi. 

 

Ketiga, bahwa Penanganan tindak pidana pencucian uang–termasuk dari sector kehutanan- 

tergantung dari kemauan dan kerja keras Penyidik.Hal mendasar yang paling membedakan 

antaraUU No. 8 tahun 2010 dengan UU Pencucian Uangsebelumnya (UU No. 15 tahun 2002 

sebagaimanadiubah dengan UU No. 25 tahun 2003) adalahtentang “Penyidik tindak pidana 

asal (predicatecrimes)”.Sebelumnya, monopoli kewenangan penyidikanpencucian uang berada 

di tangan penyidikKepolisian, akan tetapi melalui proses revisi yangmelelahkan di DPR, 

kemudian dikenal istilah“Penyidik tindak pidana asal”, yaitu: lima institusipenegak hukum 

sesuai dengan kewenangan asalinyauntuk menangani pidana tertentu, yaitu: Polri,Kejaksaan, 

KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN),Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat 

JenderalBea dan Cukai pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia.187 PPATK sendiri 

tidak memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara pencucian 

uang. Upaya PPATK menambah kewenangannya dibidang penindakan ditolak oleh DPR dalam 

proses revisi UU Pencucian Uang yang kemudian disahkan menjadi UU No. 8 Tahun 2010. 

Kondisi ini berdampak pada ditangani atau tidaknya LHA yang disampaikan oleh PPATK-

termasuk LHA dibidang kehutanan, tergantung dari kemauan atau kerja keras para “Penyidik 

tindak pidana asal”tersebut. 

 

Namun demikian berdasarkan Pasal 44 UUNo.8 Tahun 2010, PPATK dapat secara pro 

aktifmelakukan sejumlah tindakan antara lain:merekomendasikan kepada instansi penegak 

                                                           
186Berdasarkan Pasal 41 UU Tipikor, Peran serta masyarakat serta dalam membantu upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi, diwujudkan dalam bentuk: • hak mencari, memperoleh, dan memberikan 

informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; • hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, 

memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak 

hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; • hak menyampaikan saran dan pendapat secara 

bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; • hak untuk 

memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari; • hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: diminta hadir dalam 

proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
187 Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. 
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hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementaraseluruh atau sebagian 

Transaksi yang diketahuiatau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;meminta informasi 

perkembangan penyelidikan danpenyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal 

dan tindak pidana Pencucian Uang; danmeneruskan hasil analisis atau pemeriksaan 

kepadapenyidik.Untuk mendorong penindakan tindak pidanapencucian uang dan korupsi 

dibidang kehutanan jugaperlu dilakukan secara lebih extra mengingat sector kehutanan tidak 

masuk dalam rencana aksi ataustrategi nasional bidang pemberantasan korupsi yangdiusulkan 

oleh pemerintah. 
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BAB V 

KASUS ADELIN LIS 

Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Tanpa 

Instrumen Anti Pencucian Uang 
 

 

1. Pengantar  

Adelin Lis (lahir di Medan, 15 Agustus 1967; umur 47 tahun) adalah putra dari Acak Lis, 

pemilik PT. Mujur Timber, perusahaan pengolah kayu gelondongan menjadi tripleks 

serta kayu lapis (plywood) di Sibolga. Sepeninggal Acak, perusahaan diwariskan ke empat 

putranya, termasuk Adelin. Keluarga Lis mengembangkan bisnis dengan mendapatkan 

sejumlah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Provinsi Sumatera Utara, salah satunya adalah 

PT. Keang Nam Development Indonesia (KNDI) yang memiliki HPH seluas 

58.590 hektare sejak 1998 dengan masa berlaku 55 tahun. Penguasaan sektor hulu dan hilir 

ini menjadikan usaha keluarga Lis sebagai raja perkayuan Sumatera dan menjadi penggerak 

utama ekonomi Kota Sibolga. Keluarga ini juga memasuki bisnis perkebunan dan perhotelan. 

Namun, bisnis perkayuanlah yang menjerumuskan Adelin Lis akibat tuduhan perambahan 
hutan di luar wilayah haknya.188 

Adelin Lis adalah Direktur Keuangan PT KNDI dan Direktur Utama di PT Rimba Mujur 

Mahkota, suatu perusahaan perkebunan. Ia terkena kasus pembalakan liar yang dituduhkan ke 

PT KNDI. Setelah sempat kabur, ia tertangkap di Beijing pada bulan September 2006, setelah 

sebelumnya dilakukan pencarian oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Saat itu namanya 

sudah santer sebagai cukong perkayuan, baik legal maupun ilegal. Namanya benar-benar 

mencuat setelah Pengadilan Negeri Medan membebaskannya dari segala tuduhan pembalakan 

liar. Akibat keputusan ini dan sejumlah kejanggalan yang menyertainya, hakim serta jaksa yang 

menanganinya harus diperiksa oleh atasan masing-masing dan menimbulkan polemik luas 

di baik media massa maupun penegakan hukum. 

Adelin Lis didakwa oleh JPU di Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan melakukan 

tindakan atau turut serta [bersama dengan Ir. Oscar Sipayung (Direktur Utama PT Keam 

Nam), Washington Pane (Direktur Produksi dan Perencanaan PT. Keam Nam), Ir H. Sucipto 

L. Tobing dan Ir Budi Ismoyo] dalam tindakan korupsi. Sebagai direktur keuangan PT. Keam 

Nam Development Indonesia, Adelin Lis diduga mengetahui praktik yang dilakukan oleh 

perusahaannya dalam kegiatan mengusahakan hutan di kawasan Hutan Sungai Singkuang - 

Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. PT Keam Nam Development 

Indonesia ["Keam Nam"] ini adalah pemilik ijin HPH/IUPHHK seluas 58.590 ha di kawasan 

hutan Sungai Singkuang - Sungai Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang sudah 

diusahakannya sejak tahun 1974.189 

Dalam persidangan JPU mendakwa terdakwa dengan dakwaan berlapis/kombinasi. Dalam 

dakwaan pertama, terdakwa didakwa dengan peraturan tentang korupsi, sementara dalam 

dakwaan kedua, didakwa dengan aturan tentang kehutanan. Perbuatan korupsi yang 

disangkakan kepada terdakwa dalam dakwaan pertama [primer] adalah terdakwa 

                                                           
188 http://id.wikipedia.org/wiki/Adelin_Lis 
189 http://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/indicators/cases/decision/Adelin_Lis.htm 

http://id.wikipedia.org/wiki/Medan
http://id.wikipedia.org/wiki/15_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1967
http://id.wikipedia.org/wiki/Tripleks
http://id.wikipedia.org/wiki/Kayu_lapis
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sibolga
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak_Pengusahaan_Hutan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Are
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sibolga
http://id.wikipedia.org/wiki/Beijing
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_Negeri_Medan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa
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memerintahkan kepada karyawan PT. Keam Nam untuk melakukan penebangan kayu di luar 

RKT [Rencana Kerja Tahunan] yang telah disahkan. Penebangan di luar blok RKT yang telah 

disahkan itu dilakukan antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Penebangan di luar blok 

RKT itu bertentangan dengan peraturan tentang kehutanan yang berlaku, antara lain dengan 

Kepmenhutbun No. 805/Kpts-II/1999 [larangan melakukan penebangan di luar blok RKT 

yang disahkan, kewajiban membayar PSDH/DR] serta SK Dirjen Pengusahaan Hutan No. 

151/KPTS/IV-BPHH/1999 [kewajiban membuat timber cruising, laporan produksi kayu 

bulat.]Hasil tebangan itu tidak sah itu tidak disertai pula dengan kewajiban membayar Provisi 

Sumber Daya Hutan [PSDH] dan Dana Reboisasi [DR] kepada negara, sehingga merugikan 

negara sebesar Rp 119.802.393.040 dan US$ 2.938.556,24.Dalam dakwaan pertama [primer] 

ini, JPU mengancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 

20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 

KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Sementara dalam Dakwaan Pertama (subsider), Adelin lis diduga telah menyalahgunakan 
wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau jabatannya [memerintahkan 

penebangan di luar blok RKT] dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 

Jo. Pasal 18 UU No 31Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Dalam Dakwaan 

kedua [Primer], Adelin Lis diduga secara sengaja melakukan kegiatan yang menimbulkan 

kerusakan hutan, yakni dengan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Karya 

Pengusahaan Hutan dan tidak sesuai dengan azas kelestarian hutan. Karenanya terdakwa 

didakwa dengan Pasal 50 ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (1), ayat (14) UU Nomor 41 tahun 1999 

Jo. UU Nomor 19 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU NO 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Dalam Dakwaan kedua [subsider], terdakwa diduga dengan secara sengaja menebang pohon 

atau memanen atau meungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari 
pejabat yang berwenang yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 

(3) Jo. Pasal 78 ayat (5), ayat (14) UU Nomor 41 tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 tahun 2004 

tentang Perubahan atas UU NO 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) 

KUHP. 

Adelin lis juga dikenai dakwaan kedua [lebih subsider], yakni secara sengaja mengangkut, 

menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat 

keterangan sahnya hasil hutan yang diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 50 ayat 

(3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7), ayat (14) UU Nomor 41 tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 

tahun 2004 tentang Perubahan atas UU NO 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 42 

PP No 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan terakhir, 

dalam dakwaan kedua [lebih subsider lagi], terdakwa diduga menerima, membeli atau 

menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang 

diketahui atau patur diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara 

tidak sah yang perbuatan ini diancam dengan pidana yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) 

huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5), ayat (14) UU Nomor 41 tahun 1999 Jo. UU Nomor 19 tahun 

2004 tentang Perubahan atas UU NO 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) 

KUHP. 

Dalam surat Tuntutan Pidananya, JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan 
menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan korupsi dan bersalah secara sengaja 

melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Tuntutan pidananya adalah 10 tahun 
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penjara, denda Rp 1 milyar, subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti 

kerugian negara secara tanggung renteng dengan Ir Oscar Sipayung, Washington Pane, Ir 

Budi Ismoyo, Ir Sucipto L. Tobing, sebesar Rp 119.802.393.040 dan US$ 2.938.556,24, 

dengan ketentuan jika dalam satu bulan terdakwa tidak melunasi uang pengganti tersebut 

maka hartanya disita dan apabila tidak cukup maka diganti dengan hukuman penjara selama 

lima tahun. 

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Medan pada 5 November 2007, ternyata Majelis 
Hakim tidak sepakat dengan tuntutan JPU dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan 

dan nama baiknya harus direhabilitasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak 

terbukti melakukan pidana korupsi dan pidana kehutanan berupa perusakan hutan. Majelis 

Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah perbuatan pidana, 

melainkan hanya perbuatan yang melalaikan administrasi yang kewenangan penindakannya 

berada di tangan Menteri Kehutanan.Atas keputusan hakim itu JPU mengajukan Kasasi Ke 

Mahkamah Agung. 

Dalam Putusan Majelis Hakim MA yang dibacakan dalam sidang Kamis 31 Juli 2008 oleh 

Majelis hakim agung yang terdiri Bagir Manan (Ketua majelis), Djoko Sarwoko, Artidjo 

Alkostar, Harifin A Tumpa, dan Mansyur Kartayasa berpendapat bahwa unsur pidana yang 

dituntut oleh JPU dalam dakwaan kesatu primer dapat dibuktikan. Pidana yang dijatuhkan 

sama dengan tuntutan jaksa yakni 10 tahun penjara, denda Rp 1 milyar, subsider 6 bulan 

kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara secara tanggung renteng dengan Ir 

Oscar Sipayung, Washington Pane, Ir Budi Ismoyo, Ir Sucipto L. Tobing, sebesar Rp 

119.802.393.040 dan US$ 2.938.556,24, dengan ketentuan jika dalam satu bulan terdakwa 

tidak melunasi uang pengganti tersebut maka hartanya disita dan apabila tidak cukup maka 

diganti dengan hukuman penjara selama lima tahun.Sayangnya adalah sampai sekarang 

terdakwa tidak diketahui keberadaannya begitu mendapatkan putusan hakim Pengadilan 

Negeri Medan yang membebaskannya.Sampai sekarang proses penyitaan terhadap kekayaan 
Adelin Lis masih terus diusahakan. 

Pihak yang paling kesal dengan putusan hakim ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, yang 

sudah bersusah payah menangkap Adelin Lis yang jadi buron ke Cina dan harus keluar-masuk 

hutan untuk mencari bukti adanya kerusakan hutan termasuk mendatangkan saksi ahli dari 

BPKP dan IPB. Miliaran rupiah telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengumpulkan bukti 

dan menangkap Adelin Lis. Polisi telah mengumpulkan semua bukti tentang kerusakan hutan 

yang telah menimbulkan kerugian bagi Negara sebesar Rp. 227 triliun.190 

Adelin Lis sebagai buronan Kejaksaan Tinggi namun penanganan dan pencarian terpidana 

tersebut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung,  hingga kini masih terus mencari hingga 

dapat Adelin Lis, Kejagung terus memantau keberadaan Adelin Lis yang kabur dan 
bersembunyi di luar negeriuntuk dapat menemukan buronan Adelin Lis. Sampai saat ini 

Kejagung terus berkoordinasi dengan institusi hukum terkait melacak di mana  tempat 

persembunyian buronan itu di luar negeri.Kejagung juga berjanji akan terus bekerja keras 

untuk dapat menangkap Adelin Lis.191 

                                                           
190Bambang Setiono Kejahatan Lingkungan, Menjerat Adelin Lis dengan Delik 

Pencucian Uang, 

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=8962&coid=1&caid=56&gid=2 

  

 
191 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53adf7de57102/kejagung-masih-cari-buronan-adelin-lis 

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/11/06/brk,20071106-110871,uk.html
http://www.thejakartapost.com/news/2008/08/01/fugitive-illegal-logging-boss-gets-10-years-jail.html
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/03/01582036/aset.adelin.lis.bisa.segera.dieksekusi
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/03/01582036/aset.adelin.lis.bisa.segera.dieksekusi
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=8962&coid=1&caid=56&gid=2
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Perlu menjadi perhatian bahwa ketika kasus Adelin Lis ini di gelar, Indonesia telah memiliki 

UU Tindak Pidana Pencucian Uang yakni UU No 15 tahun  2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang. Namun ternyata Penyidik dengan sengaja tidak menggunakan instrumen ini, 

Adelin Lis hanya di jerat dengan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kehutanan, dengan 

dakwaan alernatif yang sengaja pula dilemahkan.  

2. Proses penyidikan  

 

Penyidikan oleh  Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara terhadap pelaku yakni PT. KNDI 

(Adelin Lis) sebenarnya dapat menggunakan kerangka penjeratan Pasal 3 UUTPPU. 

Berdasarkan BAP berkas perkara Adelin Lis oleh Satuan II Direktorat Reserse Kriminal Polda 

Sumatera Utara dinyatakan:192 
 

“PT. Keang Nam Development Indonesia Cq. Saudara ADELIN LIS selaku Direktur 

Keuangan / Umum PT. Keang Nam Development Indonesia berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 805/Kpts-IV/1999, tanggal 30 September 

1999, PT. Keang Nam Development Indonesia mendapatkan fasilitas dari Negara Republik 

Indonesia Cq. Departemen Kehutanan RI berupa Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ( 

UPHHK ) seluas ± 58.590 ( lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh ) Ha yang 

terletak pada kelompok hutan Produksi sungai Singkuang – sungai Natal, Kec. Muara 

Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, ( dahulu sebelum tahun 2000 adalah Kec. Natal, Kab. 

Tapanuli Selatan), Propinsi Sumatera Utara, diberikan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) 

Tahun, yang berlaku surut sejak tahun 1994  s/d tahun 2029 adalah ADELIN LIS selaku 

Direktur Keuangan / Umum di PT. Keang Nam Development Indonesia tidak pernah 

mengeluarkan dana operasional untuk kegiatan sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam 

Indonesia ( TPTI ) yang mengakibatkan penebangan pohon kayu hasil hutan dari periode 

tahun 2000 s/d tahun 2005 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain lokasi 

penebangan berada di luar Blok Tebangan / Petak Tebangan Rencana Karya Tahunan ( 

RKT ) yang menimbulkan kerusakan hutan, di mana  kegiatan Tebang Pilih Tanam 

Indonesia ( TPTI ) tersebut meliputi: 

 

1. Penataan Areal Kerja (PAK) Et-3 (Et = Exploitasi Tebangan)  adalah kegiatan yang 

bertujuan untuk mengatur blok kerja tahunan dan petak kerja guna perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan unit pengelolaan hutan.   

2. Inventarisasi Tegakan sebelum Penebangan (ITSP) (Et-2) adalah kegiatan pencatatan, 

pengukuran dan penandaan pohon dalam areal Blok Kerja Tahunan untuk mengetahui 

:  

a) Data Pohon Inti   :  jumlah, jenis, diameter.  

b) Data Pohon yang dilindungi  :  jumlah, jenis, diameter.   

c) Data Pohon yang akan dipanen  :  jumlah, jenis, diameter, tinggi bebas cabang.   

d) Data Medan Kerja   :   jurang, sungai, kawasan dilindungi.   

3. ITSP khususnya ditujukan untuk penyusunan Rencana Karya Tahunan (RKT) yang 
berkaitan dengan TPTI.  Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) (Et-1) adalah kegiatan 

penyediaan prasarana wilayah bagi kegiatan produksi kayu, pembinaan hutan, 

perlindungan hutan, insfeksi kerja, transportasi sarana kerja, dan komunikasi antar 

pusat kegiatan. Pembukaan hutan diwujudkan oleh penyediaan jaringan angkutan, 

barak kerja, penimbunan kayu dan lain-lain.   

4. Penebangan (Et) adalah kegiatan pengambilan kayu dari pohon-pohondalam tegakan 

                                                           
192Resume BAP, Sat IV/ Tipiter Dit Reskrim Polda Sumut. 
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yang berdiameter sama dengan atau lebih besar dari diameter batas yang ditetapkan 

(50 up, yang artinya ukuran diameter 50 cm keatas) dari blok tebangan yang telah 

disahkan.  Perapihan (Et+1) adalah kegiatan pada areal bekas penebangan agar Tegakan 

Tinggal tersebut mudah diinventarisasi, diperbaiki dan di tingkatkan produktivitasnya.   

5. Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT) (Et+2) adalah kegiatan pencatatan dan pengukuran 

pohon serta permudaan alam pada areal Tegakan Tinggal untuk mengetahui antara lain 

komposisi jenis, penyebaran dan perapatan pohon dan permudaan serta jumlah dan 

tingkat kerusakan pohon inti.  

6. Pembebasan Tahap Pertama (Et+2) adalah kegiatan pemeliharaan Tegakan Tinggal yang 

berupa pekerjaan membebaskan tajuk dari 200 batang pohon binaan jenis Niagawi 

(pohon inti dan permudaan) per hektar, dari desakan dan naungan pohon / tumbuhan 

penyaing.   

7. Pengadaan Bibit (Et+2) adalah kegiatan yang meliputi penyiapan tempat pembibitan, 

pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan lain yang berhubungan dengan pengadaan 

bibit.   

8. Pengayaan / Rehabilitasi (Et+2) adalah kegiatan penanaman pada areal bekas tebangan 
yang kurang cukup mengandung permudaan jenis Niagawi, dengan tujuan untuk 

memperbaiki komposisi jenis, penyebaran pohon dan nilai tegakan.    

9. Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi (Et+3, 4, 5) adalah pekerjaan perawatan 

tanaman dengan cara membersihkan jalurtanaman, membunuh gulma dan pohon 

penaung, menebas rumput sepanjang jalur penanaman dan penyulam tanaman mati.   

10. Pembebasan tahap Kedua dan Ketiga (Et+4, 6) adalah pengulangan seperlunya 

pembebasan pertama, agar tajuk pohon binaan selalu menerima cahaya matahari 

langsung dari atas atau samping, danmemiliki ruang tumbuh tajuk secukupnya 

kesamping dan keatas.   

11. Penjarangan Tegakan Tinggal (Et+10, 15, 20) adalah penyingkiran penyaing pohon 

binaan bilamana pohon binaan telah berupa tingkat tiang dan pohon, atau berdiameter 

lebih besar dari 10 Cm.    

 

Perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia sejak tahun 2000 s/d tahun 2005 ada 

melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), 

akan tetapi bukan atas kayu bulat yang ditebangnya, melainkan berdasarkan LHP Fiktif.  

 

ADELIN LIS tidak pernah melakukan tugas pokok dan fungsinya selaku Direktur Keuangan 

/ Umum PT. Keang Nam Development Indonesia, antara lain tidak mendistribusikan 

dukungan anggaran untuk kegiatan sistim silvikultur TPTI dalam rangka mewujudkan hutan 

lestari untuk periode tahun 2000 s/d tahun 2005, karena hasil penjualan kayu bulat dari 

PT. Keang Nam Development Indonesia periode tahun 2004 s/d tahun 2005 terbukti 

ditransfer dan digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri atau korporasi ( PT. Sinar 

Gunung Sawit Raya ), sehingga keperluan dana yang seharusnya dialokasikan untuk 

kegiatan TPTI di IUPHHK PT. Keang Nam Development Indonesia tidak terealisasi. 

Selanjutnya ADELIN LIS selaku Direktur Keuangan PT. Keang Nam Development 

Indonesia dengan sengaja membuka rekening atas nama pribadinya sendiri pada Bank 

Buana Cabang Jln. Palang Merah Medan pada No. Rekening : 002.001783  dan HSBC 

Cabang Medan pada No. Rekening :  008-031288-001  untuk memperkaya dirinya sendiri 

atau korporasi melalui penerimaan hasil penjualan kayu olahan PT. Mujur Timber periode 
tahun 2003 s/d tahun 2005 tanpa didasari kewenangan, baik melalui Rapat Umum 

Pemegang Saham ( RUPS ) pada kedua perusahaan maupun wewenang atas amanat 

anggaran dasar kedua perusahaan.  
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Hal  itu dapat dibuktikan berdasarkan keterangan Saudara ADELIN LIS dan dari pihak lain 

( Bank Buana Cabang Jalan Palang Merah Medan ), yaitu:193 

1. Berdasarkan pembacaan rekening koran nomor: 002-0001783 A.n. ADELIN LIS pada 

bank Buana Indonesia Cabang Palang Merah Medan menujukkan adanya aliran dana 

masuk dari  PT. Mitra Niaga Makmur Lestari  sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali 

transaksi dengan nilai Rp. 83.112.006.591(delapan puluh tiga milliar seratus dua belas 

juta enam ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).  

2. Berdasarkan pembacaan rekening koran nomor: 002-0001783 A.n.ADELIN LIS pada 

Bank Buana Indonesia Cabang Palang Merah Medan yang didukung oleh Cek dan Giro 

menujukkan adanya aliran  dana keluar dan masuk ke Rekening nomor:  008-031288-

001 atas nama  ADELIN LIS  pada Bank HSBC cabang Medan sebanyak 13 (tiga belas) 

kali dengan nilai Rp. 10.550.000.000 ,- (Sepuluh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta 

Rupiah) untuk  Aliran Dana Keluar  dari Rekening nomor   0020001783  pada Bank 

Buana Indonesia Cabang Medan Jalan Palang Merah. Setelah Saudara ADELIN LIS ada 

menerima uang hasil penjualan kayu perode tahun 2003 s/d tahun 2005 pada rekening 

No.:  002.001783  atas namapribadinya sendiri pada Bank Buana Cabang Jln. Palang 
Merah Medan, lalu BAP PT. Keang Nam Development Indonesia di Direktorat 

Reserse Kriminal Polda  7 5. Sumatera Utara. dengan sengaja mentransfer kembali 

uangnya ke Rekening No.: 0057862071, atas nama PT. SINAR GUNUNG SAWIT 

RAYA dan ke Rekening No: 105.017800002-6, atas nama PT. Mujur Timber, dengan 

tujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan melawan hak, yaitu: 1.  Ke rekening 

nomor :  0057862071  atas nama PT. SINAR GUNUNG SAWIT RAYA pada Bank 

BNI Cabang Pemuda Medan sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) kali dengan nilai  Rp. 

33,045,000,000.00  (tiga puluh tiga miliar empat puluh lima juta  rupiah).  2.   Ke 

rekening No. : 105-017-800002-6, A.n. PT. Mujur Timber pada Bank Mandiri Imam 

Bonjol Medan sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) kali dengan nilai  Rp. 

25,050,000,000.00  ( dua puluh lima miliar lima  puluh juta rupiah )”.  

 

Seharusnya dalam kerangka hukum yang digunakan oleh penyidik diatas, berupa penerapan 

Pasal 3 UUTPPU seharusnya dapat digunakan untuk menjerat PT. KNDI berdasarkan 

beberapa bukti yang diduga telah terjadinya praktik Money Laundering  harta kekayaan hasil 

pembalakan liar dan adanya transaksi keuangan yang mencurigakandengan pendekatan unsur-

unsur sebagaimana dianut oleh Pasal 3 UU Pencucian Uang(saat kasus ini diproses UU 

pencucuian uang ada adalah Undang-undang No. 15 tahun 2002 kemudian diubah dengan 

Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (berlaku sejak 17 

April 2002 sampai dengan 22 Oktober 2010);) yang telah memenuhi standar pada umumnya 

dipakai dalam kriminalisasi pencucian uang, yaitu meliputi:  Pertama,  a financial transaction  

(transaksi keuangan). Kedua, proceed (hasil-hasil kejahatan).  Ketiga, unlawful activity (tindakan 

kejahatan).  Keempat ,   knowledge   (mengetahui atau patut mengetahui), dan  Kelima,  intent  

(maksud).  

 

Sedangkan unsur objektif pada Pasal 3 UU PencucianUang ini adalah menempatkan, 

mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta 

kekayaan. Selanjutnya unsur subyektif Pasal 3 terdiri dari  sengaja, mengetahui  atau   patut 

menduga  bahwa harta kekayaan berasal dari atau merupakan hasil tindak pidana. Maka dalam 
nunusan tersebut dapat dikatakan telah memenuhi syarat universal tentang pedoman unsur    

mens rea   dalam ketentuan pencucian uang yaitu  intended (sengaja  dan   mengetahui   dan 

                                                           
193Gelar perkara Hasil BAP 
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patut menduga).  

 

Sebagai unsur inti delik maka unsur subyektif tersebut harus dibuktikan. Namun dalam proses 

penegakan hukum di Pengadilan Negeri Medan tersangka (Adelin Lis) dengan segaja tidak 

didakwa dengan menerapkan Pasal 3 UUTPUmelainkan telah melakukan perbuatan 

pelanggaran administratif.  

Kekayaan dan transaksi keuangan Adelin Lis dari bisnis kehutanan ini sebenarnya telah dibidik 
oleh Kepolisian RI. Berdasarkan analis intelijen keuangan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perusahaan Adelin Lis diindikasikan terlibat tindak 

pidana pencucian uang. Laporan ini telah diberikan oleh PPATK jauh-jauh hari kepada 

penyidik Polri, bahkan analis PPATK telah memberikan pendampingan langsung kepada 

penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti pencucian uang yang dilakukan oleh Adelin Cs. 
194Namun, sayangnya, jaksa tidak tertarik menggunakan delik pencucian uang dalam kasus ini. 

Padahal, dengan dakwaan pencucian uang, jaksa bisa segera membekukan dan menyita harta-

harta yang diketahui atau diduga haram tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kejahatan di bidang kehutanan 

dan lingkungan adalah kejahatan yang bisa disidik dengan menggunakan UU TPPU.  

3. Dakwaan 

 

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan komulatif berlapis, yaitu dalam bentuk Dakwaan 

Kesatu-Primair; Kesatu-Subsidair dan Kedua-Primair; Kedua-Subsidair. 

 

 

 

Dakwaan 

  

Ketentuan yang dilanggar 

 

 

Pertama primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 

Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 31 tahun 

1999 dan Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 

20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

(KUHPidana) jo. Pasal 64 

ayat (1) KUHPidana 

 

 Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 

Jo. UU 20/2001: “Setiap 

orang yang secara melawan 

hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara...” 

 Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab 

Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHPidana). 

 Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 

                                                           
194Bambang Setiono Kejahatan Lingkungan, Menjerat Adelin Lis dengan Delik Pencucian Uang, 

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=8962&coid=1&caid=56&gid=2 
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 Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-

Undang Republik Indonesia 

nomor 31 tahun 1999 dan 

Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 20 tahun 

2001 tentang 

Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

(KUHPidana) jo. Pasal 64 

ayat (1) KUHPidana 

 

 

 

 

  ATAU   

Kedua PRIMAIR Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 78 

ayat (1), ayat (14) Undang-

Undang Nomor 41 tahun 

1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2004 

tentang Kehutanan Jo. Pasal 

64 ayat (1) KUHPidana 

 Pasal 50 ayat (2) UU 41 tahun 

1999 Jo. UU No. 19 tahun 

2004:“Setiap orang yang 

diberikan izin usaha 

pemanfaatan kawasan, izin 

usaha pemanfaatan jasa 

lingkungan, izin usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu 

dan bukan kayu, serta izin 

pemungutan hasil hutan kayu 

dan bukan kayu, dilarang 

melakukan kegiatan yang 

menimbulkan kerusakan 

hutan”.  

 Pasal 78 ayat (1) UU 41 tahun 

1999 Jo. UU No. 19 tahun 

2004:“Barang siapa dengan 

sengaja melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 

ayat (2), diancam dengan 

pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda 

paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima milyar 
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rupiah)”. 

 

Kedua SUBSIDAIR 

 

Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. 

Pasal 78 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 41 tahun 

1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2004 

tentang Kehutanan Jo. Pasal 

64 ayat (1) KUHPidana 

 

 

 LEBIH 

SUBSIDAIR 

Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. 

Pasal 78 ayat (7) Undang-

Undang Nomor 41 tahun 

1999 Jo. Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2004 

tentang Kehutanan Jo. Pasal 

42 Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 tahun 2004 

tentang Perlindungan Hutan 

Jo. Pasal 64 ayat (1) 

KUHPidana. 

 

 

 LEBIH 

SUBSIDAIR 

LAGI 

 

Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. 

Pasal 78 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 41 tahun 

1999 Jo. Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2004 

tentang Kehutanan Jo. Pasal 

64 ayat (1) KUHPidana. 

 

 

 
 

Seperti diuraikan diatas, dakwaan Adelin Lis disusun secara kombinasi, yakni penggabungan 

antara Dakwaan Komulatif dan Dakwaan Subsidiar. Pada dakwaan Kesatu Primair, JPU 

mendakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan atas UU No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo 

Pasal 64 ayat (1) KUHP.Sedangkan pada Dakwaan Kedua Primair, JPU mendakwa Pasal 50 

ayat 2 Jo Pasal 78 ayat (1) dan ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 Jo UU No. 19 Tahun 2004 
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tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 64 ayat (1) 

KUHP. Dari Kedua dakwaaan tersebut, pasal-pasal paling krusial yang mengatur hukum 

pidana materil adalah Pasal 2 ayat (1) UU 31 tahun 1999 Jo.UU 20 tahun 2001 (Dakwaan 

Kesatu Primair), dan Pasal 50 ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (1) UU 41 tahun 1999 Jo. UU No. 19 

tahun 2004 (Dakwaan Kedua Primair). 

 

Dalam penyusunan dakwaan tersebut ada beberapa poin kritis yang dapat dielaborasidalam 

pengajuan dakwaan seperti diatas. Pertama, Bentuk dakwaan komulatif memberikan 

kewajiban pada JPU untuk membuktikan semua dakwaan, baik Dakwaan Kesatu  dan 

Dakwaan Kedua. Pada prinsipnya, dalam sebuah dakwaan komulatif, terdapat beberapa 

aturan pidana yang didakwakan dan semuanya harus dibuktikan. Secara umum bentuk 

dakwaan ini hampir sama dengan dakwaan subsider dan dakwaan alternatif. Perbedaan 

mendasar terletak pada kewajiban membuktikan semua pidana yang didakwakan.Kedua 

Bentuk dakwaan seperti ini sangat berhubungan dengan terminologi concursus seperti diatur 

pada Pasal 63  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain dakwaan 

digunakan jika terjadi komulasi, dalam artian baik itu Komulasi Perbuatan ataupun Komulasi 
Pelaku195.Terdapat beberapa karakteristik terkait bentuk Dakwaan Komulatif dalam 

Concursus ini196, yaitu: 

 Ada satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana; 

 Sistem pemidanaan adalah sistem absorbsi, yakni hanya menjatuhkan satu hukuman 

pidana, yakni Pidana terberat, sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) KUHPidana; 

 Dibutuhkan kecermatan dalam menentukan apakah concursus tersebut benar-benar 

merupakan concursus idealis. Persyaratan terpenting adalah, harus diyakinkan, bahwa 

secara nyata hanya ada satu perbuatan, namun secara ideal terjadi pelanggaran beberapa 

aturan pidana. 

 

Namun, salah satu dari dua aturan pidana tersebut juga dapat bersifat khusus (specialis) 

dibanding yang lainnya. Terkait konsepsi yang diatur pada Pasal 63 ayat (2) KUHPidana ini, 

seharusnya Jaksa Penuntut Umum menegaskan, apakah antara Pidana Korupsi (Dakwaan 

Kesatu) dan Pidana Kehutanan (Dakwaan Kedua), ada yang bersifat lebih khusus satu 

diantaranya. Sehingga, dapat diterapkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generale. Berdasarkan 

dokumen Dakwaan, JPU tidak terlihat melakukan pemetaan dan pengklasifikasian sifat 

kekhususan dari salah satu aturan Pidana. 

 

Sebagai alternatif untuk menjerat pelaku, idealnya Jaksa Penuntut Umum mempunyai pilihan. 

Menggunakan Dakwaan dapat diajukan secara alternatif, akan tetapi menggunakan asas Lex 

Specialis Derogat Legi Generale. Dengan konsekuensi harus menegaskan penggunaan asas ini 

saat menguraikan dakwaan. Sehingga, hakim dapat fokus membuktikan hanya aturan pidana 

yang bersifat lebih khusus.Atau, bentuk dakwaan komulatif tetap dapat diajukan. Akan tetapi, 

ditegaskan bahwa salah satu aturan pidana bersifat khusus. Dan, kalaupun JPU tidak berhasil 

membuktikan perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar aturan yang bersifat khusus, 

setidaknya masih ada kemungkinan untuk menjerat terdakwa dengan aturan yang bersifat 

umum. Dalam dakwaan terhadap Adelin Lis pun demikian. Jaksa dapat menyebutkan secara 

tegas bahwa UU Korupsi bersifat lebih khusus dibanding aturan Kehutanan, atau sebaliknya. 

Jika dakwaan khusus tidak terbukti, maka seharusnya dakwaan umum masih bisa 

dipertimbangkan majelis hakim. 

                                                           
195 Harun M. Husein, Surat Dakwaan; Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahan, Rineka Cipta, Jakarta: 2005. 

Hal. 80 
196Ibid. Hal. 81 
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Dakwaan tetap diajukan dalam bentuk komulatif, akan tetapi menegaskan bahwa kedua 

aturan pidana yang digunakan, baik dalam dakwaan Kesatu ataupun Dakwaan Kedua, 

merupakan aturan yang sama-sama bersifat khusus. Dengan kata lain, Pidana Kehutanan 

bersifat khusus untuk aturan di bidang Kehutanan dan KUHPidana, sedangkan Pidana Korupsi 

juga bersifat khusus untuk aturan seputar korupsi, keuangan negara dan KUHPidana. Kedua 

aturan pidana tersebut punya karakter kekhususan sendiri. Pidana Korupsi disusun dengan 

sifat dan tujuan khusus menyelamatkan kerugian negara. Sedangkan, Pidana Kehutanan 

ditujukan untuk melestarikan hutan dan menjaga hutan dari kerusakan yang diakibatkan oleh 

kejahatan yang dilakukan di wilayah hutan.Sehingga, terhadap dua aturan pidana tersebut 

merupakan Komulatif Concursus, dalam artian tidak dapat diterapkan asas Lex Specialis 

Derogat Legi Generale. 

 

Dengan demikian, Jaksa berkewajiban membuktikan kedua dakwaan. Jika  kedua dakwaan 

terbukti, maka pada fase penuntutan Jaksa menegaskan, bahwa kedua dakwaan tersebut 

terbukti, namun karena konsep aturan Pidana Kehutanan dan Pidana Korupsi memenuhi 
persyaratan untuk sebagai concursus idealis, maka dipilih aturan Pidana dengan ancaman 

Pidana terberat.Jika dibandingkan, maka Pidana Korupsi lah yang memberikan ancaman 

pidana maksimal tertinggi, yakni pidana penjara seumur hidup atau maksimal pidana penjara 

20 tahun. Sedangkan ancaman maksimal dari Pidana Kehutanan hanyalah pidana penjara 15 

tahun.Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan kedua alternatif tersebut. Dalam dokumen 

dakwaan dan tuntutan terlihat, dari aspek bentuk dan konstruksi dakwaan yang dipilih, Jaksa 

salah menerapkan penggunaan Dakwaan Kombinasi (Komulatif-Subsidair) untuk mendakwan 

dan menuntut Adelin Lis. 

 

Materi Dakwaan Tidak Jelas 

 

Pengujian terhadap dakwaan selain dilakukan terhadap bentuk dan konstruksi dakwaan, yang 

terpenting, juga dilakukan terhadap Materi Dakwaan. Pada prinsipnya, aspek yang akan dilihat 

setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, apakah kapasitas terdakwa dalam dakwaan sudah 

tepat untuk dijerat dengan suatu aturan pidana tertentu. Kedua, poin yang berkaitan dengan 

korelasi antara dakwaan dengan proses penyidikan oleh Kepolisian (dengan bahan dasar 

Risalah Pemeriksaan. Dan, Ketiga, menyangkut materil perkara. Defenisi standar dari 

Dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum; 

memuat uraian identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan, 

dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana, disertai uraian waktu dan tempat tindak pidana 

dilakukan terdakwa. Surat ini menjadi dasar, batas dan ruanglingkup pemeriksaan pada sidang 

pengadilan.197 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan defenisi khusus tentang Surat 

Dakwaan ini, dalam Pasal 14 KUHAP hanya dicantumkan, bahwa membuat surat dakwaan 

merupakan salah satu kewenangan Penuntut Umum. Dengan demikian, perihal materi atau 

substansi dakwaan, pengujian terhadap kasus Adelin Lis dapat mengacu syarat minimal yang 

harus dipenuhi sebuah Surat Dakwaan.Pasal 143 ayat (2) KUHAP mengaturPenuntut umum 

membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: 

a. nama lengkap, tempat lahir, umum dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat 
tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; 

                                                           
197Ibid. Hal. 43 
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b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 

menyebtukan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 

 

Isi surat dakwaan berdasarkan pasal diatas sesungguhnya dikelompokkan menjadi dua, yakni 

bagian identitas terdakwa dan bagian materil perkara. Pada bagian identitas (huruf a), 

seharusnya Penuntut Umum menjelaskan posisi terdakwa dan kapasitas terdakwa dalam 

tindak pidana yang dituduhkan padanya. Poin kapasitas terdakwa inilah yang tidak disebutkan 

secara jelas oleh Penuntut Umum.  

 

Pada dakwaan kesatu primair ini, JPU mendakwa Terdakwa, dengan saksi Ir. Oscar A. 

Sipayung dan saksi Ir. Washington Pane, selaku Direksi PT. KNDI, serta saksi Ir. Sucipto L. 

Tobing selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Mandailing Natal tahun 2000 sampai dengan 

tanggal 28 Agustus 2002 dan saksi Ir. Budi Ismoyo selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. 

Mandailing Natal sejak tanggal 29 Agustus 2002 sampai dengan 2006, telah melakukan atau 

turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian 

rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling). 

 

Pada surat dakwaan kesatu primair ini, Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan apakah 

Terdakwa ADELIN LIS dalam dakwaan ini berkedudukan sebagai pelaku, atau sebagai pelaku 

yang menyuruh, atau sebagai pelaku yang turut melakukan atau pun bersama-sama 

melakukan perbuatan pidana tersebut. Sehingga boleh dikatakan Dakwaan Kesatu Primair 

dari JPU ini menjadi tidak jelas tindak pidana apa yang didakwakan kepada terdakwa.  Padahal, 

Penuntut umum mengaitkan setiap dakwaannya dengan Pasal 55 KUHPidana dalam 

dakwaannya198. Pasal tersebut mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana.Selain 

pencantuman secara jelas kapasitas Adelin Lis sebagai terdakwa, pencantuman syarat material 

yang mencakup uraian tindak pidana yang didakwakan merupakan satu syarat penting seperti 

diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Disini, pembentuk undang-undang sesungguhnya 

menginginkan dakwaan disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Pemahaman cermat 

menurut Pedoman pembutan surat Dakwaan dari Kejaksaan Agung sendiri setidaknya 

mensyaratkan adanya ketelitian jaksa penuntut umum agar tidak melakukan kekeliruan yang 

berakibat membatalkan dakwaan seperti nebis in idem, daluarsa perkara, dan delik aduan atau 

tidak. Jelas, berarti Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur delik dan memadukan 

dengan fakta atau perbuatan materil. Dan, Lengkap, berarti uraian harus mencakup semua 

unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap199. 

 

Masalah Dakwaan Kesatu Primair.200 

 

Bahwa dalam memanfaatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) tersebut, 

Terdakwa dengan saksi Ir. Oscar A. Sipayung, saksi Ir. Washington Pane selaku Direksi PT. 

KNDI telah memungut hasil hutan kayu dengan cara memerintahkan karyawan PT. KNDI 

antara lain saksi Musran Tumanggor (operator chain saw) untuk melakukan penebangan kayu 

dengan menggunakan alat berupa chain saw atau alat penebang lainnya di luar areal Rencana 

Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan, seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini.  

                                                           
198 Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H., Legal Anotasi Eksaminasi Publik Putusan Perkara Illegal logging dalam Kasus Adelin 

Lis. Jakarta: 2008. Hal.3 
199 Kejaksaan Agung RI, Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, Jakarta: 1985. Hal 14-16. 
200 Dr. J. Djohansjah, Loc. Cit. 
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Penebangan Kayu Illegal dalam Kasus Adelin Lis tahun 2000-2005 

 

Tahun Log 

2000 15.544 batang 

2001 14.697 batang 

2002 23.310 batang 

2003   7.916 batang 

2004 10.710 batang 

2005 12.776 batang 

TOTAL 84.953 batang 

 

Bahwa penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu tersebut oleh Terdakwa, serta saksi 

Ir.Oscar A. Sipayung, saksi Ir. Washington Pane, serta saksi Ir. Sucipto L. Tobing dan saksi Ir. 

Budi Ismoyo telah bertentangandengan: 

 

a. Kewajiban PT. KNDI dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan 

No. 805/Kpts-VI/99 tanggal 30 September 1999 tentang pembaharuan ijin HPH kepada 

PT. KNDI201 

 

b. Kewajiban PT KNDI untuk melaksanakan Timber Cruising dan membuat Laporan Cruising 

dengan semestinya sebagaimana Surat Keputusan DirJen Pengusahaan Hutan Nomor: 

151/Kpts/IV-BPHH/93 tanggal 19 Oktober tentang Peraturan Petunjuk Teknis Tebang 

Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) 

PSDH dan DR. 
 

c. Kewajiban PT KNDI untuk membuat laporan Hasil Produksi kayu bulat dengan 

semestinya sebagai dasar Penerbitan Surat Perintah (SP), Provisi Sumber Daya Hutan 

(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). 

 

d. Kewajiban Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan Jo. 

Keputusan Menteri Nomor: 126/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Penatausahaan 

Hasil Hutan yang antara lain menyebutkan: “Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota wajib 

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya”. 

 

e. Kewajiban Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 16/Kpts-II/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang 

                                                           
201  (1) Perusahaan harus melakukan sistim silvikultur Tebang Pilih Tanah Indonesia (TPTI) pada areal seluas 

58.590 Ha; (2). Perusahaan dilarang melakukan penebangan hutan di luar areal yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Karya Lima Tahunan dan Rencana Karya Tahunan (RKT) yang telah disahkan; (3). Perusahaan harus 

membangun dan memelihara jaringan jalan di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketetapan dan ketentuan 

pembuatan jalan angkutan serta sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan; (4). 

Perusahaan harus membayar Iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR); 

(5) Perusahaan harus mengikutsertakan Koperasi (Koperasi masyarakat setempat dan Koperasi Sinar Meranti) 

25 % sebagai hak kompensasi masyarakat (15 % dialihkan langsung pada saat koperasi terbentuk dan 10 % 

diangsur selama 5 tahun dengan hak opsi kenaikan 1 % setiap tahun), Lembaga Pendidikan setempat 10 %, dan 

BUMD 10 % sebagai Pemegang Saham. 
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Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Jo. Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor: 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, 

Rencanan Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahanan  atau Bagan Kerja Pengusahaan 

Hutan. 

 

kemudian perbuatan terdakwa, saksi Ir.Oscar A. Sipayung, saksi Ir. Washington Pane, serta 

saksi Ir. Sucipto L Tobing dan saksi Ir. Budi Ismoyo, telah memperkaya PT. KNDI dan atau 

diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 119.802.393.040,- dan US $ 2.938.556,24 atau setidak-

tidaknya Rp 83.112.016.591,- yang masuk dalam rek pribadi terdakwa pada Bank Buana dan 

HSBC yang diperoleh dari penjualan Hasil Hutan Kayu yang ditebang di luar blok Rencana 

Kerja Tahunan (RKT) PT KNDI, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara 

sebagaimana hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Sumut sesuai dengan surat No. R-

2369/PW02/6/2006.  

 

Dakwaan Kesatu Subsidair 
 

Pada dakwaan kesatu subsidair ini, Jaksa mendakwa Terdakwa, saksi Ir.Oscar A. Sipayung, 

saksi Ir. Washington Pane, selaku Direksi PT. KNDI serta saksi Ir. Sucipto L Tobing dan saksi 

Ir. Budi Ismoyo, telah melakukan  atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara, perbuatan mana merupakan 

beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang 

sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling).Uraian dakwaan Jaksa pada 

dakwaan kesatu subsidair ini sama seperti uraian dakwaan Jaksa pada dakwaan kesatu 

primair. 

 

Dakwaan Kedua Primair 

 

Pada dakwaan kedua primair ini, Jaksa mendakwa Terdakwa, dan saksi Ir. Oscar A. Sipayung, 

serta saksi Ir. Washington Pane oleh dan atas nama badan hukum atau badan usaha PT. 

KNDI selaku direksi PT. KNDI, yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha 

pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta 

izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dengan sengaja melakukan kegiatan yang 

menimbulkan kerusakan hutan,perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada 

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut 

(Voorgezette Handeling).Uraian dakwaan Jaksa pada dakwaan kedua primair ini mendakwakan:  

 

1. Bahwa perbuatan yang didakwa menimbulkan kerusakan hutan yakni dengan tidak 

melaksanakan penebangan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut 

ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan. Bahwa selaku 

pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. KNDI harus melakukan sistem 

silvikultur tebang pilih tanam indonesia yang merupakan subsistem dari sistem 

pengelolaan hutan dengan filosofi lestari, antara lain: 

 
a. Penataan Areal Kerja (PAK); PAK tidak pernah pernah dilaksanakan  dan 

direalisasikan sesuai dengan ketentuan, hal ini terlihat dengan tidak adanya 

dokumentasi Photo Bal Batas, karena dana PAK tidak pernah disalurkan terdakwa 

kepada Manager Camp a.n. Lee Sungman di Camp Tabuyung. 
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b. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP); pelaksanaan Timber 

Cruising/ITSP secara administratif tetap dibuat guna memnuhi persyaratan usulan 

RKT, tetapi  secara fisik di areal blok tebangan tidak pernah dilaksanakan.  

 

c. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH); PWH tidak pernah dilaksanakan, hal ini terlihat 

dengan tidak adanya dokumentasi photo pembukaan wilayah dan peta realisasi 

pembuatan jalan dengan Skala 1 : 10.000. Dana PWH dibuat pada rencana dan 

realisasi berdasarkan perkiraan saja, tetapi faktanya tidak ada. 

 

d. Penebangan; penebangan kayu/pohon dilakukan di luar RKT dalam izin IUPHHK PT. 

KNDI dalam kurun waktu tahun 2000 s/d tahun 2005 secara berlanjut. 

 

e. Pengayaan/Rehabilitasi; secara administratif laporan tetap dilaksanakan tetapi riil di 

lapangan tidak pernah dilaksanakan. 

 
2. Bahwa terdakwa selaku Direktur keuangan PT. KNDI tidak merealisasikan anggaran 

biaya yang telah ditetapkan guna melaksanakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam 

Indonesia (TPTI), sehingga laporan hasil cruising dibuat sendiri oleh saksi Ir. 

Washington Pane (laporan hasil cruising fiktif) selaku Direktur Produksi dan 

Perencanaan PT. KNDI, yang tidak melihat ke lapangan, bersama Ir. Umasda selaku 

Kepala Bagian Perencanaan PT. KNDI, dan saksi Ir. Oscar A. Sipayung  selaku Direktur 

Utama PT. KNDI tidak mengecek ke lapangan atas usulan RKT yang diajukan saksi Ir. 

Washington. 

 

a. Bahwa dampak kerusakan sifat kimia tanah akibat adanya penebangan pohon dan 

perusakan pada kawasan hutan lindung dan melakukan perusakan hutan produksi 

lokasi IUPHHK PT. KNDI adalah konvensi hutan alam menjadi tanah terbuka telah 

menyebabkan: Hilangnya bahan organik tanah hutan pada luasan 14.695 Ha 

sebanyak 2.736.209 Ton bahan organik; peningkatan PH tanah dan menurunkan PH 

tanah dan KTK tanah dan meningkatkan kejenuhan basa (KB); dan kerusakan sifat 

kimia tanah. 

 

b. Bahwa dampak kerusakan sifat biologi tanah akibat kegiatan penebangan pohon dan 

melakukan perusakan hutan produksi di IUPHHK PT. KNDI adalah hutan alam 

menjadi tanah terbuka yang telah menurunkan: jumlah mikroorganisme tanah; dan 

keanekaragaman genetik yang diindikatorkan menurun atau hilangnya jamur tanah 

(fungi). 

 

Dakwaan Kedua Subsidair 

 

Pada dakwaan kedua subsidair ini, JPU mendakwa Terdakwa, dan saksi Ir. Oscar A. 

Sipayung, serta saksi Ir. Washington Pane oleh dan atas nama badan hukum atau badan 

usaha PT. KNDI selaku Direksi PT. KNDI, dengan sengaja menebang pohon atau 

memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari 

pejabat yang berwenang, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada 
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan 

berlanjut (Voorgezette Handeling). 
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Uraian dakwaan Jaksa pada dakwaan kedua subsidair ini mendakwakan: Bahwa dengan 

dilanggarnya ketentuan Amar keempat butir 1 Keputusan Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan No.805/Kpts-VI/99, yang isinya menyatakan: “apabila PT. KNDI tidak 

merealisasikan pengalokasian saham kepada Koperasi, Lembaga Pendidikan setempat dan 

BUMD selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan 

ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi”.  

 

Dakwaan Kedua Lebih Subsidair 

 

Pada dakwaan kedua lebih subsidair ini, Jaksa mendakwa Terdakwa, dan saksi Ir. Oscar A. 

Sipayung, serta saksi Ir. Washington Pane oleh dan atas nama badan hukum atau badan 

usaha PT. KNDI selaku direksi PT. KNDI, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau 

memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya 

hasil hutan, perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya 

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette 

Handeling).Uraian dakwaan Jaksa pada dakwaan kedua lebih subsidair ini mendakwakan: 
 

1. Bahwa berdasarkan pengukuran ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) 

Wilayah I Medan dan hasil pemeriksaan Rekontruksi Lapangan BPKH Wilayah I 

medan serta Cruiser, Operator Chain Saw dan petugas TPTI di dalam areal IUPHHK 

PT. KNDI yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, 

Prop. Sumatra Utara, telah terjadi penebangan di luar Rencana Kerja Tahunan PT. 

KNDI, sejak tahun 2000 sampai dengan 2005. 

 

2. Bahwa dengan ditangkapnya saksi Josne Purba, pada tanggal 23 Januari tahun 2006, 
yang mengangkut hasil hutan kayu di perairan dekat Pulau Poncan Ketek Sibolga Kab. 

Tapanuli tengah, menggunakan Tug Boat,  oleh Kepolisian karena kayu yang diangkut 

tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, karena dokumen surat 

keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) tidak sesuai dengan keadaan fisik, jenis, 

maupun volumenya, Sehingga terdakwa, saksi Ir. Oscar A Sipayung, serta Ir 

Washington Pane telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak 

dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), 

karena SKSHH tidak sesuai dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun 

volumenya. 

 

Dakwaan Kedua Lebih Subsidair Lagi 

 

Pada dakwaan kedua lebih subsidair lagi ini, Jaksa mendakwa Terdakwa, dan saksi Ir. 

Oscar A. Sipayung, serta saksi Ir. Washington Pane oleh dan atas nama badan hukum 

atau badan usaha PT. KNDI selaku direksi PT. KNDI, menerima, membeli atau menjual, 

menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui 

atau diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, 
perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa 

sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling). 

 

Uraian dakwaan Jaksa pada dakwaan kedua lebih Subsidair lagi ini mendakwakan: 

 

1. Bahwa dengan dilanggarnya ketentuan Amar keempat butir 1 Keputusan Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan No. 805/Kpts-VI/99, yang isinya menyatakan: “apabila PT. 

KNDI tidak merealisasikan pengalokasian saham kepada Koperasi, Lembaga 
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Pendidikan setempat dan BUMD selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkannya 

Keputusan ini, maka Keputusan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi”.  

 

2. Bahwa berdasarkan pengukuran ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) 

Wilayah I Medan dan hasil pemeriksaan Rekontruksi Lapangan BPKH Wilayah I 

Medan serta Cruiser, Operator Chain Saw dan petugas TPTI di dalam areal IUPHHK 

PT. KNDI yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, 

Prop. Sumatra Utara, telah terjadi penebangan di luar Rencana Kerja Tahunan PT. 

KNDI, sejak tahun 2000 sampai dengan 2005. 

 

Melihat dakwaan-dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dakwaannya, 

baik dalam dakwaan kesatu (dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair) maupun 

dakwaan kedua (dakwaan kedua primair, dakwaan kedua subsidair, dakwaan kedua lebih 

subsidair dan dakwaan kedua lebih subsidair lagi) telah memakai alasan yakni dilanggarnya 

ketentuan-ketentuan oleh terdakwa, yang merupakan ketentuan-ketentuan dalam Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 805/Kpts-VI/99 tentang pembaharuan 
ijin HPH kepada PT. KNDI.  

 

Dalam hal ini, JPU tidak menentukan secara jelas apakah pelanggaran tersebut merupakan Lex 

specialis derogat legi generale atau tidak. Sehingga apakah ini merupakan satu perbuatan tetapi 

melanggar beberapa ketentuan pidana (hal ini diatur dalam pasal 63  ayat (1) KUHP), atau 

merupakan suatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan 

pidana istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan (hal ini diatur 

dalam pasal 63 ayat (2) KUHP). 

 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah dua perbuatan 

yang terpisah-pisah, sehingga JPU mendakwakan dua dakwaan yaitu dakwaan kesatu 

(dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair) dan dakwaan kedua (dakwaan kedua 

primair, dakwaan kedua subsidair, dakwaan kedua lebih subsidair dan dakwaan kedua lebih 

subsidair lagi). Maka oleh karena itu JPU harus membuktikan seluruh dakwaannya. 

 

Dalam analisis terhadap surat dakwaan tersebut dan hubungkannya dengan Risalah 

Pemeriksaan Kepolisian. Menunjukkan pula bahwa alat bukti saksi Marbun Hasiholan Sirait 

dalam sidang pengadilan ternyata mencabut BAP, khususnya keterangan saksi nomor 8 dalam 

BAP tanggal 3 April 2006. Bagian ini menjelaskan perihal penemuan kayu dilapangan. 

Demikian juga dengan saksi Pakner Simanjuntak yang dipersidangan menyatakan tidak 

mengetahui RKT, dan tidak mengetahui SKSHH. Bahkan kedua saksi menyatakan, dalam 

memberikan keterangan saat pemeriksaan oleh penyidik Polisi, mereka diarahkan dan 

diancam. 

 

Saksi Simon Agustinus Sihombing juga mencabut keterangannya dalam BAP, dan di 

persidangan menyatakan tidak mengerti dan tidak mengetahui persoalan dalam kasus Adelin 

Lis. Sakai Wilson marpaung, Drs. M. Tohir, Nirwan Rangkuti dan Hanafi Hasibuan dalam 

kenyataannya juga mencabut keterangan yang pernah disampaikannya saat pemeriksaan 

Kepolisian. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap lemah atau tidaknya dakwaan 

Jaksa Penuntut, karena mau tidak mau, dalam konteks criminal justice system, dakwaan sangat 
terkait dengan proses dan hasil penyelidikan-penyidikan oleh Kepolisian. 
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Terkait syarat perumusan dakwaan secara jelas, bahwa dalam dakwaan terdapat kalimat yang 

tidak jelas.202Pada Dakwan Kesatu Primair, ditulis: ”...di luar Rencana Kerja Tahunan, ...pada 

tahun 2000 di Jl, Danau KM.10 pada titik kooridinat 00” 57’ 22,4” LU dan 99” 03’ 26,4” BT. 

Di luar RKT...” Kalimat yang sama juga diulang untuk penebangan tahun 2002 – 2005, bahkan 

untuk tahun 2001 hanya disebutkan “di luar RKT” tanpa dijelaskan persis titik koordinat 

penebangan. Seharusnya pada proses pra-penuntutan poin mendapat perhatian. Penuntut 

umum berkewajiban menjelaskan terlebih dahulu koordinat RKT tahun 2001 – 2005 dan 

kemudian menguraikan secara bertahap dari tahun ketahun koordinat penebangan, sehingga 

dapat dilhar secara jelas mana penebangan yang di luar RKT atau sebaliknya. 

 

4. Tuntutan 

 

Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan perbuatan Adelin Lis telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu secara melawan hukum tutut serta melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara dan perbuatan tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang 

berhubungan satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang 

berlanjut dan sebagai pemegang saham IUPHHK dengan sengaja turut serta melakukan 

kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan dan perbuatan yang dilakukan tersebut terdiri 

dari beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan lainnya sehingga harus dipandang 

sebagai suatu perbuatan yang berlanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 

18 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 50 

ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (1), ayat (14) UU 41 tahun 1999 jo UU 19 tahun 2004 tentang 

Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 

 

Dan MENUNTUT: 

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

memutuskan: 

1. Menyatakan terdakwa Adelin Lis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara 

bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU 

31 tahun 1999 Jo. UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 50 

ayat (2) Jo. Pasal 78 ayat (1), ayat (14) UU 41 tahun 1999 Jo UU 19 tahun 2004 

tentang Kehutanan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADELIN LIS dengan pidana penjara selama 10 

tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah 

terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan 

membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan Ir. Oscar Sipayung dan Ir 

Washington Pane, Msc., Ir. Budi Ismoyo dan Ir. Sucipto Lumban Tobing Rp. 

119.802.393.040,00 dan US$ 2.938.556,24, dengan ketentuan apabila dalam jangka 
waktu satu bulan terdakwa tidak dapat melunasi uang penggatn maka hartanya disitan 

dan apabila harta tidak cukup maka diganti dengan hukuman penjara selama 5 tahun. 

 

Pada proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum berkewajiban membuktikan setiap unsur 

Pasal yang didakwakan dan meyakinkan hakim, bahwa perbuatan terdakwa Adelin Lis masuk 

dalam kualifikasi Pidana seperti yang didakwakan. berdasarkan fakta hukum dan proses 

                                                           
202 M.H. Silaban, LEGAL ANOTASI Eksaminasi Putusan dalam perkara a.n. Adelin Lis, Jakarta: 2008. Hal.2 
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pembuktian di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengambil kesimpulan tentang unsur-

unsur pasal yang didakwakan. 

 

Tuntutan  atas Dakwaan Kesatu Primair 

 

Unsur secara melawan hukum;  

 

Bahwa Terdakwa, serta saksi Ir.Oscar A. Sipayung, saksi Ir. Wasihington Pane selaku Direksi 

PT. KNDI, tidak melaksanakan kewajiban PT. KNDI dalam Lampiran Keputusan Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan Nomor 805/Kpts-VI/99 tanggal 30 September 1999 tentang 

pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. KNDI.Jaksa menyimpulkan terpenuhinya 

unsur secara melawan hukum ini, adalah bahwa PT. KNDI telah melakukan penebangan dan 

memungut hasil hutan di luar areal RKT PT. KNDI yang telah disahkan, ini dibuktikan dengan 

keterangan: 

a. Saksi Ir. Umasda (Kabag Perencanaan dan Pengawasan eksploitasi hutan PT. KNDI) 

mengatakan : 

 Adanya rencana dan realisasi dalam RKT hanya bersifat administrasi yang tidak 

didukung oleh data-data dilapangan, dan kenyataannya dilapangan realisasinya 0 %, 

sehingga RKT yang dibuat hanyalah bersifat imaginasi.  

 Pada saat saksi melakukan rekonstruksi bersama tim Penyidik, dengan menggunakan 

GPS, ditemukan adanya bekas tebangan kayu di luar RKT PT. KNDI.  

 Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dilapangan tidak dilaksanakan karena terdakwa 

(Direktur Keuangan) tidak pernah mencairkan uang TPTI tersebut. 

 

b. Saksi Cipto Sejati, mengatakan: Saksi berserta Tim Dinas Kehutanan Prov. Sumut yang 

tergabung dengan Tim Dit Reskrim Polda Sumut telah melakukan tugas pengukuran 

untuk menentukan titik koordinat di dalam areal HPH PT. KNDI, dengan menggunakan 

GPS, hasil yang didapat kemudian di floating dengan Peta Kerja RKT Tahun 2005 dan 

ternyata hasil floating di luar RKT tahun 2005 HPH PT. KNDI 

 

c. Saksi Gisto Sinaga (anggota Polri Polda Sumut), mengatakan: Telah terjadi penebangan di 

luar RKT HPH PT. KNDI setelah dilakukan pengukuran dari Dinas Kehutanan, karena 

saksi mendampingi Dinas Kehutanan Prop Sumut bersama pihak PT. KNDI dalam 

pengukuran tersebut. 

 

d. Ahli Anderyan (Staf Sub Dinas Penataan Hutan pada Dinas Kehutanan Prop. Sumut), 

mengatakan: setelah melakukan rekonstruksi lapangan di blok RKT dari tahun 2000 

sampai dengan tahun 2005 untuk menentukan titik koordinat lokasi penebangan yang 

dilakukan HPH PT. KNDI, dengan menggunakan GPS, maka setelah didapat hasilnya, 

kemudian difloating (dibaca) di peta RKT tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, ternyata 

penebangan tersebut dilakukan di luar areal RKT HPH PT. KNDI. 
 

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;  

 

Terdakwa, saksi Ir.Oscar A. Sipayung, saksi Ir. Wasihington Pane selaku Direksi PT. KNDI 

melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kewajiban PT. KNDI PT. KNDI dalam 

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 805/Kpts-VI/99 tanggal 30 September 

1999 tentang pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. KNDI, yakni melakukan 

penebangan dan memungut hasil hutan di luar RKT, sehingga memperkaya PT. KNDI sebesar 
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Rp. 119.802.393.040,- dan US $ 2.938.556,24 atau setidak-tidaknya Rp 83.112.016.591,- yang 

masuk dalam rek pribadi terdakwa pada Bank Buana dan HSBC, sebagaimana hasil 

perhitungan BPKP Perwakilan Sumut dengan surat No. R-2369/PW02/6/2006.Dakwaan Jaksa 

ini dibuktikan oleh keterangan saksi Ir. Umasda, saksi Cipto Sejati, saksi  Gisto Sinaga, dan 

Ahli Anderyan. Dijelaskan saksi-saksi, bahwa telah terjadi penebangan di luar RKT PT. KNDI 

dari tahun 2000 sampai tahun 2005 yang merugikan keuangan negara sesuai dengan dengan 

hasil perhitungan BPKP Perwakilan Sumut dengan surat No. R-2369/PW02/6/2006 (bukti 

surat dibuktikan di persidangan), namun dakwaan bahwa setidak-tidaknya Rp 

83.112.016.591,- yang masuk dalam rek pribadi terdakwa pada Bank Buana dan HSBC, tidak 

dapat dibuktikan dengan alat bukti surat di persidangan. 

 

Unsur Perbuatan Berlanjut (Voorgezette Handeling) 

Terdakwa, saksi Ir. Oscar A. Sipayung dan saksi Ir. Washington Pane, selaku Direksi PT. 

KNDI selaku Direksi PT. KNDI, melakukan perbuatan itu terdiri dari beberapa perbuatan 

dari tahun 2000 sampai dengan  tahun 2005 yang ada hubungannya sehingga harus dipandang 

sebagai perbuatan berlanjut. 
 

Tuntutan atas Dakwaan Kedua Primair 

 

Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;  

 

Terdakwa, saksi Ir. Oscar A. Sipayung dan saksi Ir. Washington Pane, selaku Direksi PT. 

KNDI, melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.  

Jaksa menyimpulkan telah terpenuhinya unsur ini, dari keterangan: 

- Saksi Ir. Umasda, mengatakan PT. KNDI tidak melaksanakan Tebang Pilih Tanam 

Indonesia (TPTI), yang berakibat pada kelestarian hutan. 

- Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si, dosen di Fakultas Kehutanan IPB, yang mengatakan 
bahwa:  

 

Apabila perusahaan tidak melaksanakan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia, maka itu 

termasuk penebangan liar. Karena sistem TPTI sangat menentukan dalam mencegah 

kerusakan hutan.Ahli pernah melakukan penelitian yang diminta oleh Polda Sumut, 

didampingi Penyidik dan pihak PT. KNDI, dengan melihat kualitas tanah dan kawasan hutan 

PT. KNDI. Dari sample tanah didapat hasil telah terjadi penurunan permeabilitas tanah 

sebesar 9,22-16,17 cm/jam dengan nilai maksimum pada hutan alam sebesar 18,38 cm/jam, 

yang merupakan indikasi perusakan tanah, hal tersebut akan menurunkan stock air tanah 

yang mengakibatkan timbulnya banjir, run off, erosi dan longsor pada musin penghujan dan 

kekeringan pada musim kemarau. 

 

5. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama  

 

Dengan segala pertimbangan hukum yang disampaikan pada Putusan Pengadilan Negeri 

Medan, Majelis Hakim yang terdiri dari: H. Arwan Byrin, SH, MH (Hakim Ketua); dan 

Robinson Tarigan, SH (Hakim Anggota); Dolman Sinaga, SH (Hakim Anggota); Ahmad 

Semma, SH (Hakim Anggota); serta, Jarasmen Purba (Hakim Anggota) MEMUTUSKAN: 

1. Menyatakan Terdakwa ADELIN LIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik 

dalam dakwaan ke-satu dan dalam dakwaan ke-dua; 

2. Membebaskan Terdakwa ADELIN LIS oleh karena itu dari segala dakwaan; 
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3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya 

semula; 

4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan 

5. Menyatakan barang bukti digunakan dalam berkas perkara lainnya. 

6. membebankan biaya perkara pada negara. 

 

Putusan tersebut dihasilkan dari rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Kamis, tanggal 1 

November 2007 dan dibacakan pada hari Senin, tanggal 5 November 2007.“Hakim 

Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan, dakwaan jaksa tidak terbukti. Hakim hanya 

menganggap terdakwa tidak menaati aturan Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI). 

Perbuatan itu disebut bukan perbuatan pidana (delik), hanya melanggar izin atau hukum 

administrasi. Karena itu,majelis hakim membebaskannya dari semua tuntutan pidana, baik 

korupsi maupun   illegal logging. 

 

Dalam perkara Adelin, jaksa membidik perbuatanillegal logging-nya dengan dua macam 

tuntutan primer, yaitu korupsi dan illegal logging. Dalam tuntutan korupsi, jaksa menggunakan 
Pasal 2 UU Tipikor, yang unsurnya terdiri atas (1) setiap orang, (2) secara melawan hukum, 

(3) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan 

(4) perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur nomor 

1 (setiap orang), nomor 3 (perbuatan memperkaya diri sendiri), dan nomor 4 (merugikan 

keuangan negara). Unsur kedua (melawan hukum) adalah unsur yang dipersoalkan oleh hakim, 

yang menganggap perbuatan Adelin Lis memang melanggar Pasal 50 ayat 2 UU Kehutanan, 

tapi hakim mengklasifikasikan perbuatan itu sebagai pelanggaran aturan atau izin TPTI, jadi 

bukan perbuatan pidana.  

 

Dalam memeriksa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim berpendapat bahwa 

dakwaan -dakwaan JPU merupakan Lex specialis derogate legi generali sesudah memeriksa 

dakwaan kesatu. Pendapat Majelis Hakim ini kurang tepat, karena Majelis Hakim seharusnya 

sebelum memeriksa dakwaan JPU, terlebih dahulu menentukan apakah dakwaan-dakwan JPU 

ini merupakan Lex specialis derogate legi generalis atau tidak.  

 

Di persidangan, Ahli A De Charge, Prof. DR. Andi Hamzah, S.H, telah memberikan 

keterangan bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 426/Pid/2006 terhadap DL. Sitorus, di 

mana  Hakim setuju dengan pendapat ahli perihal apabila dalam surat dakwaan terdapat suatu 

perbuatan melanggar ketentuan pidana umum (UU Korupsi) dan ketentuan pidana istimewa 

(UU Kehutanan), maka sesuai Pasal 63 ayat (2) KUHP, ketentuan pidana istimewa (UU 

Kehutanan) saja yang diterapkan (Lex specialis derogate legi generalis), dan dalam perkara DL. 

Sitorus ini diterapkan UU Kehutanan.  

 

Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan-dakwaan JPU ini merupakan Lex specialis 

derogate Legi generalis, maka Mejelis Hakim hanya memeriksa dakwaan pada ketentuan pidana 

istimewanya saja, tanpa memeriksa dakwaan pada ketentuan pidana umum. Tetapi dalam 

mengambil Putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim memeriksa seluruh dakwaan JPU, baik 

dakwaan baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim tidak secara 

jelas menerapkan asas Lex specialis derogat legi generali dalam memeriksa dakwaan JPU. 

 
Seharusnya, ketentuan mengenai asas lex specialis derogat legi generali tidak dapat diterapkan 

dalam kasus ini. UU Korupsi bukanlah peraturan hukum yang bersifat umum terhadap UU 

Kehutanan. UU Korupsi adalah peraturan yang bersifat khusus terhadap KUHP. Begitu juga 

dengan UU Kehutanan, adalah peraturan yang bersifat khusus terhadap KUHP. Memang ada 
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pendapatyang menyatakan bahwa karena dalam hal ini pokok perbuatan adalah masalah yang 

berkaitan langsung dengan Hak Pengelolaan Hutan, maka ketentuan UU Kehutanan menjadi 

lex specialis. Sedangkan UU Korupsi karena tidak secara khsusus menyebutkan tentang bidang 

tertentu (bidang kehutanan), maka UU Korupsi-lah yang berkedudukan sebagai lex generalis 

terhadap UU Kehutanan. 

 

Namun Undang-undang Korupsi dan Undang-undang Kehutanan masing-masing mengatur hal 

yang berbeda. Dari sisi tujuan dan hal-hal yang diatur juga berbeda. UU Korupsi bertujuan 

mengejar pemulihan “kerugian keuangan negara”. Sedangkan UU Kehutanan bertujuan 

memanfaatkan dan melindungi hutan. Sekalipun di dalam proses pembuktian unsur “melawan 

hukum” pada UU Korupsi akan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada UU 

Kehutanan, namun karena tujuan dari kedua undang-undang ini berbeda, maka UU Korupsi 

tidak dapat dianggap sebagai lex generalis dan UU Kehutanan sebagai lex specialis. Oleh karena 

itu, pendakwaan UU Korupsi dan UU Kehutanan dapat dilakukan bersama-sama dan tidak 

perlu memilih salah satunya saja (kumulatif).  

 
Selanjutnya dalam mengambil Putusan, Majelis Hakim harus memeriksa apakah perbuatan 

terdakwa AL telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Apabila menurut pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa AL terbukti bersalah/memenuhi 

unsur-unsur dakwaan, maka terdakwa AL harus dinyatakan bersalah.  

 

Pertimbangan Majelis Hakim PN Medan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:  

 

Terhadap Dakwaan Kesatu Primair 

 

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “secara melawan hukum” pada dakwaan 

kesatu primair ini berpandangan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-

IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, bahwa “pengertian secara melawan hukum” di dalam pasal 2 

ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 ini hanya dilihat dalam pengertian formil saja dalam arti harus 

ada ketentuan perundang-undangan (hukum tertulis) yang dilanggar dan perbuatan tersebut 

dinyatakan sebagai tindak pidana. Berdasarkan pengertian “unsur melawan hukum” dalam arti 

formil ini, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atau perbuatan 

PT. KNDI di dalam menjalankan kegiatan usaha mengelola, memungut hasil hutan, atau 

mengusahakan hutan diatas areal lahan hutan seluas 58.000 hektar di Kabupeten Mandailing 

Natal Provinsi Sumatera Utara dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.Pertimbangan 

Majelis Hakim mengenai perbuatan melawan hukum formil yang didakwakan JPU kepada 

Terdakwa yaitu: 

 

a. Melakukan penebangan dan memungut hasil hutan di luar areal Rencana Kerja Tahunan 

(RKT) yang telah disahkan, dengan tanpa hak dan tanpa ijin. DAKWAAN INI TIDAK 

TERBUKTI, karena sesuai dengan fakta belum terlihat dengan jelas apakah benar telah 

dilakukan penebangan di luar RKT. Dan ijin HPH PT. KNDI belum pernah dilakukan 

pencabutan dan dianggap sah berlaku. Seandainya terjadi penebangan di luar RKT, maka 

hal ini sesuai dengan  PP No. 34 Tahun 2002 dipandang sebagai pelanggaran yang bersifat 

administratif, yang sanksinya berupa sanksi administratif oleh Departemen Kehutanan 

 
b. Melakukan penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu telah bertentangan dengan 

kewajiban PT. KNDI dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 805/Kpts- 

VI/99 tanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan ijin HPH kepaa PT. KNDI , yang 

menyebutkan: 
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1. Perusahaan harus melakukan sistim silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). 

DAKWAAN INI TIDAK TERBUKTI, karena tidak ada bukti yang cukup untuk 

menggambarkan sejauhmana sistim silvikultur TPPI tidak dilaksanakan oleh PT. KNDI 

2. Perusahaan dilarang melakukan penebangan hutan di luar areal RKT yang telah 

disahkan. DAKWAAN INI TIDAK TERBUKTI, karena sesuai dengan fakta belum 

terlihat dengan jelas apakah benar telah dilakukan penebangan di luar RKT 

3. Perusahaan harus membangun jalan dan memelihara jaringan jalan di dalam areal 

kerjanya sesuai dengan ketetapan dan ketentuan pembuatan jalan angkutan serta 

sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan. Dikualifikasikan 

PELANGGARAN ADMINISTRATIF 

4. Perusahaan harus membayar  Iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 

dan Dana Reboisasi (DR). DAKWAAN INI TIDAK TERBUKTI, karena dalam 

persidangan terungkap bahwa pembayaran ini telah lunas dengan bukti surat potokopi 

transfer pembayaran 

5. Perusahaan harus mengikutsertakan koperasi, lembaga pendidikan setempat dan 
BUMD sebagai pemegang saham. DAKWAAN INI TIDAK TEBUKTI, karena 

adanya kendala dalam hal belum adanya petunjuk teknis. 

6. Melakukan penebangan dan pemungutan hasil hutan kayu telah bertentangan dengan 

kewajiban PT. KNDI untuk melaksanakan Timber Cruising dan membuat laporan 

cruising. Dikualifikasikan PELANGGARAN ADMINISTRATIF. 

 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Dakwaan Kesatu Primair yang menyatakan 

unsur “secara melawan hukum” dalam arti formil tidak terbukti, dinilai KURANG TEPAT. 

Karena perbuatan Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha mengelola, memungut hasil 

hutan, atau mengusahakan hutan di areal HPH PT. KNDI, telah menyebabkan kerusakan 

hutan sehinggamenimbulkan kerugian keuangan negara, ini merupakan perbuatan secara 

melawan hukum dalam arti formil dalam dakwaan kesatu primair ini. 

 

Adanya kerusakan hutan dapat diketahui dengan melihat kondisi hutan sebelum dan sesudah 

penebangan oleh PT. KNDI. Perubahan hutan alam menjadi tanah gundul, tanah subur 

menjadi tanah kering, dan perubahan stok air tanah, sudah merupakan suatu perubahan fisik 

yang dapat disaksikan secara langsung, sehingga hutan tersebut sudah mengalami perubahan 

fisik yang merupakan kerusakan hutan. Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M. Si, dosen di Fakultas 

Kehutanan IPB, sesudah melakukan penelitian, memberikan keterangan di persidangan bahwa 

kegiatan-kegiatan PT. KNDI pada areal HPH PT. KNDI berdampak pada Konversi lahan 

hutan dari hutan alam menjadi tanah terbuka dan hutan sekunder yang terbakar telah 

menyebabkan pemadatan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa pada Hutan Produksi di areal 

HPH PT. KNDI telah terjadi kerusakan struktur tanah yang merupakan kerusakan Hutan 

Produksi. Perbuatan Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha mengelola, memungut 

hasil hutan, atau mengusahakan hutan diatas areal HPH PT. KNDI, yang telah menyebabkan 

kerusakan hutan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, merupakan unsur secara 

melawan hukum dalam arti formil dalam dakwaan kesatu primair ini. Oleh karena itu unsur 

secara melawan hukum dalam dakwaan kesatu primair ini telah terpenuhi, sehingga 

Terdakwa dapat dipidana 

 
Amar putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa penebangan kayu di luar RKT 

yang dilakukan oleh PT KNDI merupakan pelanggaran administrasi bukan sebagai tindak 

pidana.Pendapat Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan kasus PT. KNDI ini 

telah dinyatakan juga oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
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yang ditujukan kepada penasehat hukum PT. KNDI yakni Hotman Paris Hutapea bahwa surat 

Menteri Kehutanan Nomor S.613/Menhut-II/2006/ 27 September 2006 disebutkan 

pelanggaran penebangan hutan di luar RKT(Rencana Karya Tahunan) oleh pemilik izin HPH 

adalah pelanggaran administrasi bukan pidana sehingga para tersangka dibebaskan oleh 

Pengadilan Negeri Medan darisegala tuntutan yang telah dituduhkan.203 

 

7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Di tingkat Kasasi, Majelis Hakim dengan komposisi: Prof. Dr. Bagir Mannan, SH, MCL 

(Ketua); dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH (Anggota); Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM. 

(Anggota); Djoko Sarwoko, SH (Anggota); dan, Mansur Kartayasa, SH. MH. (Anggota) 

kemudian menjatuhkan vonis pidana penjara 10 tahun penjara, uang pengganti Rp. 119,802 

Miliar subsider 6 (enam) bulan penjara; dan, denda Rp. 1 miliar.  

MA menjatuhkan vonis karena menilai PN Medan telah salah menerapkan hukum. Terdapat 

23 (duapuluh tiga) saksi dan ahli yang keterangannya tidak dijadikan dasar pertimbangan 

majelis tingkat pertama.Padahal menurut majelis hakim kasasi, keterangan saksi dan ahli itu 

sangat penting. Dalam hal unsur melawan hukum, majelis menilai perbuatan Adelin tidak 

melakukan ”tebang pilih” di areal Konsesinya sebagai tindakan melawan hukum. Karena 

Adelin ternyata tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seharusnya dilakukan pemegang 

Hak Penguasaan Hutan (HPH).  

Majelis Kasasi juga menilai Adelin terbukti melakukan illegal logging seperti diatur pada 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan namun juga memenuhi Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan asas concursus idealis, maka Hakim 

memilih ancaman hukuman yang terberat. Sehingga, Adelin divonis berdasarkan UU 

Pemberantasan Korupsi. 

Perkembangan selanjutnya menyangkut penegakan hukum terhadap tindak pidana yang 

dilakukan oleh PT.KNDI atas kegiatan penebangan pohon di luar RKT telah pula diputus oleh 

Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan 

yang diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat 1  junctoPasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tidak 

Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Pasal 50 ayat 2  jo  Pasal 78 UU Kehutanan. Adapun Putusan 

Mahkamah Agung  sebagai berikut204:    

 

1. Menyatakan terdakwa Adelin Lis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana 

kehutanan secara bersama-sama dan berlajut.  

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 

dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) 

bulan kurungan.  

3. Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 119.802.293.040,- 

(seratus sembilan belas milyar delapan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu 

empat puluh rupiah) dan US$ 2.938.556,24 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan 

ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat US Dollar) dengan ketentuan 

apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terdakwa tidak dapat melunasi uang pengganti 

tersebut maka hartanya disita dan apabila hartanya tidak cukup maka diganti dengan 

                                                           
203Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn  7 6 
204Putusan Mahkamah  Agung Nomor 68 K/PID.SUS/2008  7 7 

http://www.mahkamahagung.go.id/index.asp?LT=03&tf=1&idnews=471
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hukuman penjara selama 5 (lima) tahun.”  

 

Hakim Agung Anggota pada majelis Kasasi kasus Adelin Lis sekaligus Juru Bicara Mahkamah 

Agung, Djoko Sarwoko menjelaskan pada publik bahwa di tingkat Kasasi Adelin Lis dijatuhi 

vonis pidana penjara 10 tahun penjara, uang pengganti Rp. 119,802 Miliar subsider 6 (enam) 

bulan penjara; dan, denda Rp. 1 miliar. Pertimbangan hukum vonis tersebut mengatakan, 

Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum. Disebutkan juga, sekitar 23 

saksi dan ahli yang keterangannya sangat relevan dikesampingkan dan tidak menjadi 

pertimbangan dalam Putusan di tingkat Pertama205. Pengadilan Negeri justru menjadikan 

keterangan saksi yang mencabut keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian 

sebagai dasar putusan. Padahal menurut Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung, masih 

banyak saksi lain yang lebih relevan. Dan, keterangan ahli yang dikesampingkan Hakim PN 

sesungguhnya mempunyai kapasitas memberikan analisis pada persidangan tersebut. Mereka 

berasal dari Departemen Kehutanan dan Institut Pertanian Bogor.  

Majelis Hakim Kasasi membenarkan tidak dilaksanakannya segala kewajiban PT. KNDI, 

bersifat konstitutif (imperatif) dan harus dilaksanakan. Sehingga, pelanggaran terhadap 

kewajiban hukum tersebut dapat masuk kategori unsur melawan hukum. Hal ini berakibat 

terjadinya kerusakan hutan dan kerugian keuangan negara.Selain itu, juga dinyatakan, baik 

dakwaan yang menggunakan UU Kehutanan ataupun UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sama-sama terbukti, sehingga Hakim harus memilih aturan hukum yang mencamkan 

pidana terberat. Atas dasar itulah, Adelin Lis divonis menggunakan UU Korupsi. 

Keterangan diatas tentu sangat sulit dijadikan dasar tunggal pelaksanakan sebuah Eksaminasi 

Publik. Kalaupun pada berkas Hasil Eksaminasi ini putusan kasasi juga dianalisis, hal tersebut 

lebih sebagai poin tambahan demi kelengkapan dokumen ini. Tim Perumus menilai, beberapa 

informasi yang disampaikan secara resmi oleh Mahkamah Agung tentang pertimbangan 

majelis hakim Kasasi dalam Kasus Adelin Lis mempunyai nilai penting untuk advokasi 

pemberantasan illegal logging dan korupsi kehutanan. 

7.1. Illegal logging dan Pelanggaran Administrasi Kehutanan  

Poin paling mendasar dan dinilai penting dalam kerangka perang terhadap pembalakan liar 

(illegal logging) dan korupsi di sektor kehutanan terletak pada perdebatan, apakah Hukum 

Administrasi dapat dipertentangan dan dijadikan “tempat bersembunyi” oleh cukong atau 

aktor utama pembalakan liar. Penegasan Mahkamah Agung bahwa kasus Adelin Lis tidak 

hanya merupakan pelanggaran administratif, dan pelanggaran kewajiban meskipun berada di 

wilayah administratif tetap dapat masuk kualifikasi Unsur Melawan Hukum seperti disaratkan 

UU Pemberantasan Korupsi. 

Secara tidak langsung, Putusan Kasasi Mahkamah Agung menegaskan kerancuan 

pertimbangan hukum yang terdapat dalam Surat Menteri Kehutanan pada Lawfirm Hotman 

Paris Hutapea & Partners (Kuasa Hukum Adelin Lis saat itu). Sekaligus membatalkan 

pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Medan yang menjadikan Surat Menteri Kehutanan 

tersebut sebagai salah satu pertimbangan untuk menyatakan bahwa perbuatan dan 

pelanggaran hukum Adelin Lis hanya berada di wilayah Hukum Administratif sehingga hanya 

diberikan sanksi Administratif. 

                                                           
205Majelis Kasasi Vonis Adelin Lis 10 Tahun Penjara, hukumonline.com, 2 Agustus 

2008.http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19839&cl=Berita 

http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19839&cl=Berita
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Surat bernomor S.613/Menhut-II/2006, tertanggal 27 September 2006 tersebut membalas 

surat Hotman Paris bernomor 0433/0388.01/HP&P (21 September 2006). Isi surat tersebut 

menyebutkan berdasarkan Pasal 86 dan 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan 

dan Penggunaan Kawasan Hutan, maka penebangan yang dilakukan di luar RKT merupakan 

pelanggaran administrasi, maka dikenai sanksi administrasi dan denda. Surat yang salah kaprah 

dan tidak mempertimbangkan hukum secara lengkap ini tentunya akan sangat menghambat 

advokasi pemberantasan illegal logging dan korupsi. Sangat kontradiktif dengan posisi M.S. 

Kabaan sebagai Menteri Kehutanan yang seharusnya berkontribusi terhadap perlindungan 

Hutan, bukan sebaliknya, berpihak pada pembalak liar. 

Dengan demikian, penegasan Majelis Kasasi Mahkamah Agung, bahwa Perbuatan Adelin Lis 

meskipun dapat dijerat dengan sanksi administratif, tetapi tidak menghilangkan 

pertanggungjawaban pidana, sepanjang unsur-unsur pidana dalam aturan yang didakwakan 

terpenuhi. Harapanya, bagian ini dijadikan salah satu yurisprudensi yang dipertahankan dan 

diterapkan pada kasus-kasu serupa di bidang Kehutanan. Di sisi lain, celah hukum pada 

Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 80 dapat diperbaiki 

melalui pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung ini. 

7.2. Penerapan Asas Lex Specialis derogat Legi Generale vs Concursus Idealis 

Sampai putusan Kasasi Adelin Lis disampaikan pada publik, persoalan asas Lex Spesialis derogat 

Legi Generale menjadi perdebatan berkepanjangan, terutama antara Undang-Undang 

Kehutanan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini 

merupakan salah satu poin yang paling menarik perhatian Majelis Eksaminasi Publik kasus 

Adelin dalam persidangan demi persidangan yang dilakukan. Karena Hakim PN. Medan pun, 

meskipun dengan rancu dan tidak tepat, menggunakan dalil Lex Specialis-nya UU Kehutanan 

sebagai salah satu dasar pemberian vonis bebas terhadap Adelin Lis.Sebelum membahas lebih 

jauh penerapan asas ini, pada prinsipnya diuraikan, bahwa sifat Lex Specialis sesungguhnya 

terdiri atas dua jenis. Pertama Lex Specialis logic, seperti diatur pada Pasal 63 ayat (2) 

KUHPidana. Dan, Kedua Lex specialis systematic.  

Dalam konstruksi Putusan PN. Medan, yang diperdebatkan lebih pada Lex Specialis logic, yakni 

aturan yang bersifat khusus merupakan aturan yang mengatur hal tambahan selain aturan 

umum. Dengan kata lain, bidang pengaturan, substansi yang diatur dan tujuan yang ingin 

dicapai dari pengaturan tersebut haruslah sama antara aturan yang bersifat umum dan aturan 

yang bersifat khusus. Atau, aturan yang bersifat khusus sesungguhnya memiliki muatan aturan 

umum ditambah aturan yang menjadi kekhususan, bisa berupa aturan tambahan atau 

penyimpangan dari aturan umum.Memperhatikan kriteria Lex specialis logic diatas, wajar jika 

Majelis Eksaminasi Publik yang juga mantan Hakim Agung menegaskan bahwa UU Kehutanan 

tidak bersifat khusus dibanding UU Korupsi. Kedua UU tersebut mengatur materi yang 

sangat berbeda, tujuan yang sangat berbeda, dan bahkan masing-masing merupakan aturan 

khusus terhadap aturan umum KUHPidana.  

Selain itu, penggunaan dalil Lex Specialis UU Kehutanan untuk melarikan pertanggungjawaban 

terdakwa pada wilayah Hukum Administratif juga tidak tepat. Karena Pasal 63 ayat (2) 

KUHPidana yang menjadi dasar hukum positif penerapan asas Lex Specialis derogat legi 

generale dalam Hukum Pidana hanya berlaku untuk dua atau lebih aturan Pidana. Dengan 

kata lain, tidak dapat diterapkan dalam kasus Adelin Lis, di mana  terdapat satu aturan Pidana 

(Pidana Korupsi) dan satu aturan administratif (UU Kehutanan dan peraturan pelaksana 

seperti PP 24 tahun 2000 yang digunakan M.S. Kaban sebagai dasar penjatuhan sanksi 

administratif). 
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Namun, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung tampaknya tidak mempertimbangkan poin 

krusial ini. Tetapi lebih memposisikan UU Korupsi dan UU Kehutanan merupakan dua aturan 

yang dapat menjerat satu perbuatan pidana (perbarengan aturan). Artinya, hakim 

menggunakan Pasal 63 ayat (1) KUHPidana dalam pertimbangan tersebut, atau kerap dikenal 

dengan concursus idealis. 

Pasal 63 ayat (1) KUHPidana mengatur bahwa, “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari 

satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu dari aturan tersebut, yang 

ancaman pidana pokoknya terberat.Ada dua hal yang dapat dipahami dari Pasal 63 ayat (1) 

KUHPidana tersebut, yaitu: 

1. Menggunakan sistem absorbsi, yakni: hanya mengenakan satu aturan pidana 

2. Yang dikenakan adalah aturan pidana dengan ancaman hukuman terberat 

 

Mencermati Dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Pasal 2 

ayat (1) UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (KESATU) dan Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1) dan ayat (14) UU 41 tahun 1999 

tentang Kehutanan, jika hakim menerapkan Concursus Idealis, maka yang akan dikenakan 
terhadap terdakwa tentu saja adalah Dakwaan KESATU dengan ancaman sanksi maksimal 

seumur hidup atau 20 tahun. Sedangkan, ancaman sanksi maksimal untuk dakwaan KEDUA 

hanyalah 10 tahun, atau jika dilakukan atas nama Badan Hukum dapat ditambah sepertiga, 

yakni 13 tahun. Atas dasar itulah, Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara 10 tahun 

pada Adelin Lis karena melakukan Korupsi dan Pembalakan Liar. 

7.3. Kaitan dengan Money Laundering 

 

Tidak adanya dakwaan JPU, yang berakibat pada tidak adanta putusan Pengadilan Negeri 

Medan dan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa Adelin Lis (Direksi PT. 

KNDI) diduga atau patutdiduga telah melakukan tindakan menyembunyikan harta kekayaan 

hasil kejahatan melalui kegiatan  Money Launderingcukup mengherankan. Ada beberapa asumsi  

mengapa tidak digunakan ketentuan tersebut dalam kasus ini pertama, adanya kebingungan 

dan ketakutan dalam penggunaan pasal-pasal pencucian uang karena beberapa ketentuan yang 

belum dipahami oleh aparat penegak hukum, kedua ada motif khusus agar kasus ini sengaja 

dilemahkan penegakannya. 

 

Berdasarkan Pasal 3 UUTPPU apabila dikaitkan dengan Pasal 2 UUTPPU dapatdikonstruksikan 

bahwa “harta kekayaan” yang “diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan” 
merupakan unsur suatu hasil tindak pidana. Pada definisi perbuatan pencucian uang direduksi 

dengan adanya kata “yang diketahuinya atau patut diduganya”.Jadi hasil tindak pidana yang 

merupakan unsur suatu Money Laundering, dikonstruksi dengan menambah kata “yang 

diketahuinya atau patut diduganya”. Penjelasan Pasal 3 UUTPPU secara jelas dapat ditafsirkan 

bahwa hasil tindak pidana adalah, minimal sudah menunjukkan adanya indikasi bukti permulaan 

atas terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain dari penjelasan pasal tersebut jelas tersirat 

bahwa Predicate Crimes sebagai core crime dari Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu 

dibuktikan terlebih dahulu, cukup dengan adanya bukti permulaan yang cukup.  

 

Hal inilah yang menjadi dasar pemberantasan TPPU oleh penyidik Polri untuk melakukan 

penyelidikan atas indikasi pencucian uang yang diperoleh dari core crimesdengan melalui audit 

trail. 
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Pendekatan Anti Pencucian Uang, dalam UUTPPU mensyaratkan bahwa yang terpenting 

‘sudah terdapat bukti permulaan yang cukup’. Hal tersebut dapat terlihat dalam pasal-

pasal:Pasal 35 menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, 

terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana”.  

 

Penafsiran gramatikal dari pasal ini menyiratkan bahwa bentuk pembuktian yang diadopsi oleh 

UU Tindak Pidana Pencucian Uang adalah seakan-akan adalah Pembuktian Terbalik Sempurna; 

karena tersirat hanya terdakwa yang wajib membuktikan bahwa hartakekayaannya bukan 

merupakan hasil tindak pidana. Namun kontradiksi akan muncul apabila membaca penjelasan 

Pasal 35 yang menyatakan bahwa “Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi 

kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. 

Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik”.  

 

Meskipun sepertinya terdapat kontradiksi antara Pasal 35 (wajib membuktikan) dengan 

penjelasan Pasal 35 (diberi kesempatan untuk membuktikan), penjelasan Pasal ini diperlukan 

apabila isi suatu Pasal tidak jelas. Ketika bunyi suatu pasal Pembuktian terbalik yang diadopsi 
oleh UU No.15 Tahun 2002 sebagai langkah awal kriminalisasi pencucian uang sebelum diubah 

dengan UU No. 25 Tahun2003 pada dasarnya mengikuti terobosan yang diterapkan pada 

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi,namun hal ini tidak jelas 

jika mengacu ke penjelasan dari isi pasal tersebut. Perbedaan antara isi pasal dengan 

penjelasan pasal dapat menjadi loop holes (celah hukum) yang dipergunakan oleh pihak-pihak 

yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau untuk memeras terdakwa.  

 

Salah satu bunyi konsideran pada UUTPPU menyatakan: “bahwa perbuatan Pencucian Uang 

harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan 

harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian 

nasional dan keamanan terjaga”. Bahkan dalam penjelasan umum paragraf ke-4 dan ke-5 

dikatakan bahwa: “Perbuatan Pencucian Uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga 

sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian 

nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dengan 

hal tersebut, upaya untuk mencegah dan  memberantas praktik Pencucian Uang telah menjadi 

perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk 

mencegah dan memberantas praktik Pencucian Uang termasuk dengan cara melakukan 

kerjasama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun  multilateral”.  

 

Ada beberapa point penting dari perumusan bunyi konsiderans ini, berkaitan dengan upaya 

pembuktian Predicate Crimes:  

a. Perbuatan Pencucian Uang harus dicegah dan diberantas, dengan alasan:  

1) Agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang 

jumlahnya besar dapat diminimalisasi.  

2) Tercipta stabilitas perekonomian nasional 3) Keamanan terjaga.  

a. Perbuatan Pencucian Uang sangat merugikan masyarakat dan negara.  

b. Perbuatan Pencucian Uang meningkatkan berbagai kejahatan lainnya.  

c. Perbuatan Pencucian Uang telah menjadi perhatian Internasional.  

 

Dari point-point tersebut konsideran diatas, berkaitan dengan permasalahanpembuktian 
Predicate Crimes , maka bentuk yang lebih sesuai dengan amanat konsiderans diatas adalah 

sudah terdapat bukti permulaan yang cukup. Tujuan utamanya adalah selain untuk 

menghukum terdakwa, juga membekukan rekening terdakwa dengan harapan memutus 

“aliran darah” dari para pelaku kejahatan tersebut, serta untuk menyelamatkan kerugian 
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negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana tersebut. Adapun alasan utama digunakannya 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun2003, karena kewenangan yang diberikan Undang-Undang 

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melengkapi dan menambah kewenangan penegak 

hukum dalam menerobos kerahasiaan bank dan melakukan  audit trail.206 

 

Selanjutnya proses penegakan hukum dalam TPPU adalah terhadap “hasil harta kekayaan” 

yang diperoleh dari tindak pidana awal untuk menjerat pelaku207 kejahatan pencucian uang, 

harus di dasarkan kepada dua unsur yakni: Pertama, adanya indikasi tindak pidana pencucian 

uang berdasarkan hasil pemeriksaan tindakpidana yang dikriminalisasi sebagai predicate crimes 

atas adanya patut diduga maka Sistem di Indonesia sebenarnya mengikuti sistem yang telah 

diterapkan di negara maju yaitu    follow the money, yaitu dengan berusaha menciptakan  audit 

trail  secara nasional. Konsep  follow the money  diharapkan dapat menghubungkan antara  

proceeds of crime  dengan perbuatan  crime  asalnya dan pada akhirnya dapat mencapai salah 

satu tujuannya yaitu meminimalkan perbuatan crime  asalnya menganut asas kriminalitas ganda 

(double criminality) mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan korupsi. 

Kedua, harta kekayaan tersebut diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari 
kejahatanyang telah dilakukan dan dikriminalisasi dalam UUTPPU.208 

 

Ada asumsi bahwa penentuan kejahatan pada tindak pidana awal pencucian uang 

(predicatecrimes on Money Laundering) bagi proses penegakan hukum pencucian uang di 

Indonesia mengalami kesulitan, asas hukum Indonesia menekankan ada putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap untuk suatu perbuatan yang dituduhkan kepada tersangka berupa 

tindak pidana awal (core crime), misalnya  illegal logging  diduga adanya indikasi pencucian uang 

hasil harta kekayaan  illegal logging  yang disidik Polri, tidak dapat dikategorikan sebagai 

kejahatan. Jika hasil suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan maka unsur 

“hasil tindak pidana” yang merupakan syarat terjadinya pencucian uang tidak terpenuhi. Akibat 

hukum dari tidak dipenuhinya prasyarat terjadinya pencucian uang adalah tidak terbuktinya 

tindak pidana pencucian uang. Asumsi ini beranjak dari pembuktian prdicate crime terlebih 

dahulu.  

 

Agar penegakan hukum dengan menggunakan kerangka UUTPPU berdayaguna di samping 

adanya kesepahaman  criminal justice system  dalam menerapkan sanksi hukum sebagaimana 

diintrodusir oleh Pasal 3 UUTPPU seharusnya terlebih dahulu penyidik sebelum melakukan 

tugasnya dalam penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencucian uang (Money Laundering) 

dalam kasus Adelin Lis maka pihak penyidik Direktorat Reserse harus melakukan kerja sama 

dengan PPATK secara terpadu dan intensif dengan meminta informasi beserta kemampuan 

analisisnya atas dugaan terjadinya kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh PT. KNDI. 

Informasi tersebut dapat diperoleh dari data Base PPATK atau juga dapat sharing informasi 

untuk FIU (Financial Intelijent Unit) dari negara lain dengan demikian tugas pokok dari PPATK 

adalah turut membantu dalam penegakan hukum dalam usaha untukmencegah dan 

memberantas tindak pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dengan menyediakan 

informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang diterima oleh 

PPATK. Untuk dapat melakukan tugas pokok tersebut PPATK berkewajiban antara lain dalam 

                                                           
206Amin Sunaryadi, Tindak Pidana Pencucian Uang Implikasinya Bagi Profesi Akuntan, 80Media Akuntansi, Ed.29/Th. 

IX (Oktober-November 2002), hal. 24 
207Lihat, Penjelasan Pasal 2 UUTPPU bahwa UUTPPU dalam menentukan hasil tindak pidana  8 1 
208Lihat, Pasal 2 UUTPPU yang mengkategorikan  predicate crimes  menjadi 24 jenis,  8 2ditambah dengan tindak 

pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan diwilayah Negara 

Republik Indonesia atau di luar Wilayah Negara Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak 

pidana menurut hukum Indonesia 
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rangka pencegahan dengan membuatpedoman bagi Penyedia  Jasa Keuangan (PJK) dalam 

rangka untuk dapat melakukan deteksi dini terhadap perilaku Pengguna Jasa Keuangan.  

 

7.4. Asumsi yang keliru dan Kelemahan Dalam Penerapan Rezim Money Laundering 

 

Proses penerapan rezim Money Laundering yang selama ini dipahami oleh aparatpenegak 

hukum dalam sistem peradilan pidana sampai saat ini untuk membuktikan“hasil harta 

kekayaan” yang diperoleh dari tindak pidana awal untuk menjerat209 pelaku kejahatan 

pencucian uang harus di dasarkan kepada dua unsur yakni:  Pertama, menganut asas 

kriminalitas ganda ( double criminality )  adanya laporan dari penyidik tindak pidana awal, atas 

adanya indikasi/patut diduga mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan 

pembalakan liar.  

 

Kedua, harta kekayaan tersebut diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan 

yang telah dilakukan dan dikriminalisasi dalam UUTPPU.210Ada masalah penafsiran dalam 

Penentuan kejahatan pada tindak pidana asal  pencucian uang (predicate crimes on Money 

Laundering) bagi proses penegakan hukum pencucian uang di Indonesia mengalami kesulitan, 

hal ini terlihat bahwa sistem hukum pidana Indonesia menganut asas bahwa suatu perbuatan 

dapat dinyatakan sebagai kejahatan harus melalui mekanisme hukum yakni ditandai dengan 

adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya selama belum 

ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka suatu perbuatan yang dituduhkan 

kepada tersangka berupa tindak pidana awal ( core crime ), misalnya tindak pidana kehutanan 

yang disidik oleh Polri dan diduga adanya insikasi pencucian uang hasil harta kekayaan 

pembalakan liar tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan, jika hasil suatu perbuatan tidak 

dapat dikategorikan sebagai kejahatan maka unsur “hasil tindak pidana” yang merupakan 

syarat terjadinya pencucian uang tidak terpenuhi. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya 

prasyarat terjadinya pencucian uang adalah tidak terbuktinya terdapat indikasi pencucian uang. 

Ini salah satu hambatan utama dalam penggunaan instrumen pencucian uang dengan 

menggunakan UU saat itu 

 

Karena asumsi tidak dibuktikannya predicate crimeoleh sistem peradilan pidana terlebih dahulu 

menurut penyidikan TPPU dalam kasus ini dianganggap telah menyimpangi asas presumption of 

innocence(praduga tak bersalah) dan asas non self incrimination.Tersangka/Terdakwa tindak 

pidana pencucian uang seolah-olah telah dianggap bersalah melakukanpredicate crime tanpa 
dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya yang ditandai dengan adanya putusan hakim yang 

telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga berdasarkan asas ini maka pelaku TPPU dapat 

dijerat dengan penerapan asas perbuatan berlanjut (delictum 

continuatum/voortgezettehandeling), yang menyatakan bahwa ada perbuatan berlanjut apabila 

seseorang melakukan perbuatan,perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran, 

antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang 

sebagai satu perbuatan berlanjut.211 

 

Padahal dalam permasalahan pembuktian bagi aparat penegak hukum sebagai salahsatu 

                                                           
209Lihat, Penjelasan Pasal 2 UUTPPU bahwa UUTPPU dalam menentukan hasil tindak pidana  8 3 
210Lihat, Pasal 2 UUTPPU yang mengkategorikan  predicate crimes  menjadi 24 jenis,  ditambah dengan tindak 

pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan diwilayah Negara 

Republik Indonesia atau di luar Wilayah Negara Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak 

pidana menurut hukum Indonesia.  
211Lihat, Pasal 64 KUH Pidana  8 7 
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tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) apabila 

diadakan studi komperatif atau banding dengan beberapa negaramisalnya Amerika Serikat 

terdapat perbedaan yang cukup signifikan di mana  Amerika Serikat telah berani menyatakan 

bahwa bukti pendukung atau petunjuk (circumtantialevidence ) sudah cukup untuk 

membenarkan adanya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (Money Laundering), 

sedangkan dinegara Indonesia pembuktian selalu didasarkan pada unsur subjektif atau mens 

readan unsur obejektifnya atauactus reus. Di dalam mens rea yang harus dibuktikan yaitu 

mengenai atau patutdiduga (knowladge) dan berkaitan erat bermaksud (intends) di mana  kedua 

unsur tersebut selalu berkaitan erat bahwa seorang tersangka, tertuntut atau 

terdakwamengetahui bahwa uang/ dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan juga 

Walaupun pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUTPPU secara implisit menyatakan bahwa 

terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan 

terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan TPPU. Namun 

pada tahap pemberantasan TPPU oleh sistem peradilam pidana ada kecurigaan akan 

mengalami kesulitan dalam membuktikan dugaanTPPU tersebut, sehingga dikhawatirkan yang 

dapat dijerat dan dihukum hanya tindak pidana awalnya saja tanpa menyentuh TPPU.    
 

Bahwa “mengetahui tentang atau maksud melakukan transaksi tersebut”, sehingga 

dengandemikian terlihat dengan jelas bahwa sistem pembuktian sangat memegang 

perananpenting212 dan sulit membuktikan terhadap kejahatan utamanya (predicate 

offence)dalam penegakan hukum karena memang tindak pidana pencucian uang 

adalahmerupakan kejahatan lanjutan (follow up crime).213 Pembuktian yang dianut dalam 

konsepsi hukum pidana Indonesia memintapertanggungjawaban perbuatan pelaku didasarkan 

pada unsur subjektif dan objektif tentunya sangat sulit dalam melakukan penjeratan terhadap 

pelaku, untuk itu kerangka hukum yang diterapkan adalah UUTPU yakni tersangka 

bermaksudmenyembunyikan, mengaburkan harta kekayaan hasil kejahatan. Apabila kerangka 

ini yang digunakan dalam penanggulangan tidak pidana pencucian uang tentunya aparat 

penegak hukum dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap aset pelakuberdasarkan 3 (tiga)  

modus dari pelaku yakni  placement,  layering  dan  integration.  

 

Pendekatan sengaja dan bermaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pada 

hakekatnya adalah untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku, oleh 

karenanya untuk terpenuhinya adanya unsur kesengajaan sebagaimana yang dirumuskan oleh 

UUTPPU maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa si tersangka mempunyai maksud 

untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, misalnya dalam fakta-fakta kasus Adelin Lis 

adanya maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan. Adapun fakta dimaksud sebagai 

berikut214:   

1. pada kasus ini si tersangka diduga kuat telah mengetahui dan patut menduga bahwa asal-

usul harta kekayaan ini merupakan hasil dari tindak pidana di bidang kehutanan.  

2. kayu bulat hasil penebangan PT. KNDI (Jabatan Adelin Lis selaku tersangka pada PT ini 

sebagai Direktur Keuangan/Umum) yang illegal dikelola oleh PT. Mujur Timber mejadi 

kayu  plywood  (Jabatan Adelin Lis selaku tersangka pada PT ini sebagai Direktur PT. Mujur 

Timber).  

                                                           
212Lihat, Yenti Garnasih,  op-cit , hal. 1  8 8 
213 Ibid   8 9 
214  Independent Legal Auditors-Forensik Legal Auditors Sophia Hadyanto & Partners,  Legal Opinion  Kasus 

Adelin Lis, hal. 704   
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3. kayu  plywood  olahan PT. Mujur Timber Sibolga-Sumatera Utara ini sejak tahun 2003 

dibeli oleh PT. Mitra Niaga Makmur Lestari dan PT. Niaga Prima Terang Lestari.  

4. untuk menampung hasil pembayaran pembelian kayu  plywood  oleh PT. Mitra Niaga 

Makmur Lestari dan PT. Niaga Prima Terang Lestari, maka tersangka membuka dua 

rekening yaitu rekening pribadinya nomor: 0020001783 atas nama Adelin Lis pada Bank 

Buana Indonesia Cabang Medan Jalan Palang Merah dan rekening pribadi Adelin Lis 

nomor: 750.3002538-0 pada Bank Lippo cabang Medan.  

5. tersangka Adelin Lis meminta kepada PT. Mitra Niaga Makmur Lestari dan PT. Niaga 

Prima Terang Lestari/Soeyanto untuk menempatkan uang hasil penjualan plywood  olahan 

PT. Mujur Timber dari kayu bulat produksi PT. KNDI sesuai dengan intruksi pembayaran 

kepada rekening pada bank yang telah ditunjuk oleh PT. Mujur Timber yaitu dua nomor 

rekening di atas yang keduanya merupakan rekening pribadi tersangka dan bukan rekening 

perusahaan PT. Mujur Timber.  

6. tersangka Adelin Lis memasukkan uang hasil penjualan  plywood  tersebut ke dalam 

rekening pribadi tidak atas sepengetahuan dan persetujuan para pemegang saham PT. 

Mujur Timber.  
 

Selanjutnya, dalam rangka melakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku 

tindak pidana pencucian uang berdasarkan atas adanya transaksi keuangan yang mencurigakan 

di dalam lembaga penyedia jasa keuangan sebagai rangkaian proses pemeriksaan, penuntutan, 

persidangan TPPU maka UUTPPU telah memberikan landasan yang mensyaratkan bahwa 

untuk kepentingan proses pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka 

penyidik Polri,215 penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari 

Penyedia Jasa Keuangan mengenai hasil harta kekayaan yang telah dilaporkan oleh PPATK, 

tersangka, atau terdakwa, hal ini sebagaimana dirumuskanPasal 33 ayat (1) UUTPPU sebagai 

berikut: “Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka 

penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia 

Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, 

tersangka atau terdakwa”.Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 

ini, terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang 

yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.216 

 

Adapun tujuan dari pembukaan rahasia bank adalah semata-mata untuk mengetahui jumlah 

uang yang dicurigai sebagai hasil tindak dipidana. Selama ini, ketatnya rahasia bank membuat 

orang lain tidak mengetahui keuangan yang kita miliki di bank. Namun, dengan adanya tindak 

pidana pencucian uang memberi kesempatan kepada penyidik bagi aparat penegak hukum 

untuk membuka rahasia bank seseorang atau korporasi. Selanjutnya aparat penegak hukum di 

dalam melakukan penyelidikan TPPUmempunyai kewenangan untuk memblokir harta 

kekayaan pelaku kejahatan,  sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum atau 

Hakim berwenangmemerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan 

pemblokiran terhadap harta kekayaan dari orang maupun korporasi yang telah dilaporkan 

oleh PPATK kepada penyidik, apabila harta kekayaan dari korporasi diketahui atau patut 

diduga merupakan hasil tindak pidana. Setelah mendapat perintah, Penyedia jasa Keuangan 

wajib melaksanakan pemblokiran sesaat surat perintah pemblokiran diterima. Harta kekayaan 

yang diblokir harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan.  

                                                           
215Surat permintaan untuk memperoleh keterangan dari PJK harus ditanda tangani oleh KepalaKepolisian Negara 

Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik.  
216Permintaan untuk memberikan keterangan dari PJK oleh Polri baru dimulai setelah surat permintaan tersebut 

ditandatangani Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal 

permintaan diajukan oleh penyidik.    
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Adapun tujuan pemblokiran adalah untuk membatasi ruang gerak dari pemilik rekening yang 

dicurigai sebagai tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, pemblokiran juga dapat 

membantu proses pembuktian. Tujuan pemblokiran danapelaku kejahatan pencucian dalam 

proses penyidikan dimaksudkan untuk pembebanan pembuktian sebagai salah satu tindakan 

yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 

yang dikenal dengan istilah ( criminal justice system ), sehingga pelaksanaannya tidak akan 

terlepas dari faktor kerja sama yang bersifat posistif dari masing-masing sub sistem tersebut 

yang merupakan suatu sistem yang kuat, di mana  salah satu sub sistem di dalam sistem 

peradilan pidana pencucian uang (Money Laundering) adalah dengan dibentuknya Pusat 

Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana 

Pencucian Uang (UUTPPU) baik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 maupun 

perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Perangkat hukum ini telah 

memberikan tugas dan wewenang kepada PPATK untuk dapat melaporkan hasil analisis 

transaksi keuangan yang terindikasi patut diduga sebagai perbuatan tidak pidana pencucian 

uang ( Money Laundering ) kepada pihak penyidik kepolisian dan penuntut umum. Menurut 
UUTPPU maka PPATK217mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan yang dapat 

diwujudkan dalam bentuk: mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengepaluasi informasi 

yang diperoleh oleh PPATK,  meminta laporan Penyedia Jasa Keungan (PJK). Dan 

juga218219melakukan audit.220 

 

Proses pemeriksaan dalam rangka pembuktian TPPU pada dasarnya secara normatif UUTPPU 

telah memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa yang diduga atau patut 

diduga melakukan TPPU dengan menerapkan prinsip bahwa terdakwa dapat membuktikan 

atas harta kekayaan yang diperolehnya bukan hasil tindak pidana, hal ini dituangkan pada Pasal 

35 UUTPPU yang menyebutkan bahwa:“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang  

pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta kekayaannya bukan merupakan hasil 

tindak pidana”.Pasal ini menyaratkan suatu sistem pembuktian pembuktian terbalik yang 

khusus diberlakukan untuk pidana pencucian  uang. Menurut sistem ini, terdakwa harus 

membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari kejahatan. 

Apabila orang dan korporasi ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang, 

maka terdakwa tersebut harus dapat membuktikan harta kekayaan yang diketahui atau patut 

diduga dari hasil kejahatan oleh penyidik dan penuntut hukum sebenarnya bukan dari hasil 

kejahatan. Sistem ini menjadikan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang berlaku 

asas praduga bersalah. Artinya, harta kekayaan yang dikuasainya adalah berasal dari kejahatan 

kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya.221 

 

Pasal 35 UUTPPU ini memberi peluang bagi penyidik Polri untuk mengungkap dan melakukan 

rangkaian proses penyidikan kepada pelaku kejahatan Money Launderingsesuai dengan 

kewenangan Polri yang telah diberikan oleh undang-undang, bagi jaksa memberikan peluang 

untuk dapat secara langsung menuntut222 seseorang tanpa kewajiban untuk mengajukan bukti-

                                                           
217Lihat, Pasal 26 huruf F. UUTPPU  9 3 
218Lihat, pasal 26 huruf a UUTPPU  9 4 
219Lihat, p asal 27  ayat (1) huruf a UUTPPU  9 5 
220Lihat. Pasal 27 ayat (1) huruf c UUTPPU  9 6 
221Soewarsono dan Reda Manthovani,  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia , (Jakarta: Malibu, 

2004), hal. 85-87  
222Lihat, Pasal 30 UUTPPU yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam 

Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 31 UUTPPU 
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bukti mengenai dasar dakwaannya, beban pembuktian justru diserahkan kepada pelaku yang 

dituntut pidanadi sidang pengadilan. Pasal 36 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 

(UUTPPU) jugamembenarkan adanya “Peradilan in-absensia” yaitu proses pemeriksaan di 

pengadilan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Tujuan penggunaan sistem ini adalah dimaksudkan 

agarupaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaan 

peradilannya dapat berjalan dengan lancar, maka sekali pun terdakwa dengan alasan yang sah 

tetapi apabila sampai 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan untuk sidang tidak hadir, perkara 

tersebut tetap diperiksa tanpa kehadiran terdakwa.   

 

Karena Tindak pidana pencucian uang dapat mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah 

besar, sehingga proses dan harusdiminimalisasi segala hambatan-hambatan yang dapat 

memperlambat proses persidangan. Apalagi jika pelakunya pengurus sebuah perusahaan besar 

yang tergolong dalam tindak pidana korporasi. Dengan kekayaan yang dimilikinya,mereka akan 

menghalalkan segala cara untuk menghindari proses peradilan. Bahkan, dapat melarikan diri ke 

luar negeri dalam waktu yang lama. Namun, dengan adanyaPasal 36 tersebut, walaupun 

mereka menghindari peradilan pengadilan masih tetap mempunyai kuasa untuk menjatuhkan 
putusan.223 

 

Dalam Tindak Pidana ini diatur pula Pasal 17 ADalam membantu proses pemeriksaan TPPU, 

UUTPPU membentuk satu lembaga khusus yang disebut “Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan” (PPATK). Lembaga ini merupakan  Financial Intelegence Unit  (FIU) yang 

dimilikioleh Indonesia yang mempunyai kewenangan antara lain : meminta dan menerima 

laporan dari Penyedia Jasa Keuangan, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan 

atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telahdilaporkan kepada pihak 

penyidik Polri atau penuntut umum.224  Laporan transaksi keuangan yang mencurigkan sebagai 

kewajiban bank dan langkah awal penegakan hukum TPPU dalam tatanan praktik mengalami 

hambatan terutama terdapat beberapa mitos225 dalam pelaporan transaksi mencurigakan dari 

bank-bank baik yang berasal dari internal maupun eksternal bank, walaupun secara tegas 

mencurigakan. Dengan  demikian maka ada banyaknya ketentuan sbenarnya  yang bisa 

digunakna Penyidik dan JPU untuk melakukan penegakan  hukum pencucian uang  kejahatan 

kehutanan dalam kasus ini dan tidak digunakannya hal tersebut sungguh merugikan penegakan 

hukum 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
memberikan amanah kepada PPATK untuk menyerahkan hasil analisis kepada penyidik dalam jangka waktu 3 

(tiga) hari kerja setelah ditemukannya adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan. 
223Misalnya, dengan putusan jatuhan pidana berupa pembubaran korporasi maka korporasi dapat dibubarkan 

walaupun pada saat di putus pengurusnya tidak ada. Disusun atau telah disampaikan kepada PPATK 
224Lihat, Pasal 26 dan 27 UUTPPU Pasal 15 UUTPPU telah memberikan “hak imunitas” dalam pelaporan transaksi  
225Takut kehilangan nasabah Bank merasa khawatir kehilangan nasabah apabila menerapkan sepenuhnya prinsip 

KYC baik terhadap nasabah lama (existing customer) maupun nasabah baru (new customer). Hal tersebut 

karena tidak serentaknya bank-bank dalam menerapkan prinsip KYC pada nasabah. Kondisi ini memberikan 

peluang bagi nasabah untuk menolak memberikan informasi dan memindahkan dananya ke bank yang belum 

menerapkan prinsip KYC. Skala usaha bank Bagi bank yang tergolong dalam skala besar (sebagai contoh memiliki 

karyawan lebih dari 21. 000 dengan 800 kantor cabang dan 8 juta nasabah di seluruh Indonesia) cenderung lebih 

sulit menerapkan prinsip KYC sepenuhnya, seperti pendataan profil nasabah, pelatihan bagi karyawan dan 

pengadaan sistem informasi yang untuk itu dibutuhkan waktu yang panjang biaya yang besar dan keahlian yang 

memadai.  
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BAB VI 

KASUS MARTHEN RENOUW 

Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang yang 

Digagalkan 
 

 

1. Pengantar  

 

Di Papua, Komisaris Polisi Marthen Renouw, yang biasa dipanggil Reno, termasuk polisi yang 

terkenal. Tugas khususnya adalah melibas para pembalak liar alias pelaku illegal logging. 

Dengan nama resmi Komisaris Polisi Marthen Renouw adalah seorang polisi yang selama ini 

mempunyai tugas khusus yakni “melibas” cukong-cukong kayu yang semakin meresahkan di 

Papua. selaku  anggota  Polri  dengan  pangkat  Komisaris Polisi yang  menjabat sebagai Kabag 

Serse  Umum dan/atau Kanit Sat Opsnal Dit  Reskrim  Polda  Papua  mempunyai  

kewenangan  melakukan  tindakan hukum berupa penyelidikan maupun penyidikan terhadap 

pelaku tindak pidana kehutanan  di  wilayah  hukum  Polda  Papua. Setelah berkarir selama 29 

tahun di kepolisian pria kelahiran Mun, Tual, Maluku 6 Februari 1956 ini tak pernah sekalipun 

pindah tugas dari Papua. 

Komisaris Polisi Marthen Renouw juga memiliki pengaruh dari Jayapura, ibukota provinsi, 

sampai ke Sorong. Sehingga tidak mengherankan ia memiliki relasi yang amat luas termasuk 

kedekatannya dengan sejumlah cukong kayu kakap yang beroperasi di tanah papua. 

Kedekatan inilah yang kemudian menimbulkan masalah, karena disinyalir Marthen bukannya 

melibas para pembalak liar melainkan malah bersekongkol, dengan menerima suap. Namun 

dalam perjalanannya Marthen Renouw menerima sejumlah uang yang diduga berasal dari 

kedua perusahaan yang sedang diproses secara hukum dalam Tindak Pidana Bidang 

Kehutanan oleh Dit Reskrim Polda Papua. 

Renouw ditahan pada bulan April 2005 dalam operasi penyergapan Operasi Hutan Lestari II 

(OHL II) dan dibawa ke Jakarta untuk penyidikan. ia kemudian di dakwa oleh Jaksa tanggal 5 

januari 2006. Namun Pengadilan Jayapura akhirnya memvonis bebas mathen renouw. Majelis 

hakim Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan dia tidak bersalah dari dakwaan jaksa yang 

menyatakan pria 49 tahun itu menerima suap dari para cukong kayu ilegal, Pengadilan 

menyatakan dakwaan tak terbukti226. Putusan kasus Marthen ini dibacakan pada sidang 6 

Oktober tahun 2006 nyaris luput dari sorotan media. Alasan utama hakim Marthen 

dibebaskan dan tak terbukti menerima suap karena jaksa tak mampu menghadirkan saksi 

kunci yang menyuap Marthen. 

Kasus ini penting karena terdakwa didakwa dengan dugaan berlapis: korupsi dan pencucian 
uang, untuk kejahatan kehutanan yang dilakukannya.Perkaranya menyangkut PT Marindo 

Utama Jaya dan/atau PT Senjaya Makmur yang melakukan kegiatan penebangan atau 

pemungutan hasil hutan kayu dengan menggunakan alat-alat berat tanpa ijin dari pejabat yang 

berwenang pada areal hutan di Bintuni-Manokwari, Papua. Tetapi terhadap pelaku tindakan 

kejahatan kehutanan tersebut, terdakwa tidak melakukan penindakan karena pelaku telah 

                                                           
226 Karena Berpengaruh dan Berduit, http://jurnalis.wordpress.com/2006/11/13/karena-berpengaruh-dan-

berduit/ 
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mengirimkan sejumlah uang [ Rp. 1.065.000.000] ke rekening pribadi terdakwa. Padahal 

terdakwa adalah pejabat polisi yang mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan atau 

penyidikan terhadap pelaku tersebut di atas. 

Atas uang yang diterimanya itu, terdakwa melakukan perbuatan secara sengaja membayarkan 

atau membelanjakan harta kekayaan tersebut yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana.Dakwaan Primer [1]: Terdakwa melanggar ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. SertaDakwaan 

Primer [2]: Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf c UU 

No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Dakwaan Subsider [1]: Terdakwa melanggar 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 31 tahun 1999 jo UU 

No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) 

KUHP. SertaDakwaan lebih subsider [1]: Terdakwa melanggar ketentuan pasal 11 UU No. 

31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 

Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Dakwaan subsider [2]: Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) 

huruf b UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang 

Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Atas dakwaan itu, JPU menuntut 

agar terdakwa dipidana dengan pidana penjara tiga tahun penjara plus denda Rp 50 juta. 

PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Timur sendiri sedang diproses secara hukum 
dalam Tindak Pidana Bidang Kehutanan oleh Dit Reskrim Polda Papua, dengan tersangka 

Thing Chek Keng, Ting Sik Huang, Jingan Anak Ngaleh, Thomas Anak Labang, dll, sedangkan 

yang menjadi DPO adalah Wong Sey King, Wong Sey Cau, dan Wong Tsie Tung. 

Menurut Jaksa, Marthen Renouw menerima  sejumlah uang sebesar Rp. 1.065.000.000,- (satu 

milyar  enam  puluh  lima  juta  rupiah)  dari  M.  Yudi  Firmansyah,  Wong  Sey Kiing,  

Achiing, Denny,  Yudi,  dan  Lim  yang  merupakan  orang  kepercayaan atau pengurus  dari  

PT.  Marindo Utama  Jaya  dan/atau PT. Sanjaya Makmur, perusahaan yang kasusnya ditangani 

oleh Marthen Renouw. Penerimaan uang tersebut dilakukan antara bulan September 2002 

sampai  dengan bulan  Desember  2003 tau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara 

tahun 2002 sampai dengan tahun  2003, bertempat di kantor BNI  Cabang  Jayapura . 

Menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura [Pada 9 Oktober 2006], dakwaan primer 
[1] terdiri dari unsur: [1] pegawai negeri atau penyelenggara negara; [2] menerima hadiah 

atau janji; [3] hadiah atau janji itu patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan 

kewajibannya; dan [4] secara berlanjut. Dalam pertimbangannya, unsur "menerima hadiah 

atau janji" tidak terbukti di persidangan, karena uang yang dikirimkan bukanlah "hadiah" 

melainkan "hutang" sehingga masuk dalam lingkup hukum perdata. Dengan demikian, 

dakwaan primair [1] tidak terbukti.Pendapat hakim yang menyebut status uang yang 

ditransferkan itu sebagai "hutang" inilah yang meruntuhkan semua dakwaan dari JPU. 

Dakwaan subsider [2] yang meliputi unsur: [1] gratifikasi; [2] PNS atau penyelenggara negara; 

[3] suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau 

tugasnya; [4] dilakukan secara berlanjut. Dalam pertimbangan hakim, hanya unsur [1] dan [2] 

yang terbukti, sementara unsur [3] - yang merupakan unsur penting - ternyata tidak terbukti, 
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sehingga gratifikasi berupa uang yang diterima oleh terdakwa tidaklah dikategorikan sebagai 

suap, sehingga dakwaan ini juga tidak terbukti. Begitu juga dakwaan lebih subsider. 

Mengenai dakwaan alternatif kedua berupa tindak pidana pencucian uang, JPU dan Penasehat 

hukum sama-sama berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana 

pencucian uang.Dalam pertimbangan majelis hakim, terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana 

asal, yang merupakan pokok dalam pasal 3 ayat (1) huruf c UU 25 tahun 2003 jo UU No 15 
tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Unsur "dengan maksud untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" juga tidak terbukti, karena 

dalam persidangan, tidak ada saksi atau bukti yang menyebutkan sebaliknya. Terdakwa malah 

mempergunakan uang tersebut - yang merupakan uang pinjaman - sebagai dana operasi 

Matoa Wanalaga - operasi penegakan hukum tindak pidana di bidang kehutanan. Sehingga 

terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer [2] ini. Hakim juga menemukan bukti dan 

saksi di persidangan tidak bisa memenuhi unsur yang ada dalam dakwaan subsider [2], dengan 

demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsider [2] tersebut.Dengan 

pertimbangan di atas, Majelis hakim memutuskan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak 

pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. 

 

Menurut ketua majelas hakim, Marthen tak terbukti menerima suap karena Jaksa tak mampu 

menghadirkan saksi kunci sang penyuap (masih buron). Saksi kunci ini iyalah sejumlah 

pimpinan PT Sanjaya Makmur dan PT Marindo Utama yang ditengarahi melakukan 

pembalakan liar dikawasan Bintani, Manokwari. Hakim menilai tidak adanya saksi kunci 

menjadi titik balik dalam kasus ini. Sehingga jelas dakwaan tidak dapat dibuktikan. Namun 

Hakim juga mengenyampingkan adanya alat-alat bukti yang lain seperti surat-surat yang 

dianggap hanya sebagai petunjuk saja, yang menueuet Hakim secara jelas tidak mampu 

membuktikan kejahatan yang didakwakan kepada Marthen. jaksa sudah menghadirkan 

sejumlah alat bukti surat, berupa bukti transfer, catatan perbankan, dan lainnya. Namun 

Hakim hanya bisa menjadikannya sebagai  alat bukti petunjuk.  

 

Sepintas tidak ada yang janggal dengan putusan bebas hakim tersebut, adalah wajar-wajar saja 

seorang terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum oleh karena dakwaan jaksa Akan tetapi 

keganjilan mulai terasa saat melihat lebih terinci bagaimana jalannya persidangan ini secara 

keseluruhan dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan hakim dalam putusannya.  Atas 

putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 

kasasi. 

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  

Menurut dakwaan jaksa, sepanjang September 2002 hingga Desember 2003, Marthen telah 

menerima kiriman uang 16 kali dari lima orang. Uang tersebut dikirim, antara lain, melalui 

BNI Cabang Manokwari, BNI Cabang Harmoni, Jakarta, BNI Cabang Jakarta Kota, BNI 

Cabang Roa Malaka, Jakarta. Dan sampai saat ini Polisi masih memburu kelima saksi kunci 

yang kini masih buron. 

Jaksa menjerat Marthen dengan UU Korupsi dan UU Pencucian Uang. Marthen didakwa 
melanggar pasal-pasal yang mengatur gratifikasi. Karena patut diduga hadiah atau janji 

tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan 

jabatannya. Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang  disusun  secara kombinasi 

(dakwaan alternatif dan dakwaan subsidairitas) antara dakwaan alternatife dan dakwaan 
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subsideritas227, Dakwaan pertama disrahkan kepada tindak pidana korupsi sedangkan dakwaan 

kedua di arahkan ke tindak pidana pencucian uang.  Hal yang harus di perhatikan dalam 

dakwaan ini adalah mengapa JPU menggunakan model alternative untuk  dakwaan pertama 

korupsi atau dakwaan kedua pencucian uang.  

Selain itu apabila diperhatikan antara dakwaan kesatu primair, kesatu subsidair,  kesatu  lebih  

subsidair,  kedua  primair,  kedua  subsidair  tidak  ada perbedaannya kecuali menyangkut 
Pasal  yang didakwakan. Uraian perbuatan materiil  dalam  dakwaan  kesatu  dan  dakwaan  

kedua  isinya  sama  dan  hanya sekedar  copy paste . Mungkin Jaksa Penuntut Umum lupa 

bahwa unsur tindak pidana pencucian uang sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi. 

Terlihat bahwa dakwaan yang disusun tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Hal ini  jelas  

bertentangan  dengan  Pasal  143  ayat  (2)  huruf  b  KUHAP  yang berbunyi bahwa 

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan  ditandatangani  serta  

berisi  uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengkap mengenai  tindak  pidana  yang  didakwakan  

dengan  menyebutkan  waktu  dan tempat  tindak  pidana  itu  dilakukan”.  Atas  dasar  Pasal  

143  ayat  (3)  yang berbunyi bahwa “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)  huruf b batal demi  hukum” 

 

 

Dakwaan  Ketentuan yang dilanggar 

Pertama primair Pasal 12 a Undang-Undang  Nomor  31  

Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  

dan  ditambah dengan  Undang-Undang  

Nomor  20  Tahun  2001  tentang  

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

jo Pasal 64 ayat (1) KUHP 

 Subsidair Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dan ditambah  

dengan  Undang-Undang  Nomor  20  

Tahun  2001  tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 

(1) KUHP 

 Lebih Subsidair Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  31  

Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  

dan  ditambah dengan  Undang-Undang  

Nomor  20  Tahun  2001  tentang  

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

jo Pasal 64 ayat (1) KUHP 

  ATAU 
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Kedua primair Pasal  3  ayat  (1) huruf  c  Undang-

Undang  Nomor  25  Tahun  2003  

tentang  Perubahan  atas  Undang-

Undang  Nomor  15  Tahun  2002  

tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang 

jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

 Subsidair Pasal  6  ayat  (1) huruf  b Undang-

Undang  Nomor  25  Tahun  2003  

tentang  Perubahan  atas  Undang-

Undang  Nomor  15  Tahun  2002  

tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang 

jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

 

Dari dakwaan, fakta-fakta dakwaaan untuk semua jenis dakwaan, baik untuk korupsi maupun 

untuk pencucian uang adalah sama. Secara sederhana aliran dakwaan terhadap Marthen 

adalah sebagai berikut: 

 

 Marthen  Renouw  alias M. Reno, anggota  Polri dengan  pangkat  Komisaris  Polisi  yang  
menjabat  sebagai  Pgs.  Kabag  Serse Umum dan/atau Kanit Sat Opsnal Dit Reskrim Polda 

Papua berdasarkan Surat Perintah  Kapolda  Papua  No. Pol.:  Sprin/C/149/IV/2002/Pers. 2  

tanggal  25 April  2002  dan  Surat  Keputusan  Kapolda  Papua  No.  

Pol.:SKEP/41/III/2003 tanggal 13 Maret 2003. 

 

 Pada waktu antara tanggal 6 September 2002 sampai dengan 23 Desember 2003 atau 

setidak-tidaknya antara bulan September 2002 sampai  dengan  bulan  Desember  2003, 

bertempat  di  kantor  BNI  Cabang Jayapura  atau  setidak-tidaknya  di  suatu tempat  

yang  termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan 

beberapa perbuatan yang ada  hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang 

sebagai perbuatan berlanjut, yaitu  menerima hadiah atau  janji  padahal  diketahui  atau 

patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar 

melakukan atau  tidak melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan dengan 

kewajibannya.  

 

 Pengiriman uang tersebut secara berturut-turut dan berlanjut yang dilakukan oleh M. Yudi 
Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, Yudi dan Lim sebagai  orang-orang  

kepercayaan  atau  pengurus  dari  PT.  Marindo Utama  Jaya  dan/atau  PT.  Sanjaya  

Makmur  dilakukan  melalui  BNI  Cabang Manokwari, BNI Cabang Harmoni Jakarta, BNI 

Cabang Jakarta Kota dan BNI Cabang Roa  Malaka  ke  rekening  Terdakwa Drs. Marthen 

Renouw alias M. Reno di BNI Cabang Jayapura  Nomor  Rekening: 268.000111110.901 

yang semuanya berjumlah  Rp.  1.065.000.000,- (satu milyar enam  puluh lima juta rupiah)  

 

 Pengiriman uang tersebut dilakukan dengan maksud agar kepada PT. Marindo Utama Jaya 
dan/atau PT. Sanjaya Makmur yang melakukan kegiatan penebangan atau pemungutan hasil 

hutan kayu pada areal hutan di Bintuni-Manokwari dengan menggunakan alat-alat berat 

tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tidak terkenatindakan penegakan hukum,  
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 Padahal terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian sejumlah uang 

tersebut  agar terdakwa tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 

dengan  kewajibannya yaitu tidak melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap PT. 

Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur. Dan patut diduga bahwa pengiriman 
uang tersebut berasal dari hasil kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu 

pada areal hutan di Bintuni-Manokwari dengan menggunakan alat-alat berat tanpa ijin dari 

pejabat yang berwenang. 

 

 Terdakwa juga telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut,yaitu dengan sengaja 

membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana, baik itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.  

 

 Terdakwa juga telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian 

rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu menerima atau 

menguasai pentransferan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan 

hasil tindak pidana.  

 

 Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa 

sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu menerima atau menguasai 

pentransferan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana.  

 

 Selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional kegiatan 
penegakan hukum berupa penyelidikan maupun penyidikan perkara tindak pidana 

kehutanan(illegal  logging)  di wilayah hukum Polda Papua, antara lain untuk biaya carter 

pesawat, helikopter, kapal laut, speedboat. 

 

Secara lengkap dakwaaan yang disusun oleh JPU yakni:  

 

DAKWAAN, KESATU:  

 

Primair   

 

Bahwa terdakwa  Drs.  Marthen  Renouw  alias M. Reno, selaku anggota  Polri dengan  

pangkat  Komisaris  Polisi  yang  menjabat  sebagai  Pgs.  Kabag  Serse Umum dan/atau Kanit 

Sat Opsnal Dit Reskrim Polda Papua berdasarkan Surat Perintah Kapolda Papua No. Pol.:  

Sprin/C/149/IV/2002/Pers. tanggal  25 April  2002  dan  Surat  Keputusan  Kapolda  Papua  

No.  Pol.:SKEP/41/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, pada waktu antara tanggal 6 September 

2002 sampai dengan23 Desember 2003 atau setidak-tidaknya antara bulan September 2002 

sampai  dengan  bulan  Desember  2003, bertempat  di  kantor  BNI  CabangJayapura  atau  

setidak-tidaknya  di  suatu  tempat  yang  termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Jayapura, telah melakukan beberapa perbuatan yangada hubungannya sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu menerima hadiah atau janji 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan kewajibannya.  

 

Bahwa  pengiriman  uang  tersebut  secara  berturut-turut  dan  berlanjut  yang dilakukan 

oleh M. Yudi Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, Yudi dan  Lim  sebagai  orang-
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orang  kepercayaan  atau  pengurus  dari  PT.  Marindo Utama  Jaya  dan/atau  PT.  Sanjaya  

Makmur  dilakukan  melalui  BNI  Cabang Manokwari, BNI Cabang Harmoni Jakarta, BNI 

Cabang Jakarta Kota dan BNI Cabang  Roa  Malaka  ke  rekening  Terdakwa  Drs.  Marthen  

Renouw  alias  M. Reno  di  BNI  Cabang  Jayapura  Nomor  Rekening:  268.000111110.901  

yang semuanya berjumlah  Rp.  1.065.000.000,- (satu milyar enam  puluh lima juta rupiah) 

dengan maksud agar  terhadap PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur yang 

melakukan kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu pada areal hutan di 

Bintuni-Manokwari dengan menggunakan alat-alat  berat tanpa ijin dari pejabat yang 

berwenang  tidak dilakukan tindakan penegakan hukum, padahal terdakwa mengetahui atau 

patut menduga bahwa pemberian  sejumlah  uang  tersebut  agar  terdakwa  tidak  

melakukan  sesuatu dalam  jabatannya  yang  bertentangan  dengan  kewajibannya  yaitu  

tidak melakukan  penyelidikan  maupun penyidikan terhadap PT. Marindo Utama Jaya 

dan/atau PT. Sanjaya Makmur. Perbuatan  Terdakwa  Drs.  Marthen  Renouw  alias  M.  

Reno,  melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 a 

Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah 

dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.  

 

Subsidair  

 

Bahwa terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno, selaku anggota Polri dengan pangkat 

Komisaris Polisi yang menjabat sebagai Pgs. Kabag  Serse Umum dan/atau Kanit Sat Opsnal 

Dit Reskrim Polda Papua berdasarkan SuratPerintah Kapolda Papua No. Pol.:  

Sprin/C/149/IV/2002/Pers.2  tanggal  25 April  2002  dan  Surat  Keputusan  Kapolda  Papua  

No.  Pol.:SKEP/41/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, pada waktu antara tanggal 6 September 

2002 sampai dengan 23 Desember 2003 atau setidak-tidaknya antara bulan September 2002 

sampai  dengan  bulan  Desember  2003,  bertempat  di  kantor  BNI  Cabang Jayapura  atau  

setidak-tidaknya  di  suatu  tempat  yang  termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Jayapura, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada  hubungannya  sedemikian  rupa  

sehingga  harus  dipandang  sebagai perbuatan  berlanjut  yaitu  menerima  gratifikasi  yang  

berhubungan  dengan jabatannya,  dan  yang  berlawanan  dengan  kewajiban  dan  tugasnya  

yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih.  

 

Bahwa  pengiriman  uang  tersebut  secara  berturut-turut  dan  berlanjut  yang dilakukan 

oleh M. Yudi Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, Yudi dan  Lim  sebagai  orang-

orang  kepercayaan  atau  pengurus  dari  PT.  Marindo Utama  Jaya  dan/atau  PT.  Sanjaya  

Makmur  dilakukan  melalui  BNI  Cabang Manokwari, BNI Cabang Harmoni Jakarta, BNI 

Cabang Jakarta Kota dan BNI Cabang  Roa  Malaka  ke  rekening  Terdakwa  Drs.  Marthen  

Renouw  alias  M.Reno  di  BNI  Cabang  Jayapura  Nomor  Rekening:  268.000111110.901 

yang semuanya berjumlah  Rp.  1.065.000.000,- (satu milyar enam  puluh lima juta rupiah) 

dengan maksud agar  terhadap PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur yang 

melakukan kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu pada areal hutan di 

Bintuni-Manokwari dengan menggunakan alat-alat berat tanpa ijin dari pejabat yang 

berwenang. Perbuatan  Terdakwa  Drs.  Marthen  Renouw  alias  M.  Reno,  melanggar 

ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1)huruf a Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah  dengan  Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 

64 ayat (1) KUHP.  

 

Lebih Subsidair  
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Bahwa terdakwa  Drs.  Marthen  Renouw  alias M. Reno, selaku anggota  Polri dengan  

pangkat  Komisaris  Polisi  yang  menjabat  sebagai  Pgs.  Kabag  Serse Umum dan/atau Kanit 

Sat Opsnal Dit Reskrim Polda Papua berdasarkan Surat Perintah  Kapolda  Papua  No.  Pol.:  

Sprin/C/149/IV/2002/Pers.2  tanggal  25 April  2002  dan  Surat  Keputusan  Kapolda  Papua  

No.  Pol.:SKEP/41/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, pada waktu antara tanggal 6 September 

2002 sampai dengan 23 Desember 2003 atau setidak-tidaknya antara bulan September 2002 

sampai  dengan  bulan  Desember  2003,  bertempat  di  kantor  BNI  Cabang Jayapura  atau  

setidak-tidaknya  di  suatu  tempat  yang  termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Jayapura, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada  hubungannya  sedemikian  rupa  

sehingga  harus  dipandang  sebagaiperbuatan  berlanjut  yaitu  menerima hadiah atau  janji  

padahal  diketahui  atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena 

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran 

orang  yang  memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut  ada  hubungan  dengan jabatannya.  

 

Bahwa  pengiriman  uang  tersebut  secara  bertur ut-turut  dan  berlanjut  yang dilakukan 
oleh M. Yudi Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, Yudi dan  Lim  sebagai  orang-

orang  kepercayaan  atau  pengurus  dari  PT.  Marindo Utama  Jaya  dan/atau  PT.  Sanjaya  

Makmur  dilakukan  melalui  BNI  Cabang Manokwari, BNI Cabang Harmoni Jakarta, BNI 

Cabang Jakarta Kota dan BNI Cabang  Roa  Malaka  ke  rekening  Terdakwa  Drs.  Marthen  

Renouw  alias  M. Reno  di  BNI  Cabang  Jayapura  Nomor  Rekening:  268.000111110.901  

yang semuanya berjumlah  Rp.  1.065.000.000,- (satu milyar enam  puluh lima juta rupiah) 

dengan maksud agar  terhadap PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PTSanjaya Makmur yang 

melakukan kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu pada areal hutan di 

Bintuni-Manokwari dengan menggunakan alat-alat  berat  tanpa  ijin  dari  pejabat  yang  

berwenang  tidak  dilakukan  tindakan penegakan hukum oleh Terdakwa  Drs. Marthen  

Renouw alias M.  Reno atau yang  menurut  pikiran  dari  orang-orang  kepercayaan  atau  

pengurus  PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur yang memberikan hadiah 

atau janji berupa sejumlah uang tersebut dikarenakan Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias 

M. Reno adalah sebagai Pejabat Polda Papua  yang mempunyai kewenangan  untuk  

melakukan  tindakan  penegakan  hukum  berupa penyelidikan  maupun  penyidikan  

terhadap  pelaku  tindak  pidana  kehutanan (illegal logging).  Perbuatan  Terdakwa  Drs.  

Marthen  Renouw  alias  M.  Reno,  melanggar ketentuan  sebagaimana  diatur  dan  diancam  

pidana  dalam  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  

diubah  dan  ditambah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

ATAU, KEDUA :  

 

Primair  

 

Bahwa terdakwa  Drs.  Marthen  Renouw  alias M. Reno, selaku anggota  Polri dengan  

pangkat  Komisaris  Polisi  yang  menjabat  sebagai  Pgs.  Kabag  Serse Umum dan/atau Kanit 

Sat Opsnal Dit Reskrim Polda Papua berdasarkan Surat Perintah  Kapolda  Papua  No.  Pol.:  

Sprin/C/149/IV/2002/Pers.2  tanggal  25 April  2002  dan  Surat  Keputusan  Kapolda  Papua  

No.  Pol.:SKEP/41/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, pada waktu antara tanggal 6 September 

2002 sampai dengan 23 Desember 2003 atau setidak-tidaknya antara bulan September 2002 
sampai dengan bulan Desember 2003,  bertempat di  kantor  Polda  Papua atau setidak-

tidaknya  di  suatu  tempat  yang  termasuk  dalam  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  

Jayapura  telah  melakukan  beberapa  perbuatan  berlanjut yaitu dengan sengaja 

membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
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merupakan hasil tindak pidana, baik itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.  

 

Bahwa  pengiriman  uang  tersebut  secara  bertur ut-turut  dan  berlanjut  yang dilakukan 

oleh M. Yudi Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, Yudi dan  Lim  sebagai  orang-

orang  kepercayaan  atau  pengurus  dari  PT.  Marindo Utama  Jaya  dan/atau  PT.  Sanjaya  

Makmur  dilakukan  melalui  BNI  Cabang Manokwari, BNI Cabang Harmoni Jakarta, BNI 

Cabang Jakarta Kota dan BNI Cabang  Roa  Malaka  ke  rekening  Terdakwa  Drs.  Marthen  

Renouw  alias  M. Reno  di  BNI  Cabang  Jayapura  Nomor  Rekening:  268.000111110.901  

yang semuanya berjumlah  Rp.  1.065.000.000,- (satu milyar enam  puluh lima juta rupiah).  

Selanjutnya  uang  tersebut  digunakan  oleh  Terdakwa  untuk  biaya operasional  kegiatan  

penegakan  hukum  berupa  penyelidikan  maupun penyidikan  perkara  tindak  pidana  

kehutanan   (illegal  logging)   di  wilayah hukum Polda Papua, antara lain untuk biaya carter 

pesawat, helikopter, kapal laut,  speed  boat.  Padahal  terdakwa  mengetahui  atau  patut  

menduga  bahwa pengiriman  uang  tersebut  berasal  dari  hasil  kegiatan  penebangan  atau 

pemungutan hasil hutan kayu pada areal hutan di Bintuni-Manokwari dengan menggunakan 

alat-alat berat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan  Terdakwa  Drs.  Marthen  
Renouw  alias  M.  Reno,  melanggar ketentuan  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  

dalam  Pasal  3  ayat  (1) huruf  c  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang  

Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  

Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.  

 

Subsidair  

 

Bahwa terdakwa  Drs.  Marthen  Renouw  alias M. Reno, selaku anggota  Polri dengan  

pangkat  Komisaris  Polisi  yang  menjabat  sebagai  Pgs.  Kabag  Serse Umum dan/atau Kanit 

Sat Opsnal Dit Reskrim Polda Papua berdasarkan Surat Perintah Kapolda  Papua  No.  Pol.:  

Sprin/C/149/IV/2002/Pers.2  tanggal  25 April  2002  dan  Surat  Keputusan  Kapolda  Papua  

No.  Pol.:SKEP/41/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, pada waktu antara tanggal 6 September 

2002 sampai dengan 23 Desember 2003 atau setidak-tidaknya antara bulan September 2002 

sampai  dengan  bulan  Desember  2003,  bertempat  di  kantor  BNI  Cabang Jayapura  atau  

setidak-tidaknya  di  suatu  tempat  yang  termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Jayapura, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada  hubungannya  sedemikian  rupa  

sehingga  harus  dipandang  sebagai perbuatan  berlanjut  yaitu  menerima  atau  menguasai  

pentransferan  harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana.  

 

Bahwa  pengiriman  uang  tersebut  secara  berturut-turut  dan  berlanjut  yang dilakukan 

oleh M. Yudi Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, Yudi dan  Lim  sebagai  orang-

orang  kepercayaan  atau  pengurus  dari  PT.  Marindo Utama  Jaya  dan/atau  PT.  Sanjaya  

Makmur  dilakukan  melalui  BNI  Cabang Manokwari, BNI Cabang Harmoni Jakarta, BNI 

Cabang Jakarta Kota dan BNI Cabang  Roa  Malaka  ke  rekening  Terdakwa  Drs.  Marthen  

Renouw  alias  M. Reno  di  BNI  Cabang  Jayapura  Nomor  Rekening:  268.000111110.901  

yang semuanya berjumlah  Rp.  1.065.000.000,- (satu milyar enam  puluh lima juta rupiah).  

Padahal  terdakwa mengetahui atau  patut menduga bahwa pemberian sejumlah uang  yang 

ditransfer tersebut berasal  dari PT.  Marindo Utama Jaya dan/atau  PT.  Sanjaya  Makmur  

yang  melakukan  kegiatan  penebangan  atau pemungutan hasil hutan kayu pada areal hutan 
di Bintuni-Manokwari dengan menggunakan alat-alat berat tanpa ijin dari pejabat yang 

berwenang. Perbuatan  Terdakwa  Drs.  Marthen  Renouw  alias  M.  Reno,  melanggar 

ketentuan  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  6  ayat  (1) 

huruf  b  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas Undang-
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Undang  Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat 

(1) KUHP.  

 

Dakwaan model ini umumnya disebut sebagai dakwaan model kombinasi (menngabungkan 

dakwaan alternatif dan dakwaan subsidairitas). Kelemahan utama dari dakwaan ini adalah  

hanya ada salah satu dakwaaan yang akan dibuktikan. Oleh karena itu dengan sengaja JPU telah 

melemahkankan dakwaan terhadap Martin  karena JPU hanya akan memilih apakah nantinya 

akan membuktikan dakwaan pertama mengenai tindak pidana korupsi atau pencucian uang, 

jadi jaksa harus memilih salah satu dari dua dakwaan itu.  

 

Dengan pilihan model dakwaan kombinasi  ini maka dari awal telah dengan sengaja 

penggunaan tindak pidana Pencucian dalam kasus ini dilemahkan. Karena pertama, jaksa tidak 

mungkin memeriksa kedua jenis dakwaan, dan pasti hanya akan memeriksa dakwaan pertama 

korupsi dalam tuntutan, karena dengan dakwaan kombinasi antara Korupsi dan TPPU dalam 

penggabungan pemeriksaan di pengadilan maka akan  sangatlah sulit  jika dakwaan kedua 

mengenai TPPU tersebut dapat di buktikan tanpa mengaitkannya dengan dakwaan Korupsi 
sebagai “tindak pidana” asalnya.  

 

Jaksa  Penuntut  Umum  membuat  dakwaan  dengan bentuk  kombinasi  antara  dakwaan  

alternatif  dan  dakwaan  subsideritas. Dikatakan  kombinasi  karena  menggabungkan  dua  

jenis  dakwaan,  yaitu alternatif dan subsideritas. Dikatakan alternatif karena dakwaan 

menggunakan kata “atau” di antara dakwaan kesatu dan kedua. Dikatakan subsideritas karena 

pada  dakwaan  kesatu  maupun  kedua  menggunakan  kata  “primair”  dan “subsidair”.  

 

Penggunaan  dakwaan  kombinasi  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  kurang  tepat  karena  

Terdakwa  melakukan  tindak  pidana bukan  salah satu  di  antara  tindak  pidana  pencucian  

uang  dan  tindak  pidana korupsi, melainkan melakukan tindak  pidana pencucian uang  dari  

uang  hasil transfer  M. Yudi  Firmansyah  dkk dan penerimaan  uang tersebut  merupakan 

tindak  pidana  korupsi.  Seharusnya  bentuk  surat  dakwaan  yang  digunakan adalah  

dakwaan  yang  disusun  secara  kumulatif  subsidairitas  karena  tindak pidana  yang  

dilakukan  saling  berhubungan.  Dengan  kata  lain  tindak  pidana korupsi telah selesai 

dilakukan, kemudian dilakukan  tindak pidana pencucian uang yang merupakan  kelanjutan dari 

tindak  pidana  korupsi.   Jadi   dakwaan antara  tindak  pidana pencucian  uang  dan tindak  

pidana  korupsi  tidak  saling mengecualikan, tetapi saling berhubungan.  Kemudian di dalam 

dakwaan terlihat adanya kesalahan konsep yang menekankan  pada  pengirim  uang.  

Seharusnya  dakwaan  tersebut menitikberatkan atas penerimaan terdakwa.  Dapat dikatakan 

bahwa  dakwaan ini  tidak  ditujukan  kepada  Terdakwa  Marthen  Renouw,  tetapi  untuk  

para pengirim uang yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sehingga untuk  

membuktikan  maksud  si  pengirim  mengirimkan  sejumlah  besar  uang untuk Terdakwa 

Marthen Renouw sulit dilakukan.  

 

Selain itu apabila diperhatikan antara dakwaan kesatu primair, kesatu subsidair,  kesatu  lebih  

subsidair,  kedua  primair,  kedua  subsidair  tidak  ada perbedaannya kecuali menyangkut 

Pasal  yang didakwakan. Uraian perbuatan materiil  dalam  dakwaan  kesatu  dan  dakwaan  

kedua  isinya  sama  dan  hanya sekedar  copy paste . Mungkin Jaksa Penuntut Umum lupa 

bahwa unsur tindak pidana pencucian uang sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi. 
Terlihat bahwa dakwaan yang disusun tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Hal ini  jelas  

bertentangan  dengan  Pasal  143  ayat  (2)  huruf  b  KUHAP  yang berbunyi bahwa 

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan  ditandatangani  serta  

berisi  uraian  secara  cermat,  jelas  dan  lengkap mengenai  tindak  pidana  yang  didakwakan  
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dengan  menyebutkan  waktu  dan tempat  tindak  pidana  itu  dilakukan”.  Atas  dasar  Pasal  

143  ayat  (3)  yang berbunyi bahwa “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)  huruf b batal demi  hukum”, maka  sejak  awal 

seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. 

 

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  

 

Pada tanggal 22 September 2006 Jaksa  Penuntut  Umum  menyampaikan  tuntutan  

pidananya. Menurut Jaksa karena  dakwaannya  disusun  secara  kombinasi  antara  dakwaan 

alternatif  dan  subsideritas,  maka  untuk  dakwaan  alternatif  Jaksa  Penuntut Umum hanya 

akan memilih dan membuktikan dakwaan kesatu saja,  sedangkan dakwaan  kedua  tidak  akan  
dibuktikannya.   

 

Pada  dakwaan  kesatu,  dalam tuntutan  pidananya  Jaksa  Penuntut  Umum  berpendapat  

bahwa  terhadap dakwaan  kesatu  primer terdakwa melanggar  Pasal  12  a  UU  No.31  

Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  UU  No.20  Tahun  2001 

tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  juncto  Pasal  64  ayat  (1) KUHP, dan 

dakwaan kesatu subsidair: melanggar Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU  No.31  Tahun 1999  

sebagaimana telah diubah  dan  ditambah  dengan  UU No.20  Tahun  2001  tentang  

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP; tidak terbukti 

dilakukan terdakwa. 

 

Sedangkan untuk dakwaan  kesatu lebih  subsidair terdakwa melanggar Pasal 11  UU  No.31 

Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  UU  No.20  Tahun  2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti 

dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum  kemudian menuntut  agar  

Majelis  Hakim  yang  mengadili  perkara  ini  menjatuhkan Putusan sebagai berikut:  

 

1.  Menyatakan Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno telah terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal  11  UU  

No.31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dan ditambah  dengan  UU  No.20  

Tahun  2001  tentang Pemberantasan TindakPidana  Korupsi juncto  Pasal  64  ayat (1)  

KUHP (Dakwaan Kesatu  Lebih Subsidair);  

 

2.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Drs.  Marthen  Renouw  alias  M. Reno berupa 

pidana penjara selama  3 (tiga) tahun dan  denda  sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan;  

 

3.  Menyatakan barang bukti berupa:  

a.  Aplikasi  kiriman uang  melalui  BNI  Cabang  Manokwari  ke  rekening atas nama Drs. 

Marthen Renouw alias M. Reno sebagai berikut:  

 §   Tgl 6-9-2002, pengirim M. Yudi F: Rp.  40.000.000,-    

 §   Tgl 23-9-2002, pengirim M. Yudi F: Rp.  30.000.000,-  

 §   Tgl 27-11-2002, pengirim Wong Sey Kiing : Rp.  80.000.000,-  

 §   Tgl 5-9-2003, pengirim M. Yudi F: Rp.120.000.000,-  

b.  Aplikasi  kiriman  uang  melalui  BNI  Cabang  Harmoni  Jakarta  ke rekening  atas  

nama  Drs.  Marthen  Renouw  alias  M.  Reno  sebagai berikut:  

 §   Tgl 27-2-2003, pengirim Achiing : Rp.  75.000.000,-  
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 §   Tgl 6-3-2003, pengirim M. Yudi F : Rp.  50.000.000,-  

c.  Aplikasi kiriman uang melalui  BNI Cabang Jakarta Kota ke rekening atas nama Drs. 

Marthen Renouw alias M. Reno sebagai berikut:  

 §   Tgl 7-11-2002, pengirim Denny: Rp.  75.000.000,-  

 §   Tgl 27-12-2002, pengirim Denny : Rp.  20.000.000,-  

 §   Tgl 9-1-2003, pengirim Denny: Rp.  40.000.000,-  

 §   Tgl 13-8-2003, pengirim Denny: Rp.120.000.000,-  

 §   Tgl 6-10-2003, pengirim Denny: Rp.140.000.000,-  

 §   Tgl 17-10-2003, pengirim Denny: Rp.  35.000.000,-  

 §   Tgl 21-10-2003, pengirim Denny: Rp.  40.000.000,-  

 §   Tgl 23-12-2003, pengirim Yudi: Rp.  30.000.000,-  

 §   Tgl 23-12-2003, pengirim Yudi : Rp.120.000.000,-  

 

d.  Aplikasi  kiriman  uang  melalui  BNI  Cabang  Jakarta  Roamalaka  ke rekening  atas  

nama  Drs.  Marthen  Renouw  alias  M.  Reno  Nomor Rekening: 268.000111110.901  

tanggal 31-03-2003  pengirim Lim Rp. 50.000.000,-  

e. Rekening Koran BNI Cabang Jakarta Roamalaka ke rekening Nomor: 

268.000111110.901 atas nama M. Reno  tanggal 31-03-2003 pengirim Lim Rp. 

50.000.000,-  

f.  Foto  copy  legalisir  Surat  Keputusan  Kapolda  Papua  No.  Pol.  : SKEP/41/III/2003 

tanggal 13 Maret 2003, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di 
lingkungan Polda Papua;  

g.  Surat Perintah Kapolda Papua No. Pol. : Sprin/C/149/IV/2002/Pers 2, tanggal  25  April  

2002  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Tanggung Jawab  Jabatan  pengganti  sementara  

Kabag  Serse  Umum  Dit  Serse Polda Papua;  

h.  Foto copy salinan Akta Notaris Mutiara Hartanto No. 18 tanggal 13-8-2001 tentang 

pendirian PT. Sanjaya Makmur;  

a. Foto  copy  legalisir  Akta  Perubahan  PT.  Sanjaya  Makmur  No.  12 tanggal 6-3-2003;  

j.  Salinan Akta Notaris pendirian PT. Marindo Utama Jaya No.7 tanggal 06  Agustus  2001,  

yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  Titiek  Irawati Sugiyanto, S. H.  

4.  Menetapkan  agar  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  5.000,- (lima ribu 

rupiah).  

 

4. Pledoi (Pembelaan)  

 

Terdakwa  melalui  Penasehat  Hukumnya  telah menyampaikan pembelaan pada tanggal 02 

Oktober 2006 yang pada pokoknya berbunyi “Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak  

sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, karena 

ternyata semua Pasal-Pasal yang  didakwakannya  tidak  terbukti  telah  dilakukan  oleh  

Terdakwa.  Di samping itu perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata karena 

pengiriman  uang  oleh  M. Yudi  Firmansyah  kepada Terdakwa  adalah  hutang piutang. Oleh  

karena  hal  itu  Penasehat  Hukum  Terdakwa memohon  kepada Majelis  Hakim  kepada  

Majelis  Hakim  agar  dijatuhkan  putusan  sebagai berikut:  

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Marthen Renouw alias M. Reno tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan;  
3. Memulihkan  hak  Terdakwa  dalam  kemampuan,  kedudukan,  dan  harkat serta 

martabatnya;  
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4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;  

5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada negara.  

 

6. Putusan dan Pertimbangan Hakim  

Menurut ketua majelis hakim, Lodewyk Tiwery, Marthen tak terbukti menerima suap karena 
jaksa tak mampu menghadirkan saksi kunci sang penyuap. Adapun saksi kunci yang dimaksud 

hakim itu adalah M. Yudi Firmansyah, Wong Sey Kiing, Achiing, Denny, dan Lim. Mereka 

adalah anggota direksi PT Sanjaya Makmur dan PT Marindo Utama, perusahaan yang 

ditengarai melakukan penebangan liar di kawasan Bintuni, Manokwari. Di ruang sidang, 

Marthen membantah bahwa uang yang diterimanya merupakan imbalan untuk tidak mengusut 

kasus penebangan liar yang dilakukan dua perusahaan itu. Uang itu, katanya, dipakai untuk 

dana operasional pemberantasan pencurian kayu di Papua pada 2003, antara lain menyewa 

speedboat, helikopter, dan pesawat terbang. Ia beralasan “meminjam” uang itu karena 

atasannya tak menyediakan anggaran untuk operasi tersebut. Dalam pernyataan kepada 

media, bahkan salah hakim yang memeriksa yakni Hakim Lodewyk bercerita, sebelum sidang 

digelar pihaknya sudah yakin Marthen bakal bebas. Karena bukti-buktinya sangat lemah maka 

Putusan bebas itu, hal ini disepakati secara bulat bersama dua hakim lainnya, Morris Ginting 

dan A. Lakoni Harnie.228 

Putusan bebas Marthen ini disambut banyak kekecewa dari banyak pihak, JPU sendiri  

menyatakan bahwa Bukti dan petunjuk aliran uang yang masuk ke rekening Marthen itu jelas 

sekali. Uang itu, juga berasal dari saksi-saksi kunci yang ternyata adalah para pencuri kayu di 
Papua dan kini masuk daftar pencarian orang (DPO). Status DPO itu muncul saat polisi 

memeriksa Marthen. Jaksa, juga sudah minta Markas Besar Polri untuk menghadirkan para 

saksi kunci namun, hasilnya nihil.Dan pada saat sidang, Marthen menyatakan tidak tahu 

menahu  jika kelima orang para pencoleng kayu.  

Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Rudy Satryo Mukantardjo, juga menyesalkan 

putusan bebas untuk Marten. Menurutnya “Hakim mestinya tidak terpaku pada sistem 

pembuktian konvensional yang harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana,” kata pakar hukum pidana yang pekan lalu diminta Kejaksaan Agung menjadi saksi ahli 

dalam kasus pembalakan liar lainnya di Papua. Menurut Rudy, dalam perkara seperti kasus 

Marthen ini saksi kunci tidaklah mutlak, apalagi jika status saksi buron. “Apa hakim tidak 

berbuat apa-apa lagi,” ujarnya. Menurut dia, surat semestinya tidak lagi dinilai sekadar 

petunjuk, tapi bisa jadi alat bukti yang sah. Apalagi, dakwaan terhadap Marthen menggunakan 

Undang-Undang Antikorupsi dan Undang-Undang Antipencucian Uang. Kedua undang-

undang ini, katanya, telah meluaskan pengertian alat bukti.  

Pendapat yang sama dinyatakan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, 
Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara. Menurut Makbul, alat bukti yang diajukan jaksa 

dalam kasus Marthen sudah cukup kuat, tapi ia tak bersedia mengomentari putusan bebas 

atas anak buahnya. “Jangan tanya saya. Masyarakat yang akan menilai,”229. Suara lain datang 

dari Petrus Ohoitimur, pengacara Marthen. Menurut dia, putusan majelis sudah tepat. “Tak 

ada satu pun bukti menunjukkan klien saya menerima suap.” Sebaliknya, kata Petrus, Marthen 

adalah polisi yang loyal pada atasan. “Meski anggaran operasional minim, ia tidak 

                                                           
228Lihat Eksaminasi ICW 
229Ibid  
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menyusahkan atasannya.” Di mata Wakil Sekretaris Dewan Adat Papua Fadal Alhamid, 

persidangan Marthen hanyalah sandiwara belaka. Sejak awal ia tidak yakin Marthen bakal 

masuk penjara. “Dia sangat berpengaruh di Papua,” ujarnya, “dan punya duit.” 

 

Menurut ketua majelas hakim, Marthen tak terbukti menerima suap karena Jaksa tak mampu 

menghadirkan saksi kunci : sang penyuap (masih buron). Saksi kunci ini iyalah sejumlah 

pimpinan PT Sanjaya Makmur dan PT Marindo Utama yang ditengarahi melakukan 

pembalakan liar dikawasan Bintani, Manokwari. Hakim menilai tidak adanya saksi kunci 

menjadi titik balik dalam kasus ini. Sehingga jelas dakwaan tidak dapat dibuktikan. Hakim 

mengenyampingkan adanya alat-alat bukti yang lain seperti surat-surat yang dianggap hanya 

sebagai petunjuk saja, yang secara jelas tidak mampu membuktikan kejahatan yang 

didakwakan kepada Marthen.  

 

Pertimbangan Hukum Dalam putusan ini lemah sekali,  sekali majelis hakim dalam 

pertimbangan putusannya, masih amat terpaku dengan model pembuktian konvensional 

berdasarkan KUHAP. Dengan demikian majelis hakim masih menganggap saksi sebagai bukti 
yang sah tanpa melihat alternatif-alternatif lain. Padahal dalam perkara ini, jaksa sudah 

menghadirkan sejumlah alat bukti surat, berupa bukti transfer, catatan perbankan, dan 

lainnya. Seharusnya Hakim bisa menjadikan alat bukti surat ini bukan sekedar petunjuk, 

melainkan bukti yang sah. Khususnya dalam perkara-perkara di mana  saksi-saksi kunci amat 

sulit dihadirkan seperti kasus Marthen ini.  

 

Di dalam UU Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya alat bukti telah 

mengalami perluasan makna. Hal ini menyangkut perkembangan-perkembangan yang terjadi 

dalam lingkup kejahatan ini. Bukti-bukti elektronik misalnya, haruslah dijadikan bukti yang sah 

dan menempati porsi utama dalam pertimbangan putusan hakim dalam kasus tersebut. 

 

Terkait putusan bebas tersebut, Komisi Yudisial menemukan adanya pelanggaran code of 

conduct oleh hakim yang menangani perkara cukong kayu PT. KNDI tersebut. “Hal itu bisa 

terlihat dari tidak dilakukannya pemeriksaan lokasi dan dikesampingkannya keterangan 

beberapa saksi dan pendapat ahli tanpa alasan yang jelas,”. Meskipun demikian, Mahkamah 

Agung justru menilai sebaliknya, tidak ada pelanggaran ataupun praktik judicial corruption 

yang dilakukan hakim perkara Adelin tersebut. Akan tetapi MA tidak pernah mengumumkan 

dan menjelaskan pada publik tentang hasil pengujian (eksaminasi) tertutup yang dilakukannya. 

Ketidak terbukaan MA ini tentunya menyiratkan pertanyaan mendalam perihal benar atau 

tidaknya, serius atau tidaknya dan bahkan menyiratkan kecurigaan tentang upaya 

perlindungan korps di tubuh institusi peradilan230. 

 

Walaupun dalam tuntutannya JPU menyatakan hanya dakwaan yang terbutki namun 

kemudian Majelis hakim ternyata mempettimbangkan seluruh dakwaan tersebut. Untuk 

melihat lebih lanjut , maka skema putusan tersebut akan diuraikan di bawah ini 

 

 

Ketentuan yang dilanggar 

 

Ketentuan yang dilanggar 

                                                           
230 Lihat, Pelaku IL Bebas ICW Tuding Pengadilan Legalkan IL 

http://www.jpnn.com/?mib=berita.detail&id=10548 Kamis, 27 November 2008, 19:55: 
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Pasal 12 a Undang-Undang  

Nomor  31  Tahun  1999  

sebagaimana  telah  diubah  dan  

ditambah dengan  Undang-

Undang  Nomor  20  Tahun  

2001  tentang  Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi  

 

 

 

 

jo Pasal 64 ayat (1) KUHP 

 

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  

dan  paling  lama  20  (dua puluh) tahun dan dipidana 

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua  ratus  juta  

rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00 (satu  

milyar  rupiah):  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  

negara yang  menerima  hadiah  atau  janji,  padahal  

diketahui  atau  patut diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  

tersebut  diberikan  untuk menggerakkan agar melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang 

bertentangan dengan kewajibannya 

 

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya 

sedemikian  rupa  sehingga  harus dipandang  sebagai satu 

perbuatan berlanjut,…” 

 

 

Pasal 12 B ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dan ditambah  dengan  

Undang-Undang  Nomor  20  

Tahun  2001  tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi  

 

jo Pasal 64 ayat (1) KUHP 

 

 

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau 

penyelenggar a negara dianggap pemberian suap, apabila 

berhubungan  dengan jabatannya dan yang berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya,…” Pasal 64 ayat (1) 

KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Jika  antara  beberapa  

perbuatan,  meskipun  masing-masing merupakan  

kejahatan  atau  pelanggaran,  ada  hubungannya 

sedemikian  rupa  sehingga  harus dipandang  sebagai satu 

perbuatan berlanjut,…” 

Pasal  11  Undang-Undang  

Nomor  31  Tahun  1999  

sebagaimana  telah  diubah  dan  

ditambah dengan  Undang-

Undang  Nomor  20  Tahun  

“Dipidana  dengan pidana  penjara  paling singkat 1  (satu)  

tahun  dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  

rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 250.000.000,00 (dua  

ratus lima puluh juta rupiah): pegawai negeri atau 
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2001  tentang  Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 

64 ayat (1) KUHP 

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji 

padahal diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  

atau  janji  tersebut diberikan  karena  kekuasaan  atau  

kewenangan  yang  berhubungan dengan  jabatannya  atau  

menurut  pikiran  orang  yang  memberikan hadiah atau 

janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”  

 

ATAU ATAU 

Pasal  3  ayat  (1) huruf  c  

Undang-Undang  Nomor  25  

Tahun  2003  tentang  

Perubahan  atas  Undang-

Undang  Nomor  15  Tahun  

2002  tentang  Tindak  Pidana  

Pencucian Uang jo Pasal 64 

ayat (1) KUHP. 

“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  membayarkan  atau 

membelanjakan  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  

patut diduganya merupakan  hasil tindak  pidana,  baik  

perbuatan  itu  atas namanya  sendiri  maupun  atas  

nama  pihak  lain,  dengan  maksud menyembunyikan atau 

menyamarkan asal-usul harta kekayaan.”  

 

Pasal  6  ayat  (1) huruf  b 

Undang-Undang  Nomor  25  

Tahun  2003  tentang  

Perubahan  atas  Undang-

Undang  Nomor  15  Tahun  

2002  tentang  Tindak  Pidana  

Pencucian Uang jo Pasal 64 

ayat (1) KUHP. 

“Setiap  orang  yang  menerima  atau  menguasai  

pentransferan  harta kekayaan  yang  diketahui  atau  

patut  diduganya  merupakan  hasil tindak pidana.”  

 

 

Dalam dakwaan kesatu primair Marthen Renouw didakwa melakukan  tindak  pidana  

sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  12  a  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  

juncto  Pasal  64  ayat  (1) KUHP. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut di atas, yang unsur 

dakwaan kesatu primair adalah sebagai berikut:  

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;  

b. Menerima hadiah atau janji;  

c. Padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut diberikan  

untuk  menggerakkan  agar  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu dalam jabatan yang 

bertentangan dengan kewajiban;  

d. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut.  

 

Kemudian  dalam  dakwaan  kesatu  subsidair,  Marthen Renouw didakwa melakukan tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  31  

Tahun  1999  juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Kor upsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur dakwaan kesatu subsidair adalah 

sebagai berikut:  
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a. Setiap gratifikasi;  

b. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;  

c. Dianggap  pemberian  suap apabila  berhubungan  dengan  jabatan dan  yang berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya;  

d. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut.  

 

Kemudian dalam dakwaan kesatu lebih subsidair, Terdakwa Marthen Renouw didakwa 

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang  Nomor  31  

Tahun  1999  juncto  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  

Tindak  Pidana  Korupsi  juncto  Pasal  64 ayat (1) KUHP, yang unsur dakwaan kesatu lebih 

subsidair adalah sebagai berikut:  

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;  

2. Menerima hadiah atau janji;  

3. Janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan  

karena  kekuasaan  atau  kewenangan  yang  berhubungan  dengan jabatannya atau 

menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 
jabatannya;  

4. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut.  

Dalam dakwaan kedua primair Marthen Renouw didakwa melakukan  tindak pidana  

sebagaimana diatur  dalam Pasal 3  ayat (1)  huruf c Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  

2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang  unsur  dakwaan  kedua primair 

adalah sebagai berikut:  

2. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  membayarkan  atau  membelanjakan harta kekayaan;  

3. Yang  diketahui atau patut diduganya harta  kekayaan  itu  merupakan  hasil tindak pidana, 

baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;  

4. Dengan  maksud  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta kekayaan;  

5. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut.  

 

Kemudian  dalam  dakwaan  kedua  subsidairMarthen Renouw didakwa melakukan  tindak 

pidana  sebagaimana diatur dalam Pasal  6 ayat  (1) huruf b Undang-Undang  Nomor  25  

Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Yang unsur  dakwaan  kedua 

subsidair adalah sebagai berikut:  

1) Setiap orang yang menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan;  

2) Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;  

3) Dengan  maksud  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul  harta kekayaan;  

4) Yang dilakukan secara berlanjut.  

 

Berdasarkan unsur-unsur diatas maka pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam 

putusannya Nomor:  04/PID.B/2006/PN.JPR  terhadap  unsur-unsur  tindak  pidana  yang 

didakwakan adalah sebagai berikut:  

 

Terhadap DAKWAAN KESATU majelis hakim menguraikan  

 

a.  Primair  
 

1) Unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”.Unsur pegawai negeri yang dimaksud 

adalah Terdakwa Marthen Renouw alias M. Reno yang jelas faktanya bahwa pekerjaan  

Terdakwa  sebagai  anggota  Kepolisian  Polda  Papua dengan  jabatan  antara  tahun 2002  
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s/d  2003  adalah  Pejabat  Kabag Reserse  Umum  Dit  Reskrim,  PS.  Kabag  Tipiter  Dit  

Reskrim  dan terakhir sebagai Kasat  Tipiter  Dit Reskrim Polda Papua.  Lembaga 

Kepolisian  (POLRI)  di  dalamnya  termasuk  Polda  Papua  adalah Lembaga Negara yang 

resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang (terakhir  dengan  Tap.  MPR  RI  No.  

VII/MPR/2000  tentang Pemisahan  Peran  TNI  dan  Kepolisian  Negara  Republik  

Indonesia juncto  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara 

Republik Indonesia). Setiap anggota Kepolisian, termasuk Terdakwa, bertugas dan bekerja  

berdasarkan perintah  Undang-Undang  tersebut  di  atas  dan mendapat  gaji  dari  

Keuangan  Negara  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2001  

tentang  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil.  Sehingga  syarat  untuk  dikatakan  sebagai pegawai  negeri  

atau  penyelenggara  negara  bagi  diri  Terdakwa sudah terpenuhi.Selain  itu dalam  Pasal  

1  butir  2  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002 tentang  Kepolisian Negara  Republik 

Indonesia adalah “pegawai negeri” pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh 

karena itu jelas bahwa unsur ”pegawai negeri” harus dinyatakan telah terpenuhi.  

 
2) Unsur  “menerima hadiah atau janji”.Yang dimaksud hadiah dalam Pasal 12 a Undang-

Undang Nomor 31  Tahun 1999  sebagaimana diubah dan ditambah  dengan Undang-

Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 

pemberian secara cuma- cuma  itu harus berupa barang, bukan berupa jasa atau 

penghargaan, jadi bersifat materi dan punya nilai ekonomi. Baik barang bergerak maupun 

barang tidak bergerak. Termasuk pengertian barang bergerak adalah berupa uang. 

Sehingga apabila dirangkai pengertian hadiah dalam unsur ini adalah “menerima pemberian 

secara cuma-cuma berupa barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak”. 

Sedangkan yang dimaksud janji pada unsur ini masih dalam konteks “janji untuk 

memberikan  hadiah”,  yang artinya serangkaian kata-kata dari seseorang yang berisi 

komitmen akan memberikan hadiah bila keinginannya diikuti atau dilaksanakan. Terhadap 

unsur “menerima janji” ini selama persidangan sama sekali tidak ada satu fakta pun yang 

terungkap. Sedangkan unsur ”menerima hadiah” juga tidak terbukti dalam persidangan 

karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan orang-orang yang mengirim uang 

melalui bank BNI sebagai saksi dikarenakan orang-orang tersebut masuk dalam daftar 

pencarian orang. Sehingga tidak seorang pun dari pentransfer itu menjadi saksi dalam 

persidangan dan tidak ada seorang pun saksi, baik saksi yang  memberatkan maupun yang 

meringankan yang mengatakan kiriman uang tersebut merupakan hadiah kepada 

Terdakwa. Bahkan tidak satupun alat bukti yang dapat mengungkap  bahwa  kiriman uang 

tersebut adalah hadiah. Oleh karena itu, unsur “menerima hadiah atau janji” harus 

dinyatakan tidak terpenuhi. 

 

3) Unsur “patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan  sesuatu  dalam  jabatan  yang  

bertentangan  dengan kewajiban” Oleh  karena  unsur  “menerima  hadiah  atau  janji”  

dalam dakwaan  kesatu  primair  harus  dinyatakan  tidak  terpenuhi  oleh perbuatan  

Terdakwa,  maka  unsur  selebihnya  tidak  perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim.  

 

4) Unsur “perbuatan yang dilakukan secara berlanjut”. Oleh  karena salah satu unsurtindak 

pidana  dalam pasal initidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak 
terbuktisecara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “pegawai negeri 

atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau 

patutdiduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,  yang bertentangan dengan 
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kewajibannya, yang dilakukan secara berlanjut”, maka Terdakwa harus dibebaskan dari 

dakwaan tersebut.  

 

b.  Subsidair  

 

1) Unsur “setiap gratifikasi” Majelis  Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi 

oleh Terdakwa dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:  

4.1. Bahwa  yang dimaksud gratifikasi dalam  penjelasan  Pasal 12  B ayat  (1)  adalah  

pemberian  dalam  arti  luas,  yakni  meliputi pemberian  uang,  barang,  rabat   

(discount) ,  komisi,  pinjaman tanpa  bunga,  tiket  perjalanan,  fasilitas  penginapan,  

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya; baik yang diterima  di  

dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri  dan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  

sarana  elektronik  atau  tanpa sarana elektronik

4.2. Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur “menerima hadiah” pada dakwaan 

kesatu primair, Majelis Hakim mengutip secara  ringkas  fakta-fakta  di  persidangan  

berdasarkan keterangan saksi-saksi,  diperkuat  dengan alat bukti  surat,  serta 
keterangan  Terdakwa  sendiri  yang  kesemuanya  mengatakan bahwa semua uang 

kiriman diperoleh Terdakwa dari meminjam kepada Yudi Firmansyah.  

4.3. Bahwa  apabila fakta  yuridis di atas dihubungkan dengan  unsur gratifikasi  yang  mana  

salah  satu  bentuk  gratifikasi  seperti tersebut dalam penjelasan Pasal 12  B  ayat (1) 

adalah  pinjaman tanpa  bunga,  maka  sudah  selaras  dengan  apa  yang  dimaksud 

unsur ini.  

 

2) Unsur “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara” Mengambil alih  kembali 

pertimbangan  terhadap  unsur  yang sama pada dakwaan kesatu primair , bahwa benar 

Terdakwa sebagai anggota Kepolisian pada Polda Papua. Sebagai anggota Kepolisian yang  

merupakan  seorang  pegawai  negeri  dan  sekaligus penyelenggara  negara,  maka  

terhadap  unsur  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara telah terpenuhi oleh 

Terdakwa.  

 

3) Unsur  “dianggap  pemberian  suap  apabila  berhubungan  dengan jabatan dan yang 

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”  DR.  Chairul  Huda,  S.H.,  M.H.  sebagai  

saksi  ahli berpendapat  bahwa gratifikasi maupun suap harus dilihat kemauan dari  

pemberi  suap,  artinya  pemberi  suap  harus  didengar keterangannya  karena  

berdasarkan  keterangannya  itu  dapat  dinilai 

4) maksud pemberi suap apakah dalam rangka suap. Jika pemberi suap tidak  didengar  

keterangannya,  maka unsur  formil  tidak  terpenuhi. Bahkan  kalau terbukti ada pinjam-

meminjam, maka  hal  itu masuk ke dalam wilayah hukum perdata. Mengacu pada 

pendapat saksi ahli tersebut, unsur “dianggap pemberian  suap  apabila  berhubungan  

dengan  jabatan  dan  yang berlawanan  dengan  kewajiban  atau  tugasnya”  tidak  

terpenuhi karena  tidak  seorangpun  pemberi  gratifikasi  dapat  ditampilkan sebagai saksi 

di persidangan, sehingga tidak dapat diketahui secara persis kehendak si pemberi. 

Berdasarkan  fakta  di  persidangan,  gratifikasi  berupa pinjaman  oleh  Yudi  Firmansyah  

tidak  menjadikan  Terdakwa berbuat atau tidak berbuat yang berlawanan dengan 

kewajiban atau tugasnya.  Oleh  karenanya  unsur  ini  harus  dinyatakan  tidak terpenuhi 

oleh perbuatan Terdakwa.  
 

5) Unsur “yang dilakukan secara berlanjut” Oleh  karena  salah satu unsur  tindak pidana  

dalam pasal  ini tidak  terpenuhi,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  tidak  terbukti 

secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “setiap  gratifikasi  
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kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  dianggap  pemberian  suap,  apabila  

berhubungan  dengan jabatannya dan  yang  berlawanan dengan kewajiban atau  tugasnya, 

yang dilakukan secara berlanjut”, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan 

tersebut.  

 

c.  Lebih subsidair  

 

1) Unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” Mengambil alih  kembali 

pertimbangan  terhadap  unsur  yang sama pada dakwaan kesatu primair , bahwa benar 

Terdakwa sebagai anggota Kepolisian pada Polda Papua. Sebagai anggota Kepolisian yang  

merupakan  seorang  pegawai  negeri  dan  sekaligus penyelenggara  negara,  maka  

terhadap  unsur  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara telah terpenuhi oleh 

Terdakwa.  

 

2) Unsur “menerima hadiah atau janji” Pada  dakwaan  kesatu  primair,  unsur  ini  telah  

dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan  Terdakwa. Dengan mengambil alih secar a  
utuh  pertimbangan  dakwaan  kesatu  primair terhadap  unsur ini, maka unsur 

“menerima hadiah atau janji” pada dakwaan kesatu lebih  subsidair  ini  pun  harus  

dinyatakan  tidak  terpenuhi  oleh perbuatan Terdakwa.  

 

3) Unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut  diberikan  

karena  kekuasaan  atau  kewenangan  yang berhubungan  dengan  jabatan  atau  menurut  

pikiran  orang  yang memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut  ada  hubungannya  dengan 

jabatannya” Oleh  karena  unsur  “  menerima  hadiah  atau  janji”  dalam dakwaan  

kesatu  lebih  subsidair  tidak  terpenuhi,  maka  unsur  ini tidak perlu dipertimbangkan 

lagi.  

 

4) Unsur “yang dilakukan secara berlanjut” Oleh  karena  salah satu unsur  tindak pidana  

dalam pasal  ini tidak  terpenuhi,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  tidak  terbukti 

secar a  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau  janji  padahal  diketahui  atau  patut  

diduga  bahwa  hadiah  atau janji  tersebut  diberikan  karena  kekuasaan  atau  

kewenangan  yang berhubungan  dengan  jabatannya  atau  menurut  pikiran  orang  yang 

memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut  ada  hubungan  dengan jabatannya, yang 

dilakukan secara berlanjut”, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.  

 

 

Dakwaan  

 

Unsur  

 

 

Pemenuhan Unsur  

 

DAKWAAN KESATU     

Primair pegawai negeri atau penyelenggara 

negara 

terpenuhi 

 menerima hadiah atau janji terpenuhi 
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 patut  diketahui  atau  patut diduga  

bahwa  hadiah atau  janji tersebut 

diberikan untuk menggerakkan agar 

melakukan atau tidak melakukan  

sesuatu  dalam  jabatan  yang  

bertentangan  dengan kewajiban 

terpenuhi 

 perbuatan yang dilakukan secara 

berlanjut 

Karena salah satu unsur 

diatas tidak terpenuhi, 

unsur ini juga tidak 

terpenuhi 

Subsidair setiap gratifikasi terpenuhi 

 kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara 

terpenuhi 

 dianggap  pemberian  suap  apabila  

berhubungan  dengan jabatan dan 

yang berlawanan dengan kewajiban 

atau tugasnya 

tidak terpenuhi 

 yang dilakukan secara berlanjut Karena salah satu unsur 

diatas tidak terpenuhi, 

unsur ini juga tidak 

terpenuhi. 

Lebih subsidair pegawai negeri atau penyelenggara 

negara 

yang dilakukan secara 

berlanjut 

 menerima hadiah atau janji tidak terpenuhi 

 padahal diketahui atau patut diduga 

bahwa hadiah atau janji tersebut  

diberikan  karena  kekuasaan  atau  

kewenangan  yang berhubungan  

dengan  jabatan  atau  menurut  

pikiran  orang  yang memberikan  

hadiah  atau  janji  tersebut  ada  

hubungannya  dengan jabatannya 

tidak dipertimbangkan 

 yang dilakukan secara berlanjut tidak terpenuhi 

   

 

 

2.  DAKWAAN KEDUA  
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a.  Primair  

 

1) Unsur  “setiap  orang  yang  dengan  sengaja  membayarkan  atau membelanjakan harta 

kekayaan” Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,  keterangan  Terdakwa, dan alat bukti 

surat, benar faktanya Terdakwa telah dengan sengaja membayarkan dan membelanjakan  

harta kekayaan,  maka unsur  ini harus dipandang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.  

2) Unsur  “yang  diketahui  atau  patut  diduganya  harta  kekayaan  itu merupakan  hasil  

dari  tindak  pidana,  baik  perbuatan  itu  atas namanya sendiri maupun atas nama pihak 

lain” Majelis  Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi oleh Terdakwa dengan 

dasar pertimbangan sebagai berikut:  

 

1. Tidak  ada  satu  bukti  pun  yang menunjukkan bahwa Terdakwa membayarkan atau 

membelanjakan uang kotor dari hasil tindak pidana  asal,  tetapi  yang  Terdakwa  

bayarkan  atau  belanjakan adalah dari hasil berhutang atau meminjam kepada teman.  

 
2. Demikian  juga bila  uang  pinjaman Terdakwa  dilihat  dari  sudut M.  Yudi Firmansyah  

yang  merupakan  salah  satu  Direktur PT. Marindo  Utama  Jaya, tidak  dapat  

dipastikan apakah  uang yang dipinjamkannya  adalah  uang  halal  atau  uang  haram  

hasil kejahatan,  apalagi  tidak  seorang  pun  pengirim  uang  dapat ditampilkan sebagai 

saksi di persidangan.  

 

3. Dari  keterangan beberapa saksi dan  keterangan  Terdakwa  serta diperkuat  oleh  

alat  bukti  surat  berupa  SP3  Perkara  Pidana  di Bidang Kehutanan dari Dit Reskrim 

Polda Papua kepada Kejati Papua: Perkara Pidana No. Pol. : B/17/V/2004/Dit Reskrim 

a/n Tersangka  Lauddy  Samuel  K.  Mantiri  PT.  Marindo  Utama Jaya/PT. Sanjaya  

Makmur  Teluk  Bintuni,  maka jelas  M. Yudi Firmansyah tidak ada melakukan tindak 
pidana.  

 

3) Unsur “dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan” 

Selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ada satu alat bukti  pun  yang  

mengindikasikan  Terdakwa  hendak menyembunyikan  atau  menyamarkan  hasil  tindak  

pidana  asal berupa uang kotor (dirty money). Bahkan terbukti sebaliknya, uangpinjaman 

tersebut seluruhnya  digunakan  untuk  membiayai  operasi Matoa  Wanalaga penegakan 

hukum  (penyelidikan dan penyidikan) tindak  pidana  di  bidang  kehutanan,  yang  semua  

keterangan didukung oleh alat bukti surat rekapitulasi biaya  operasional. Oleh karena  itu  

unsur  “dengan  maksud  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal-usul  harta  

kekayaan”  harus  dinyatakan  tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.  

 

4) Unsur ”yang dilakukan secara berlanjut” Oleh  karena  salah satu unsur  tindak pidana  

dalam pasal  ini tidak  terpenuhi,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  tidak  terbukti 

secar a  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Setiap  orang  yang  

dengan  sengaja  membayarkan  atau membelanjakan  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  

atau  patut diduganya merupakan  hasil tindak  pidana,  baik  perbuatan  itu  atas namanya  

sendiri  maupun  atas  nama  pihak  lain,  dengan  maksud menyembunyikan  atau  

menyamarkan  asal-usul  harta  kekayaan, yang dilakukan secara berlanjut”. Pada  Pasal  3  

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  25    Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-

Undang  Nomor  15  Tahun 2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  tindak  

pidana  ini diperuntukkan  bagi  pelaku  kejahatan  ganda   (double  criminality) , artinya 

pelaku yang dikenakan pasal ini adalah pelaku tindak pidana asal   (predicate  offence) ,  
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setelah  mendapat  harta  kekayaan  berupa uang  kotor  sekaligus  melakukan  tindak  

pidana  pencucian  uang. Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  

Jaksa/Penuntut Umum keliru mendakwa Terdakwa dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c 

Undang-Undang  Nomor 25    Tahun   2003  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  

Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 ayat 

(1) KUHP.  

 

b.  Subsidair  

 

1) Unsur “setiap orang yang menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan” 

Majelis  Hakim  dengan  mengambil  alih  dakwaan  kesatu primair  berdasarkan  

keterangan  saksi-saksi,  keterangan  Terdakwa dan alat bukti surat telah cukup 

membuktikan bahwa memang benar Terdakwa  telah  menerima  kiriman  berupa  

transfer  uang  yang keseluruhannya  berjumlah  Rp.  1.065.000.000,-  (satu  milyar  enam 

puluh  lima  juta  rupiah),  sehingga  unsur  ini  harus  dinyatakan terpenuhi oleh 

perbuatan Terdakwa 
 

2) Unsur “yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” Majelis  

Hakim  dalam  pertimbangannya  mengambil  alih pertimbangan  unsur  ini  pada  

dakwaan  kedua  primair,  sehingga unsur  ini  pun  harus  dinyatakan  tidak  terpenuhi  

oleh  perbuatan Terdakwa.  

 

3) Unsur “dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan” 

Walaupun  sudah  ada  unsur  yang  tidak  terpenuhi,  Majelis Hakim juga 

mempertimbangkan unsur ini, yaitu dengan mengambil alih  pertimbangan  pada  dakwaan  

kedua  primair.  Oleh  karena  itu unsur  ini  pun  harus  dinyatakan  tidak  terpenuhi  

oleh  perbuatan Terdakwa.  

 

4) Unsur ”yang dilakukan secar a berlanjut” Bahwa  oleh  karena  dua  unsur  penting  tidak  

terpenuhi  oleh perbuatan  Terdakwa,  maka  unsur  ini  tidak  perlu  dipertimbangkan 

lebih  lanjut,  dan  kepada  Terdakwa  harus  dinyatakan  dibebaskan dari  dakwaan 

tersebut.  

 

 

Dakwaan  

 

Unsur  

 

 

Pemenuhan Unsur  

 

DAKWAAN KEDUA   

Primair setiap  orang  yang  

dengan  sengaja  

membayarkan  atau 

membelanjakan harta 

kekayaan 

terpenuhi 

 yang  diketahui  atau  

patut  diduganya  harta  

Tidak terpenuhi 
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kekayaan  itu merupakan  

hasil  dari  tindak  pidana,  

baik  perbuatan  itu  atas 

namanya sendiri maupun 

atas nama pihak lain 

 dengan maksud 

menyembunyikan atau 

menyamarkan asal-usul 

harta kekayaan 

Tidak terpenuhi 

 yang dilakukan secara 

berlanjut 

Tidak terpenuhi 

Subsidair   

 setiap orang yang 

menerima atau menguasai 

pentransferan harta 

kekayaan 

 

 yang diketahui atau patut 

diduganya merupakan hasil 

tindak pidana 

 

 dengan maksud 

menyembunyikan atau 

menyamarkan asal-usul 

harta kekayaan 

 

 yang dilakukan secar a 

berlanjut 

 

 

 

Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura  terhadap  unsur-

unsur  perbuatan  pidana  yang  didakwakan  kepada Terdakwa  Marthen  Renouw diatas, 

hampir semua   unsur  dari  perbuatan  pidana  yang didakwakan  baik  dalam  dakwaan  

kesatu  maupun  dalam  dakwaan  keduatersebut  tidak  terbukti. Hal  tersebut  yang  

kemudian  menjadi  dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura untuk  
menjatuhkan putusan  bebas  terhadap  Terdakwa  Marthen  Renouw  dari  segala  dakwaan 

(vrijspraak).  

 

Majelis hakim menyatakan: 

 

1. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  tindak  pidana  dalam  Dakwaan  Kesatu primair  tidak  

terbukti  dilakukan  oleh  Terdakwa  dan  Terdakwa  harus dibebaskan  dari dakwan 

tersebut, maka Dakwaan Kesatu Suibsidair  akan dipertimbangkan lebih lanjut.  
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2. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  salah  satu  unsur  tindak  pidana  dalam Pasal  12  B  

ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  

dan  ditambah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat  (1)  KUHP  tidak  terpenuhi  oleh  Terdakwa,  

maka  kepada Terdakwa harus  dinyatakan  tidak  terbukti  melakukan  tindak  pidana  

“setiap gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dianggap 

pemberian  suap,  apabila  berhubungan  dengan  jabatannya  dan  yang berlawanan  

dengan  kewajiban  atau  tugasnya,  yang  dilakukan  secara berlanjut”,  dan  Terdakwa  

harus  dibebaskan  dari  dakwaan  Kesatu Subsidair  

 

3. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  tindak  pidana  dalam  dakwaan  kesatu subsidair  tidak  

terbukti  dilakukan  oleh  Terdakwa  dan  Terdakwa  harus dibebaskan  dari dakwaan  

tersebut, maka  dakwaan kesatu  lebih subsidair akan dipertimbangkan lebih lanjut.  

 

4. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  salah  satu  unsur  tindak  pidana  dalam dakwaan  
kesatu  lebih  subsidair  tidak  terpenuhi,  maka  kepada Terdakwa harus  dinyatakan  

tidak  terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 31  Tahun 1999  sebagaimana telah  diubah  dan  ditambah  dengan  

Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  

 

5. Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair juga 

tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dibebaskan  dari  dakwaan  

tersebut,  maka  terhadap  dakwaan  alternatif kedua primer dan subsidair akan 

dipertimbangkan lebih lanjut.  

 

6. Menimbang,  bahwa  pada  dakwaan  alternatif  kedua,  Terdakwa  tidak terbukti  

melakukan tindak  pidana  pencucian  uang  Money Laundering sebagaimana  dalam  

dakwaan  primair  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2003 

tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat  (1)  KUHP;  dan  subsidair  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2002  tentang Tindak  Pidana  Pencucian Uang jo Pasal  64 ayat (1) KUHP, maka 

Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.  

 

7. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  dakwaan  Jaksa/Penuntut  Umum, bauk  

dakwaan  kesatu  primair,  subsidair,  dan  lebih  subsidair  maupun dakwaan  kedua  

primair  dan  subsidair  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  dilakukan  oleh  

Terdakwa harus dinyatakan  dibebaskan  dari segala dakwaan tersebut.  

 

8. Menimbang,  bahwa  selama  diprosesnya  perkara  ini  sejak  dari  tingkat Penyidikan,  

Penuntutan  hingga  ke  tingkat  pemeriksaan  di  persidangan, nama  baik  dan  reputasi  

Terdakwa  telah  menjadi  terusik,  sedangkan Majelis  Hakim  berdasarkan  fakta  yang  

terungkap  di  persidangan  harus memutuskan  bahwa  Terdakwa  dinyatakan  tidak  

terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  semua  tindak  pidana  yang  
didakwakan kepadanya,  baik  tindak  pidana  korupsi  secara  berlanjut  dalam  dakwaan 

kesatu dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut dalam dakwaan kedua, dan 

kepada Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim memandang 

perlu untuk memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan,  kedudukan  dan  harkat  serta  
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martabatnya  seperti  sediakala (rehabilitasi),  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  97  

ayat  (1)  dan  (2) KUHAP.  

 

9. Menimbang,  bahwa  terhadap  surat-sur at  bukti  yang  diajukan  di persidangan  baik  

dari  Jaksa/Penuntut  Umum  maupun  dari  Terdakwa melalui  Penasehat  Hukumnya,  

yang  dipandang  Jaksa/Penuntut  Umum sebagai barang bukti, yang sebenarnya adalah alat 

bukti surat, oleh karena merupakan dokumen yang melengkapi perkara ini dan penunjang 

putusan ini,  maka  harus  dinyatakan  tetap  terlampir  dan  menyatu  dalam  berkas 

perkara ini.  

 

10. Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Majelis  Hakim  telah  yakin  dan berketetapan  hati  

harus  memutuskan  bahwa  Terdakwa  dinyatakan  tidak terbukti  secara  sah  dan  

meyakinkan  bersalah  melakukan  semua  tindak pidana  yang  didakwakan  kepadanya,  

baik  tindak  pidana  korupsi  dalam dakwaan kesatu dan indak pidana pencucian uang 

dalam dakwaan kedua, dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka 

segala biaya  perkara  ini  dibebankan  kepada  Negara  Republik  Indonesia, sebagaimana 
dimaksud Pasal 222 ayat (1) KUHAP.  

 

11. Memperhatikan  pasal-pasal dari  Undang-Undang yang bersangkutan  dan berhubungan 

dengan perkara ini  

 

Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jayapura  dalam  putusannya Nomor:  04/  

PID.B/2006/PN.JPR  tanggal  02  Oktober  2006, kemudian menjatuhkan putusan terhadap 

Terdakwa sebagai berikut:  

 

1. Menyatakan  Terdakwa  Drs.  Marthen  Renouw  alias  M.  Reno,  dengan segala identitas 

tersebut di muka putusan ini, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  

melakukan  tindak  pidana:  korupsi  yang  dilakukan secara berlanjut dan pencucian uang 

yang dilakukan secara berlanjut;  

2. Membebaskan  Ia  Terdakwa  Drs.  Marthen  Renouw  alias  M.  Reno  oleh arena itu 

dari segala dakwaan;  

3. Memulihkan  hak  Terdakwa  dalam  kemampuan,  kedudukan  dan  harkat serta 

martabatnya (rehabilitasi);  

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara Republik Indonesia;  

5. Menetapkan alat bukti surat berupa:  

1) Rekening Koran BNI Cabang Jayapura a/n. M. Reno rekening nomor: 

268.000111110.901;  

2) Aplikasi  kiriman uang  melalui  BNI  Cabang  Manokwari  ke  rekening atas nama Drs. 

Marthen Renouw alias M. Reno sebagai berikut:  

 Tgl 6-9-2002, pengirim M. Yudi F.    : Rp.  40.000.000,-    

  Tgl 23-9-2002, pengirim M. Yudi F.    : Rp.  30.000.000,-  

 Tgl 27-11-2002, pengirim Wong Sey Kiing  : Rp.  80.000.000,-  

 Tgl 5-9-2003, pengirim M. Yudi F.    : Rp.120.000.000,-  

 

3) Aplikasi  kiriman  uang  melalui  BNI  Cabang  Harmoni  Jakarta  ke rekening  atas  

nama  Drs. Marthen  Renouw  alias  M.  Reno  sebagai berikut:  

 Tgl 27-2-2003, pengirim Achiing    : Rp.  75.000.000,-  

 Tgl 6-3-2003, pengirim M. Yudi F.    : Rp.  50.000.000,-  
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4) Aplikasi kiriman uang melalui  BNI Cabang Jakarta Kota ke rekening atas nama Drs. 

Marthen Renouw alias M. Reno sebagai berikut:  

 Tgl 7-11-2002, pengirim Denny    : Rp.  75.000.000,-  

 Tgl 27-12-2002, pengirim Denny    : Rp.  20.000.000,-  

 Tgl 9-1-2003, pengirim Denny    : Rp.  40.000.000,-  

 Tgl 13-8-2003, pengirim Denny    : Rp.120.000.000,-  

 Tgl 6-10-2003, pengirim Denny    : Rp.140.000.000,-  

 Tgl 17-10-2003, pengirim Denny    : Rp.  35.000.000,-  

 Tgl 21-10-2003, pengirim Denny    : Rp.  40.000.000,-  

 Tgl 23-12-2003, pengirim Yudi    : Rp.  30.000.000,-  

 Tgl 23-12-2003, pengirim Yudi    : Rp.120.000.000,-  

 

5) Aplikasi  kiriman  uang  melalui  BNI  Cabang  Jakarta  Roamalaka  ke rekening  atas  

nama  Drs.  Marthen  Renouw  alias  M.  Reno  Nomor Rekening: 268.000111110.901  

tanggal 31-03-2003 pengirim Lim Rp. 50.000.000,-;  

6) Rekening Koran BNI Jakarta Kota atas nama PT. Sanjaya Makmur;  

7) Aplikasi  pembukaan  rekening  BNI  atas nama  Denny/Feny  Rachmat, Feny Rachmat 

dan Denny (kuasa) berikut kelengkapannya;  

8) Rekening Koran BNI Jakarta Kota atas nama Feny Rachmat, Denny;  

9) Foto copy Surat Kuasa dari Feny Rachmat kepada Wong Sie Tuoang;  

10) Foto copy KTP dari Feny Rachmat,  M.  Yudi Firmansyah  dan paspor atas nama 

Wong Sie Tuoang;  

11) Foto  copy  akta  notaries  Mutiara  Hartanto  No.18  tanggal  13-8-2001 tentang 

pendirian PT. Sanjaya Makmur;  

12) Salinan Akta Notaris pendirian PT. Marindo Utama Jaya No.7 tanggal 06  Agustus  

2001,  yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  Titiek  Irawati Sugiyanto, S. H.  

13) Foto  copy  legalisir  Akta  Perubahan  PT.  Sanjaya  Makmur  No.  12 tanggal 6-3-

2003;  

14) Foto  copy  legalisir  Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia  

Republik  Indonesia  Nomor:  C-08741  H.T.01.01.TH  2003, tanggal  23 April  2003 

tentang pengesahan  Akte  Pendirian  Perseroan Terbatas PT. Sanjaya Makmur;  

15) Foto  copy  legalisir  Akte  Pendirian  Perseroan  Terbatas  PT.  Sanjaya Makmur 
tanggal 13 Agustus 2001;  

16) 16) Foto  copy  legalisir  Petikan  Surat  Keputusan  An.  Kapolri  Kepala Daerah  

Kepolisian  XXI  Irian  Jaya  No.  Pol.  :  Skep/Pers.Trim-276.B/V/78,  tanggal  12  Mei  

1978,  tentang  Pengangkatan  dan Penempatan  para  CATA  Wamil  Polri  

Gelombang  ke-III  tahun 1977/1978 An. Marthen Renouw;

17) Foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Kapolda Papua No. Pol. : 

Skep/120/VIII/2004, tanggal 10 Agustus 2004, tentang pemberhentian dari  dan  

pengangkatan  dalam  jabatan  Perwiwa  di  lingkungan  Polda Papua;  

18) Foto copy legalisir Petikan Surat Keputusan Kapolda Papua No. Pol. : Skep/66/V/2005, 

tanggal 5 Mei 2005, tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di 

lingkungan Polda Papua;  

19) Foto  copy  legalisir  Telegram  Kapolri  No.  Pol.  :  TR/560/VII/2005, tanggal 31 Juli 

2005;  

20) Foto  copy  legalisir  Telegram  Kapolda  Papua  No.  Pol.  : TR/218/VIII/2005 tanggal 

10 Agustus 2005;  

21) Foto  copy  legalisir  Surat  Kapolda  Papua  No.  Pol. :B/1485/VIII/2005/Pers.3,  

tanggal  19  Agustus  205  perihal penghadapan An. Kmpol Drs. Marthen Renouw;  
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22) Foto  copy  legalisir  Surat  Keputusan  Kapolda  Papua  No.  Pol.  : SKEP/41/III/2003 

tanggal 13 Maret 2003, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di 

lingkungan Polda Papua selaku Kabag Serse Umum dan Kasat Tipiter tahun 

2002/2003.;  

 

a. Surat-surat Keputusan Kapolda Papua;  

b. Surat-surat  Perintah  Tugas  (disingkat  SPT)  Penyelidikan  dan Penyidikan  

Tindak  Pidana  di  bidang  Kehutanan  dalam  wilayah Hukum  Polda  Papua  

kepada  Drs.  Marthen  Renouw  dan anggotanya;  

c. Surat-surat  Perintah Penyidikan (disingkat  SPP) Tindak  Pidana di bidang  

Kehutanan (illegal  logging)  kepada Drs. Marthen Renouw dan anggotanya;  

d. Surat  Data:  Kasus    Illegal  Logging  yang  ditangani  Penyidik  Dit Reskrim  

Papua  Periode  Bulan  Agustus  2002  s/d  Januari  2005, berikut Penyitaan 

Barang Bukti dan Hasil Pelelangan;  

e. Surat-surat  Pernyataan  Hasil  Penyidikan  Tindak  Pidana  di  bidang Kehutanan  

yang  sudah  lengkap  (P-21)  dari  Kejaksaan  Tinggi Papua  dan  Pelimpahan  
Tnggung  Jawab  Perkara  dari  Penyidik kepada Penuntut Umum;  

f. Surat  Pemberitahuan  Penghentian  Penyidikan  (SP3)  Perkara Tindak Pidana di 

bidang Kehutanan dari Dit Reskrim Polda Papua kepada Kejati  Papua:  Perkara  

Pidana  No.  Pol. :B/17/V/2004/Dit Reskrim  a.n. Tersangka  Lauddy  Samuel  K.  

Mantiri  PT.  Marindo Jaya Utama/PT. Sanjaya Makmur Teluk Bintuni;  

g. Surat  Rekapitulasi  Biaya  Operasional  yang  dikeluarkan  oleh Marthen  Renouw  

untuk  Penanganan  Tindak  Pidana  di  bidang Kehutanan  Tahun  2002  s/d  2004  

berjumlah  Rp.1.425.265.600,- dibuat oleh Kasat III Tipiter a.n. Dit Reskrim Polda 

Papua tanggal 30 Januari 2005;  

h. Surat-surat Permohonan Bantuan Dana Penanganan Tindak Pidana di bidang 

Kehutanan oleh Polda Papua kepada Menteri Kehutanan;  

i. Surat-surat  Salinan  Risalah Lelang  Tahun 2004/2005 atas  Barang Bukti  Tindak  

Pidana  di  bidang  Kehutanan  Ex.  Penyidikan  Dit Reskrim  Polda  Papua  dengan  

total  hasil  bersih  lelang Rp.22.617.881.649,- (dua puluh dua milyar enam ratus 

tujuh belas juta  delapan  puluh  satu  ribu  enam  ratus  empat  puluh  sembilan 

rupiah);  

j. Nota Dinas  Kasat  III  Tipiter  kepada Dit  Reskrim dan  Nota Dinas Dit  

Reskrim  kepada  Kapolda  Papua  tentang:  Mohon  Petunjuk tentang  Pinjaman  

Dana  dari  M.  Yudi  Firmansyah  dkk  untuk membiayai kegiatan Penyelidikan 

dan Penyidikan Tindak Pidana di bidang  Kehutanan  di  Wilayah  Hukum  Polda  

Papua  sejumlah Rp.1.217.945.000,- (satu milyar dua ratus tujuh belas juta 

sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);   

k. Peraturan Perundang-undangan.  

 

 

6. Catatan atas Putusan Pengadilan  

 

Atas Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan putusan 

bebas terhadap Terdakwa Marthen Renouw tersebut dapat dianalisis beberapa pertimbangan 

hakim   terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 
 

Pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  berpendapat  bahwa  unsur “menerima  hadiah  atau  

janji”  tidak  terpenuhi,  adalah kurang  tepat karena  Majelis  Hakim  berpendapat  Jaksa  

Penuntut  Umum  tidak  dapat menghadirkan  si  pengirim  sebagai  saksi  di  persidangan dan  
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hanyamendengarkan  keterangan  saksi-saksi  yang menyatakan  bahwa  transfer  uang 

tersebut bukan hadiah melainkan pinjaman. Yang perlu dicermati disini bahwa salah  satu  

saksi,  yaitu  Tommy  Hermy  Pontororing  memberikan  keterangan bahwa  uang  tersebut  

adalah  pinjaman  karena  ia  sering  mendengar  dana operasional  penyelidikan  dan  

penyidikan  tersebut telah dipinjam oleh  Marthen  Renouw dari  M. Yudi  Firmansyah  melalui  

percakapan  telepon.  Itu  artinya  ada  kemungkinan apa  yang  didengar  saksi  tidak  sesuai  

dengan  keadaan  yang  sebenarnya mengingat  percakapan  di  telepon  bisa  diskenariokan  

terlebih  dahulu  antara Terdakwa  Marthen  Renouw  dan  M.  Yudi  Firmansyah.  Jadi  jelas  

tidak  ada bukti  yang  menyatakan  bahwa  transfer  uang  itu  adalah  pinjam-meminjam 

kecuali berupa perkataan saja, sehingga keterangan para saksi sangat lemah.  

 

Argumen bahwa  Jaksa/Penuntut Umum  yang tidak  dapat menghadirkan si pengirim sebagai 

saksi, agak lemah karena jikapun saksi tersebut hadir maka hal tersebut hasilnya akan sama 

saja karena  apabila  (saksi) si  pengirim  ditanya  apakah  uang  tersebut  merupakan  hadiah 

atau  pinjaman,  kemungkinan akan  mengatakan  bahwa  uang  tersebut  adalah pinjaman. 

Majelis  Hakim  Seharusnya juga  dapat  melihat  dari sisi  lain bahwa kemungkinan besar 
transfer uang tersebut adalah suap mengingat tidak ada bukti yang otentik yang  menyatakan  

bahwa  transfer  uang  tersebut  adalah  pinjaman  kecuali berupa  perkataan  dari saksi yang 

sangat terbatas.  Oleh  karena  itu,  unsur “menerima hadiah atau janji” seharusnya dinyatakan 

terpenuhi.  

 

Pertimbangan Majelis Hakim yang  berpendapat  bahwa unsur “patut diketahui  atau patut 

diduga bahwa  hadiah atau janji tersebut  diberikan untuk menggerakkan  agar  melakukan  

atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam jabatannya  yang  bertentangan  dengan  kewajibannya”  

tidak  terpenuhi  karena Majelis  Hakim  justru tidak  mempertimbangkan  unsur  ini  hanya  

karena  unsur “menerima hadiah  atau janji” tidak  terpenuhi.  

 

Hal ini merupakan kesalahan pentingkarena setidaknya Majelis Hakim harus 

mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu. Apabila dikaji lebih lanjut, unsur ini akan 

mengarah kepada  untuk dapat terpenuhi karena  transfer  uang  untuk  Terdakwa  berasal  

dari  M.  Yudi  Firmansyah. Kedudukan M. Yudi Firmansyah adalah pernah menjabat sebagai 

Direktur PT. Marindo  Utama  Jaya  sampai  diberhentikan  dengan  akta  notaris  pada  

tanggal 29 Agustus 2003 yang kemudian pada tahun 2004 menjadi Direktur PT. Sanjaya 

Makmur. Sementara itu  Terdakwa Marthen Renouw  telah menerima  uang  dari  M. Yudi 

Firmansyah antara kurun waktu September 2002 hingga Desember 2003. Perlu  diingat bahwa 

Terdakwa  Marthen  Renouw lah  yang menangani tindak pidana  pembalakan  liar   (illegal  

logging)   yang  dilakukan  oleh  PT.  Marindo Utama  Jaya  dan/atau  PT.  Sanjaya  Makmur.   

 

Sehingga Majelis Hakimseharusnya dapat menggunakan “patut diduga” uang tersebut diberikan 

agar Marthen  Renouw menghentikan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus PT. 

Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur. Oleh  karena  itu  pula  Terdakwa  

Marthen  Renouw  sebagai  penyidik Polda  Papua  seharusnya  “patut  mengetahui”  bahwa  

uang  yang  diterima  di rekeningnya  itu  dikirim  oleh  orang  yang  perkaranya  sedang  ia  

selidiki. Logikanya,  untuk  apa  seorang  yang  sedang  ditangani  perkara  pidananya 

memberikan  sejumlah  besar  uang  kepada  seorang  yang  sedang  menangani perkara  

pidananya  tersebut  pasti memeiliki tujuan dan kepentingan,  kalau  bukan  untuk  menyuruh  
menghentikan penyelidikan  dan  penyidikan  tersebut.  Seharusnya unsur “patut diketahui 

atau  patut diduga bahwa hadiah  atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu  dalam  jabatannya  yang  bertentangan  dengan  

kewajibannya” dinyatakan terpenuhi.  
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Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur “setiap gratifikasi” telah 

terpenuhi. Mungkin tepat namun pertimbangan Majelis Hakim,  yang  kemudian menempatkan  

gratifikasi  masuk  ke  dalam  ruang  lingkup  hukum  per data, kurang dapat di terima.Dalam  

putusannya,  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  Terdakwa  Marthen Renouw tidak terbukti 

menerima hadiah atau gratifikasi dari pengiriman uang sejumlah  Rp.  1.065.000.000,-  (satu  

milyar  enam  puluh  lima  juta  rupiah). Majelis  Hakim  berpendapat  seharusnya  

Jaksa/Penuntut  Umum  mengajukan para  pengirimnya  untuk  mengetahui  tujuan  pengirim.  

Akan  tetapi,  Jaksa Penuntut  Umum  tidak  dapat  menghadirkan  para  pengirim  dengan  

alasan mereka masuk dalam daftar pencarian or ang, sehingga tidak ada alat bukti atau 

keterangan  saksi  yang  menyatakan  bahwa  uang  tersebut  adalah  hadiah  atau gratifikasi. 

Untuk  mengetahui  apakah  uang  tersebut  adalah  hadiah  atau gratifikasi, maka perlu dilihat 

unsur-unsur Pasal 11 Jelas  sekali  bahwa  Majelis  Hakim  mengabaikan  unsur  “patut diduga”.  

Dalam  hal  ini  yang  harus  diketahui  adalah  unsur  batin  Terdakwa, bukan  unsur  batin  

pengirim.  Seharusnya  Terdakwa  Marthen  Renouw  “patut mengetahui” bahwa uang yang 

diterima di rekeningnya adalah dari orang yang sedang ia tangani kasusnya.  Pertimbangan 
Majelis  Hakim lebih  banyak didasarkan  karena tidak ada  saksi  yang menyatakan  tujuan 

pengiriman  uang tersebut.  Apabila logika ini  diikuti, kesaksian pengirim akan mengatakan  

bahwa uang tersebut adalah hutang  piutang,  artinya  pengirim  dihadirkan  atau  tidak  

dihadirkan  sebagai saksi  hasilnya  sama  saja  yaitu  gratifikasi  ini  masuk  ruang  lingkup  

hukum perdat. 

 

Pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  berpendapat  bahwa  unsur “dianggap  pemberian  suap  

apabila  berhubungan  dengan  jabatan  dan  yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” 

tidak terpenuhi,  hal ini kurang  tepat  karena  Majelis  Hakim  hanya  mengacu  pada pendapat  

ahli.  Menurut  Pasal  1  butir  28  KUHAP,  keterangan  ahli  adalah keterangan  yang  

diberikan  oleh  seseorang  yang  memiliki  keahlian  khusus tentang hal yang diperlukan untuk 

membuat terang suatu perkar a pidana guna kepentingan  pemeriksaan.  Mendengar  

keterangan  ahli  hukum  pidana  dalam persidangan pidana merupakan suatu yang agak 

mengherankan karena segalayang  menyangkut  penerapan  hukum  adalah  tugas  hakim  yang  

mana  hakim dianggap  mengetahui  hukumnya   (ius  curia  novit) . Jadi apabila  ada  hakim 

perkara pidana bertanya tentang hukum pidana, menjadi aneh dan tidak logis, kecuali  yang  

dipermasalahkan  menyangkut  sistem  hukum  asing  yang  tidak dikenal. Nilai pembuktian 

keterangan ahli yaitu hakim bebas menilainya dan tidak terikat pada keterangan ahli. Namun 

demikian penilaian hakim ini harus benar-benar  bertanggung  jawab  atas  landasan  moril  

demi  terwujudnya kebenaran  sejati  dan  demi  tegaknya  hukum  serta  kepastian  hukum.  

 

Pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  berpendapat  bahwa  unsur “padahal  diketahui  atau  

patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut diberikan  karena  kekuasaan  atau  

kewenangan  yang  berhubungan  dengan jabatan  atau  menurut  pikiran  orang  yang  

memberikan  hadiah  atau  janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” tidak  terpenuhi 

karena  salah  satu unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair ini telah 

dinyatakan tidak  terpenuhi.  kurang  tepat  karena  seharusnya  Majelis Hakim  

mempertimbangkan  unsur  “padahal  diketahui”  bahwa  uang  tersebut dikirim oleh M. Yudi 

Firmansyah pada saat masih menjabat sebagai salah satudirektur PT. Marindo  Utama  Jaya  

kepada  Terdakwa  Marthen  Renouw  yang melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  
terhadap  perkara  pidana   illegal logging .  Begitu  pula  “patut  diduga”  bahwa  pengiriman  

uang  tersebut dilakukan  agar  Terdakwa  Marthen  Renouw  menghentikan  penyelidikan  

dan penyidikan atas perkara pidana tersebut.  
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Apabila  membandingkan  antara  SP3  perkara  pidana  dibidang kehutanan dari Dit Reskrim 

Polda Papua kepada Kejati Papua: Perkara Pidana No. Pol. : B/17/V/2004/Dit Reskrim a/n 

Tersangka Lauddy Samuel K. Mantiri PT.  Marindo  Utama  Jaya  dan/atau  PT.  Sanjaya  

Makmur,  telah  dihentikan penyidikannya  yang  dalam  putusan  tidak  disebut  tanggalnya,  

dengan penerimaan uang oleh Terdakwa tanggal 6 September 2002 sampai dengan 23 

Desember 2003, maka  dapat diketahui penerimaan uang tersebut terjadi pada saat  perkara  

PT. Marindo Utama Jaya  dan/atau  PT. Sanjaya Makmur sedang disidik  oleh  kepolisian.  Dari  

fakta  persidangan  terlihat  adanya  hubungan sebab-akibat antara penerimaan uang dengan 

penerbitan SP3. Dengan adanya penghentian perkara ini, jelas sekali menunjukkan Terdakwa 

mengetahui dan patut  menduga  bahwa  uang  tersebut  diberikan  karena  kekuasaan  dan 

kewenangannya. Oleh karena  itu  unsur “padahal diketahui  atau patut  diduga bahwa hadiah 

atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang  berhubungan  dengan  

jabatan  atau  menurut  pikiran  orang  yang memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut  ada  

hubungan  dengan  jabatannya” seharusnya dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim 

 

Pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  berpendapat  bahwa  unsur “perbuatan yang dilakukan 
secara berlanjut” tidak terpenuhi, menurut penulis kurang tepat  karena  dalam perbuatan 

yang  didakwakan  terdiri  dari  beberapa tindak pidana karena  penerapan Pasal 64  KUHP  

oleh  Jaksa Penuntut Umum yang tertuang  pada  anak kalimat  surat  dakwaan  baik  dalam 

dakwaan  kesatu maupun  dalam  dakwaan  kedua  yang  berbunyi:   “secara  berturut-turut 

melakukan  perbuatan  yang  dipandang  sebagai  suatu  perbuatan  berlanjut”, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 64 KUHP.  

 

Pasal  64 KUHP mengatur mengenai hukuman mana  yang diberikan kepada  beberapa  

perbuatan  yang  masing-masing  merupakan  kejahatan  atau pelanggaran  yang  karena  

hubungannya  sedemikian  rupa  harus  dipandang sebagai perbuatan berlanjut ( voortgezette 

handeling ). Jadi dengan menerapkan Pasal  64  KUHP  haruslah  ada  beberapa  tindak  pidana  

yang  mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa di mana  delik yang satu berhubungan 

erat dengan delik lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dalam perkara ini 

adalah tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang.Jadi  seharusnya  unsur  

”perbuatan  yang  dilakukan  berlanjut”  dinyatakan terpenuhi karena uang yang digunakan 

Terdakwa untuk melakukan pencucian uang adalah  uang yang ditransfer  oleh M. Yudi 

Firmansyah dkk yang sangat memungkinkan bahwa uang tersebut hasil dari kegiatan illegal 

logging. 

 

Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur “setiap orang  yang  dengan  

sengaja  membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan” terpenuhi, penulis sependapat 

dengan pertimbangan Majelis Hakim karena  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,  keterangan  

Terdakwa,  dan  alat bukti  surat bahwa benar  Terdakwa  telah  dengan  sengaja  

membayarkan atau membelanjakan uang dari M. Yudi Firmansyah dkk. Uang tersebut 

digunakan sebagai dana operasional Matoa Wanalaga penegakan hukum tindak pidana di 

bidang  kehutanan yang berupa charter, pesawat Fokker,  helicopter,  trigana, speedboat,  

kapal  kayu, uang  tiket, uang penginapan, uang transport, uang saku,  dan  uang  administrasi.  

Sehingga  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang menyatakan  bahwa  unsur  “setiap orang yang 

dengan sengaja membayarkanatau membelanjakan harta kekayaan” telah terpenuhi adalah 

sudah tepat.  
 

Pertimbangan Majelis Hakim pada 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 berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja:  



186 
 

a. menempatkan  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  

hasil  tindak  pidana  ke  dalam  penyedia jasa keuangan, baik atas  namanya sendiri atau 

atas nama pihak lain;  

b. mentransfer  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  

hasil  tindak  pidana  dari  suatu  penyedia jasa  keuangan  ke  penyedia  jasa keuangan  

yang  lain,  baik  atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;  

c. membayarkan  atau  membelanjakan  harta  kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  

diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana,  baik  perbuatan  itu  atas  namanya  sendiri  

maupun  atas nama pihak lain;  

d. menghibahkan  atau  menyumbangkan  harta  kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  

diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana, baik atas namnya sendiri maupun atas nama 

pihak lain;  

e. menitipkan  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  

tindak  pidana,  baik  atas  namnya sendiri maupun atas nama pihak lain;  
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f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana; atau  

g. menukarkan  atau  perbuatan  lainnya  atas  harta  kekayaan  yang diketahuinya  atau  

patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana  dengan  mata  uang  atau  surat  

berharga  lainnya,  dengan maksud  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul  

harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan hasil  tindak  

pidana,  dipidana  karena  tindak  pidana  pencucian uang  dengan pidana  penjara  paling  

singkat  5  (lima)  tahun  dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan  denda paling sedikit 

Rp. 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 15.000.000.000,00 

(lima belas milyar rupiah).”  

 

Menurut  pertimbangan  Majelis  Hakim  bahwa  Pasal  tersebut diperuntukkan  bagi  pelaku  

kejahatan  ganda   (double  criminality) .  Artinya, pelaku yang dikenakan pasal ini adalah pelaku 

tindak pidana asal yang setelah mendapat  harta  kekayaan  berupa  uang  kotor  dari  tindak  

pidana  asal  tadi, pelaku  tersebut  sekaligus  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang.  

Oleh karena itu  Majelis  Hakim  menilai  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap 
Marthen Renouw sangat keliru. Majelis  Hakim  berkesimpulan  berdasarkan  keterangan  

saksi, keterangan  Terdakwa  dan  alat  bukti  surat,  tidak  ada  satu  buktipun  yang 

menunjukkan  bahwa  Terdakwa  adalah  pelaku  tindak  pidana  asal  (predicate offence). justru 

Majelis Hakim yang keliru dalam mengartikan double  criminality . Istilah  tersebut  digunakan  

untuk  penerapan tindak pidana  pencucian  uang  antar  negara,  tetapi  bukan  untuk 

menjelaskan hubungan  antara  kejahatan  asal  dengan  tindak  pidana  penyembunyian  atau 

penyamaran hasil kejahatan.  

 

Pertimbangan Majelis Hakim  yang berpendapat bahwa  unsur  “yang diketahui  atau  patut  

diduganya  harta  kekayaan  itu  merupakan  hasil  tindak pidana, baik perbuatan itu atas 

namanya sendiri maupun atas nama pihak lain” tidak  terpenuhi,  Kurang  tepat  karena  

Majelis  Hakim mengabaikan  unsur  subjektif   (mens  rea).  Pada  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur subjektif tersebut  adalah  sengaja,  

mengetahui  atau  patut  menduga  bahwa  harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan 

maksud untuk menyembunyikan atau  menyamarkan  harta  tersebut.   

 

Begitu  pula  dengan  Pasal  6  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang  

Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang yang mana  unsur  subjektifnya  adalah  harta  kekayaan  yang  diketahui  atau  patut 

diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana.  Sekali  lagi  mengingat  “patut diduga” uang yang  

dikirimkan  kepada  Terdakwa adalah uang  hasil kejahatan pengirim  atau  perusahaan  

pengirim  di  bidang  kehutanan  yang  perkaranya ditangani  oleh  Terdakwa,  walaupun  Jaksa  

Penuntut  Umum  tidak  berhasil menghadirkan para pengirim sebagai saksi  di persidangan 

untuk menjelaskanasal-usul uang tersebut. 

 

Pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  berpendapat  bahwa  unsur “dengan  maksud  

menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul  harta kekayaan” tidak terpenuhi, menurut 

penulis kurang tepat karena sama halnya dengan  unsur  “yang  diketahui  atau  patut  

diduganya  harta  kekayaan  itu merupakan  hasil  tindak  pidana,  baik  perbuatan  itu  atas  
namanya  sendiri maupun  atas nama  pihak lain”, Majelis  Hakim mengabaikan  unsur subjektif 

(mens  rea).   Selain  itu  bahwa  dalam  hal  Terdakwa  Marthen  Renouw  yang 

membelanjakan  harta  kekayaan  berupa  charter,  pesawat  fokker,  helikopter, trigana,  

speedboat,  dan  kapal  kayu  sudah  termasuk  kegiatan  untuk menyamarkan asal-usul  harta 



188 
 

kekayaan ke dalam  bentuk barang-barang yang mempunyai  nilai  ekonomi  tinggi.  Logikanya,  

apabila  Operasi  Wanalaga tersebut telah selesai, barang-barang tersebut kemudian dijual dan 

uang masuk ke dalam kantong pribadi Terdakwa. 

 

Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa unsur “setiap orang  yang  menerima  

atau  menguasai  pentransferan  harta  kekayaan” terpenuhi,  satu satunya hal yang  

sependapat  dengan  Majelis  Hakim  karena  fakta  dalam persidangan  membenarkan  bahwa  

benar  telah  ada  kiriman  berupa  uang sejumlah Rp. 1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh 

lima juta rupiah).  

 

Apabila  dicermati  lebih  dalam,  perkara  Marthen  Renouw  ini merupakan perkara korupsi  

yang tergolong perkara suap. Hal ini  terlihat dari pengiriman-pengiriman uang yang dilakukan 

oleh M. Yudi Firmansyah dkk ke rekening  Marthen  Renouw  secara  berturut-turut.  Pada  

saat  melakukan pengiriman  uang  ke  rekening  Marthen  Renouw,  M.  Yudi  Firmansyah 

kedudukannya  menjabat  sebagai  pengurus  dari  dua  perusahaan,  yaitu  PT. Sanjaya  

Makmur  dan  PT.  Marindo  Utama  Jaya.  Oleh  karena  itu  yang dijadikan  tersangka  
seharusnya  tidak  hanya  pengurus,  tetapi  juga  korporasi. Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1  

butir  3  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak 

Pidana  Korupsi  yang berbunyi bahwa “Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk 

korporasi”.  

 

Selama  persidangan  yang  dipermasalahkan  Majelis  Hakim  adalah tidak  dapat  

dihadirkannya  si  pengirim  sebagai  saksi,  yaitu  M.  Yudi Firmansyah dkk. Jika korporasi juga 

dijadikan tersangka atau terdakwa, maka sesuai Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 sebagaimana telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  

Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, M. Yudi Firmansyah dkk yang 

masuk dalam Daftar Pencarian  Orang (DPO)  yang  merupakan pengurus  dari PT.  Sanjaya  

Makmur  dan  PT.  Marindo  Utama  Jaya  dapat  diwakili  oleh pengurus  lain  sehingga  tidak  

menghambat  pemeriksaan  perkara  atas  alasan tidak dapat dihadirkannya M. Yudi 

Firmansyah dkk sebagai saksi.  

 

Dengan  diusutnya  korporasi  melalui  kesaksian  pengurusnya,  akan dapat terjawab bahwa 

uang yang dikirimkan M. Yudi Firmansyah dkk bukan berasal dari uang  pribadi, melainkan  

uang  korporasi. Hal ini dapat  diselidiki melalui  pembukuan  PT.  Sanjaya  Makmur  dan  PT.  

Marindo  Utama  Jaya tentang  bagaimana  keterlibatan  korporasi  dengan  perkara  Marthen  

Renouw yang  sesuai  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana 

telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  baik  korporasi  maupun pengurusnya  dapat  

dituntut  dan  dipidana.  Dengan  demikian,  pemeriksaan perkara  tersebut  tidak  akan  

mengakibatkan  Majelis  Hakim  membebaskan Terdakwa  Marthen  Renouw  dari  dakwaan  

dengan  dalih  si  pengirim  tidak dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan.  

 

Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  jelas  sekali  bahwa  kebebasan hakim  dalam  

kewenangannya  memeriksa  dan  memutus  perkara  sangat  luar biasa.  Padahal  terdapat  

hal-hal  yang  patut  diduga  oleh hakim  bahwa  hal-hal tersebut mengarah kepada tindak 
pidana yang didakwakan. Fakta-fakta di dalam persidangan  yang  menunjukkan bahwa hakim 

mempunyai kepentingan untuk membebaskan Terdakwa Marthen Renouw dari dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum salah satunya dengan dalih “hutang-piutang”. uraian  hakim  yang  

menyatakan  perkara  tersebut masuk  ke  dalam  lingkup  hukum  perdata  terlihat  tidak  
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logis.  Tidak  logis apabila  seorang yang statusnya pegawai negeri  sipil  meminjam uang 

sebesar Rp. 1.065.000.000,00 (satu  milyar enam  puluh lima juta rupiah). Seharusnya hakim 

menggunakan fakta ini untuk lebih mencermati perkara ini secara objektif  bahwa  dengan  apa  

Terdakwa  melunasi  hutang  yang  sedemikian besarnya.  Walaupun  Terdakwa  

menggunakan  seluruh  gajinya,  tidak  akan cukup  untuk  melunasi  hutang  sebesar  itu.  

Kemudian  logika  apa  yang digunakan Majelis Hakim bahwa Terdakwa Marthen Renouw 

meminjam uang dari  M.  Yudi  Firmansyah  untuk  kepentingan  negara,  tetapi  dibayar  

dengan uang  pribadi.  Sama  halnya  putusan  Majelis  Hakim  yang  membebaskan Terdakwa  

Marthen  Renouw,  jelas  sesuatu  yang  tidak  masuk  akal,  tidak objektif  dan  tidak  logis.  

Terlihat  sekali  adanya  faktor  kepentingan  di  dalam putusan bebas tersebut.  

 

Berdasarkan pembahasan terhadap masalah pokok di atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  

dalam  menjatuhkan  putusan  bebas (vrijspraak)   terhadap  Terdakwa  Marthen  Renouw  

dalam  tindak  pidana pencucian  uang,  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jayapura  memiliki  dasar 

pertimbangan  bahwa  unsur-unsur  perbuatan  yang  didakwakan  oleh  Jaksa Penuntut  

Umum  dalam  dakwaan  kesatu  maupun  dakwaan  kedua  tidak terbukti.  Yang  mana  dalam  
dakwaan  kesatu  primair  yang  terpenuhi  dan dinyatakan terbukti adalah unsur “pegawai 

negeri atau penyelenggara negara”, dalam  dakwaan  kesatu  subsidair  yang  terpenuhi  dan  

dinyatakan  terbukti adalah  unsur  “setiap  gratifikasi”  dan  unsur  “kepada  pegawai  negeri  

dan penyelenggara  negara”,  dan  dalam  dakwaan  kesatu  lebih  subsidair  yang terpenuhi  

dan  dinyatakan  terbukti  adalah  unsur  “pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara”.  

Dalam  dakwaan  kedua  primair  yang  terpenuhi  dan dinyatakan  terbukti  adalah  unsur   

“setiap  orang  yang  dengan  sengaja membayarkan  atau  membelanjakan  harta  kekayaan”  

dan  dalam  dakwaan kedua  subsidair  yang terpenuhi dan dinyatakan terbukti adalah  unsur 

“setiap orang  yang  menerima  atau  menguasai  pentransferan  harta  kekayaan”. Sedangkan 

empat belas unsur lainnya dalam dakwaan kesatu dan kedua tidak terpenuhi dan dinyatakan 

tidak terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura.  
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BAB VII 

KASUS LABORA SITORUS 

Kisah Sukses Penggunaan Instrumen anti Pencucian 

Uang dalam Pemberantasan Kejahatan Kehutanan 

 

1. Pengantar  

 

Pada bulan Januari 2013, aparat kepolisian menyita2.264 meterkubik kayu merbau dalam 115 

kontainer yang dikapalkan dari Sorong ke Surabaya, Jawa Timur, tempat pelabuhan kayu 

terbesar di Indonesia. Nilai total kayu ilegal tersebut diperkirakan sebesar US$ 2,037,600 

(saat ini harga pasar untuk kayu merbau diperkirakan US$ 900 per meter kubik) tersangka 

kuat dalam peristiwa tersebut adalah Labora Sitorus seorang polisi berpangkat rendah di 

Sorong, Papua Bar. Penyelidikan lebih lanjut oleh Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) membuktikan Sitorus diduga telah membayar Rp 10 miliar ke para 

pejabat di daerah, provinsi hingga nasional sepanjang bulan Januari–Maret 2013.  

 

Pada September 2013,saat Jaksa Penuntut Umum menerima berkas kasus dari polisi yang 

memungkinkan penuntutan Sitorus, isu korupsi secara mencolok tidak diangkat. Karena tak 

menahan Sitorus dengan tuduhan korupsi, 33 oknum polisi yang juga dicurigai telah 

menerima uang dari Sitorus juga lolos. Mereka tidak masuk dalam berkas dakwaan. 
 

Lebih aneh lagi Vonis ringan dijatuhkan Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat, kepada 

seorang aparat polisi yang didakwa melakukan pembalakan liar, penyelundupan BBM dan 

pencucian uang.  majelis hakim di Pengadilan Negeri Sorong, Senin (17/2/2014), kemudian 

meloloskan Labora dari dakwaan kasus pencucian uang. Labora hanya dinyatakan melanggar 

UU Migas dan UU Kehutanan, karena menimbun bahan bakar minyak dan melakukan 

pembalakan liar. Di pengadilan tingkat pertama tersebut, Labora dijatuhi vonis hanya dua 

tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan.Keputusan mengejutkan 

ini menguatkan tudingan kegagalan Indonesia memberantas korupsi di sektor kehutanan, 

sekaligus bukti kuat praktik kamuflase. Labora Sitorus,  hanya dinyatakan bersalah dengan 

satu tuduhan: penyelundupan kayu ilegal. Ia dihukum dua tahun penjara dengan denda 

sebesar Rp 50 juta. Ia dibebaskan dari dakwaan tindak pidana pencucian uang, meski ada 

bukti yang menunjukkan transfer uang sebesar Rp 1,5 triliun yang melalui rekening bank 

pribadinya. Sebagian transaksi terkait pengiriman kayu dengan kapal, sehingga hakim 

memutuskan kayu itu diambil melalui praktik ilegal.  

 

Atas putusan ini, Labora dan jaksa penuntut umum mengajukan banding. Hasilnya, Pengadilan 

Tinggi Papua memperberat hukuman Labora menjadi delapan tahun penjara, berdasarkan 

hasil musyawarah hakim pada 30 April 2014 dan dibacakan dalam sidang terbuka pada 2 Mei 

2014. Pengadilan banding menyatakan Labora juga terbukti melakukan pencucian uang. Selain 

hukuman penjara, Labora dijatuhi pula hukuman denda Rp 50 juta subsider kurungan 6 bulan 

seperti halnya di pengadilan tingkat pertama. Baik jaksa maupun Labora mengajukan kasasi, 

yang vonisnya pada Rabu kembali memperberat hukuman untuk polisi yang sebelumnya 

bertugas di Polres Raja Ampat, Papua Barat ini.  
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Dalam amar putusan banding, majelis Pengadilan Tinggi Papua telah menyatakan Labora 

terbukti dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Majelis banding juga menyatakan Labora 

menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduganya merupakan 

hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan.Mahkamah Agung, 

pada tanggal  (17/9/2014)akhirnya memutuskan, menolak kasasi yang diajukan Aiptu Labora 

Sitorus,. Labora dijatuhi vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 

kurungan. pertimbangan MA menyatakan . "MA menolak kasasi terdakwa, karena alasan-

alasan kasasi hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dikemukakan dalam 

pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding,"  Ketua Majelis Hakim Kasasi untuk perkara 

ini, Artidjo Alkostar, menyatakan alasan lain yang diajukan dalam permohonan kasasi Labora 

juga tak tunduk pada prinsip pemeriksaan pengadilan tingkat kasasi. Judex facti salah 

menerapkan hukum Sebaliknya, MA mengabulkan kasasi dari penuntut umum karena 

pertimbangan hukum yang dipakai judex facti(Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat)  salah 

menerapkan hukum. Karena tidak mempertimbangkan dengan benar, hal-hal yang relevan 

secara yuridis,". Judex facti adalah pengadilan yang memeriksa fakta perkara, yakni pengadilan 

tingkat pertama.  

2. Penyidikan awal kasus labora  

Sebetulnya Polda Papua telah mengusut kasus dugaan penggelapan BBM sejak 21 Maret 2013 

dan pembalakan liar sejak 28 Maret. Bahkan dalam kasus BBM, polisi sudah menyita barang 

bukti berupa sekitar 1.000 ton bahan bakar yang tersimpan dalam tiga kapal dan satu unit 

penampungan. Sedangkan dalam kasus pembalakan liar, polisi sudah menyita ratusan batang 

kayu di Papua. Adalagi 80 kontainer muatan kayu siap ekspor sudah disita dan diamankan di 

KP3 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Saat penyidikan kasus tersebut, mulanya Polda tidak 

menemukan keterkaitan dengan Sitorus.Kasus itu terkait Sitorus setelah Pusat Pelaporan dan 

Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan transaksi 

mencurigakan terkait seorang polisi ke Mabes Polri pada akhir Maret 2013.  

Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf  

menyatakan Labora Sitorus memiliki transaksi keuangan senilai Rp 1,5 triliun di rekeningnya. 

Namun, uang sebesar itu merupakan akumulasi dari beberapa transaksi sehingga 

mendapatkan transaksi keuangan dalam jumlah besar. Hasil analisa atas transaksi itu telah 

dikirimkan PPATK ke Polri, laporan yang dikirim oleh PPATK merupakan akumulasi transaksi 

Labora dari tahun 2007 hingga 2012. Rekening Labora tersebut juga terkait dengan sekitar 

60 rekening yang diduga rekan bisnisnya maupun keluarga.  Atas laporan tersebut Direksus 

kemudian menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang dari transaksi mencurigakan milik  

Labora secara serius.231 

Dari laporan, sebanyak dua rekening di antaranya tercatat atas nama Labora Sitorus, 

sedangkan rekening lainnya tercatat atas nama keluarga dan kolega perusahaan miliknya. 

Jajaran direksi perusahaan itu ditempati oleh orang-orang dari dalam keluarga besarnya. Istri 

Labora menjadi komisaris, adik iparnya menjadi direktur, dan kepemilikan saham dibagi juga 

kepada dua anaknya. rekening tersebut bertuliskan banyak nama pemilik. Terutama dua 
rekening yang tercatat atas nama Sitorus, Rekening yang menggunakan namanya LS sendiri, 

                                                           
231 Ini Penjelasan PPATK soal Rekening Polisi Rp 1,5 Triliun  Jumat, 17 Mei 2013 | 22:20 WIB  

http://nasional.kompas.com/read/2013/05/17/22201827/Ini.Penjelasan.PPATK.Soal.Rekening.Polisi.Rp.1.5.Triliun. 

 

http://www.tempo.co/read/news/2013/05/15/058480573/Kompolnas-Gandeng-PPATK-Bongkar-Rekening-Labora
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(ada identitas bukan sebagai anggota Polri, tetapi sebagai swasta).Tim penyidik pencucian 

uang lalu memblokir rekening milik Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus serta rekening 

terafiliasi dengan Sitorus. Pemblokiran tersebut dilakukan setelah Pusat Pelaporan dan 

Analisis Keuangan (PPATK) menyampaikan ke Mabes Polri ihwal hasil pemeriksaan transaksi 

mencurigakan terkait Sitorus.  

Mabes Polri kemudian membentuk tim gabungan, terdiri atas Polda Papua, Direktorat Tindak 
Pidana Tertentu dan Tindak Pidana Khusus Bareskrim. Polda Papua dan tim Direktorat 

Tipiter Bareskrim menyidik kasus pembalakan liar dan penyelundupan BBM Sitorus. 

Sedangkan tim Direktorat Eksus Bareskrim menyidik pidana pencucian uang Sitorus. Labora 

Sitorus, kemudian ditetapkan sebagai tersangka tanggal oleh Kepolisiandalam dugaan pidana 

pembalakan liar dan penyelundupan bahan bakar minyak. Ia disangka dengan Undang-Undang 

No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No  22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gasoleh tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim dan Polda 

Papua.232Adapun tim lainnya mengusut dugaan pidana pencucian uang terhadap Sitorus.  

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Labora dan pengacaranya terbang ke Jakarta. Dia 

disebut meninggalkan tugas sebagai anggota Polres Raja Ampat tanpa izin dari pimpinan. 

Akhirnya pada hariSabtu, 19 Mei 2013 Labora Sitorus kemudian ditangkap oleh tim dari 

Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI.Ia ditangkap pada pukul 20.00 seusai 

bertemu selama dua jam dengan Komisi Kepolisian Nasional 233Ia ditangkap di halaman 

kantor Komisi Kepolisian Nasional, seusai mengadukan persoalannya yang dituduh memiliki 

rekening gendut.penangkapan paksa tersebut dilakukan  karen Labora pernah dilakukan 

upaya pemanggilan oleh penyidik di Papua, namun ia  belum pernah  berkesempatan hadir. 

Dan ketika diketahui di Jakarta, maka demi penyidikan bisa berjalan tuntas, perlu upaya 

pemeriksaan secepatnya.234Setelah ditangkap Labora ditempatkan di Rutan Bareskrim.235 

Labora kemudian disangka dengan pasal berlapis yaitu Pasal 3, Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan 

atau Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan atau Pasal 

78 ayat 5 dan 7 jo Pasal 50 ayat 3 huruf f dan h UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan yang telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Namun terkait dugaan Korupsi, ternyata penyidikan tidak melakukan upaya pengembangan. 

Atas hal itu maka Komisi Kepolisian Nasional kemudian mendesak agar Badan Reserse 

Kriminal Mabes Polri menangani tuntas kasus rekening gendut milik Aiptu Labora Sitorus. 

Kompolnas menyinyalir ada permainan petinggi polisi dalam kasus ini.upaya penegakan 

                                                           
232Mabes Polri: Labora Sitorus Sudah Jadi 

Tersangkahttp://www.tempo.co/read/news/2013/05/16/063480859/Mabes-Polri-Labora-Sitorus-Sudah-Jadi-

Tersangka 

 
233Minggu, 19 Mei 2013 | 14:56 WIBAiptu Labora Sitorus Ditangkap 

Bareskrimhttp://www.tempo.co/read/news/2013/05/19/063481477/Aiptu-Labora-Sitorus-Ditangkap-Bareskrim 

 
234Ini Alasan Mabes Polri Soal Penangkapan Aiptu Labora SitorusMinggu, 19 Mei 2013 | 05:29 WIB 

http://nasional.kompas.com/read/2013/05/19/05291690/Ini.Alasan.Mabes.Polri.Soal.Penangkapan.Aiptu.Labora.Si

torus 
235 Polisi Pemilik Rekening Rp 1,5 Triliun Dijerat Pasal Berlapis. Minggu, 19 Mei 2013 | 21:15 WIB 

http://nasional.kompas.com/read/2013/05/19/21150559/Polisi.Pemilik.Rekening.Rp.1.5.Triliun.Dijerat.Pasal.Berla

pis 

http://www.tempo.co/read/news/2013/05/16/063480859/Mabes-Polri-Labora-Sitorus-Sudah-Jadi-Tersangka
http://www.tempo.co/read/news/2013/05/17/058481260/Mabes-Polri-Bentuk-Tim-Gabungan-Periksa-Sitorus
http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2490/1/rekening.gendut.aiptu.labora.sitorus?gclid=CITzxpPVo7cCFUcC4godXzEALw
http://www.tempo.co/read/news/2013/05/16/063480859/Mabes-Polri-Labora-Sitorus-Sudah-Jadi-Tersangka
http://www.tempo.co/read/news/2013/05/16/063480859/Mabes-Polri-Labora-Sitorus-Sudah-Jadi-Tersangka
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hukum terhadap Aiptu Labora Sitorus juga dilakukan terhadap pejabat atau anggota Polri 

lainnya, yang teridikasi selama ini terkait bisnis milik Labora Sitorus. Menurut Kompolnas jika 

memang ada kaitannya antara petinggi Polri dalam kasus ini, maka Bareskrim Polri juga harus 

mengusutnya. Karena tentu tidak adil apabila Labora saja yang diproses, sedang yang lainnya 

yang ikut menikmati bisnisnya  tidak dilakukan tindakan hukum sama sekali. Ada indikasi, 

kegiatan Labora ini menguntungkan pihak-pihak lain termasuk adanya dugaan perwira Polri 

mulai dari kapolres ke bawah. Ini adalah tugas Propam Polri memeriksa kebenarannya. 

Menurut Labora kepada Kompolnas, dia mengaku selama ini sangat loyal dengan atasannya. 

Tapi, dia bingung sekarang hanya dia yang jadi korban.236 

Setelah di tahan di jakarta  untuk sementara waktu, Labora Sitorus kemudin meninggalkan 

rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, Senin tanggal 20 Mei 2013. Ia 

lalu ditahan di Polda Papua pada pukul 05.00 pagi tadi dibawa ke Polda..237 ia hanya 

mendekam di rumah tahanan Bareskrim Polri selama dua hari, sejak Sabtu tanggal 18 Mei 

2013 malam.pemindahan Labora semata-mata untuk kepentingan penyidikan agar lebih 

efektif. Labora kemudian diberangkatkan ke Papua bersama penyidik Bareskrim dan Polda 

Papua.  

Di papua fokus pemeriksaan adalah kasus dugaan penimbunan BBM oleh PT Seno Adi Wijaya 

dan penyelundupan kayu oleh PT Rotua di Papua. Untuk itu, banyak saksi yang berasal dari 

Papua sehingga Labora dipindahkan ke sana.Menururt penyidika, karena saksi banyak dari 

Sorong, Raja Ampat, tentu agar lebih mudah untuk konfirmasi dan pemeriksaan 

lanjutan,maka tentu akan lebih tepat tempat penahanan di Jayapura, Polda Papua, 

Labora tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura pada Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar 
pukul 14.00 WIT dengan pengawalan aparat dari Bareskrim Polri. Kemudian, Labora langsung 

dibawa ke Mapolda Papua dengan menggunakan dua kendaraan berplat hitam dan sekitar 

pukul 15.00 WIT dilakukan proses pemeriksaan 

Pada akhir bulan Mei 2013 Polda Papua telah memeriksa sejumlah saksi untuk kasus dugaan 
penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pembalakan kayu liar Terkait  kasus BBM 

diperiksa saksi 26 orang. Sedangkan kasus kehutanan saksi 35 orang. Dalam kasus BBM pada 

PT Seno Adi Wijaya, kepolisian telah menyita 4 kapal bemuatan BBM jenis solar total 1 juta 

liter dan beberapa dokumen. Kemudian untuk kasus pembalakan liar pada PT Rotua telah 

disita barang bukti 1 kapal bermuatan 1.500 batang kayu merbau, 115 kontainer berisi kayu 

dan dokumen.Tersangka sementara ada dua orang yaitu Labora dan JL, Direktur Operasional 

PT SAW terkait masalah BBM238 

Penyidik dalam perkembangan penyidikan kemudian menetapkan satu tersangka baru. Jadi 

tiga  ada tersangka yaitu Labora, Direktur Operasional PT SAW, yaitu JL, dan Direktur 

Operasional PT Rotua, yakni IN. IN belum memenuhi panggilan penyidik untuk menjalankan 

pemeriksaan. Dari pemeriksaan sementara, IN diketahui sebagai kerabat Aiptu Labora. 

Sementara itu, dalam kasus yang menimpa Labora, yakni dugaan bisnis bahan bakar minyak 

                                                           
236 Kompolnas: Jangan Hanya Rekening Aiptu Labora yang Diusut Senin, 20 Mei 2013 | 09:47 WIB. 
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ilegal oleh PT Seno Adi Wijaya (SAW), pembalakan kayu liar, dan tindak pidana pencucian 

uang, polisi telah memeriksa 65 saksi.239.  

Karena kasus Labora, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 Akhirnya Kapolda Papua Inspektur 

Jenderal Tito Karnavian memutasi jabatan Kapolres Raja Ampat Ajun Komisaris Besar Polisi 

(AKBP) Taufik Irpan dan Kapolres Sorong Kota Gatot Aris Purbaya. Serah terima jabatan 

berlangsung di Markas Polda Papua Jayapura. Taufik dimutasi sebagai perwira menengah di 
Polda Papua. Posisi yang ditinggalkan Taufik kini diduduki oleh AKBP Bartholomeus Meison 

Sagala. Sementara Gatot dimutasi menjadi Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Papua dan 

posisinya digantikan oleh AKBP Harry Goldenhardt..240 

Kapolres Raja Ampat ini diganti karena dianggap lalai dalam tanggung jawab manajerial 

sebagai pimpinan terkait kasus Labora. Sebagai pimpinan, kata dia, Kapolres Raja Ampat 

seharusnya menjelaskan kepada bawahannya soal PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan 

Disiplin Anggota Polri.Berbisnis BBM dan kayu, seyogianya bisa jadi pertimbangan dengan PP 

tersebut sebagai batasan. Terlepas dari usahanya sementara ini dianggap legal, tapi potensi 

ilegal juga ada. Menurut Kabareskrim,  Kapolres Raja Ampat sebagai seorang pimpinan 

seharusnya melakukan pengawasan melekat, apalagi jabatan itu sudah diemban dua tahun. 

Selain mengganti Kapolres Raja Ampat, Polda Papua juga melakukan rotasi jabatan untuk 

Kapolresta Sorong. AKPB Gatot Aris digantikan oleh AKBP Harry Goldenhardt. Pergantian 

dilakukan pula untuk Kapolres Waropen; dari AKBP Bhartolomeus Sagala, diserahterimakan 

kepada AKBP Dicky Hermansyah. Aris selanjutnya menempati jabatan baru sebagai Wadir 

Lantas Polda Papua. Polda Papua pada pekan lalu juga mengganti Kapolres Mappi, Asmat, dan 

Jayawijaya.241 

Perkembangan selanjutnya Dalam kasus BBM ilegal, ada sebanyak 1.000 ton solar yang disita 

di Pelabuhan Sorong, Papua Barat, 21 Maret lalu, diakui Labora adalah stok lama. Namun, 

menurut hasil penyidikan dari penelusuran di Pertamina, izin Agen Premium dan Minyak 

Solar (APMS) untuk PT Seno Adhi Wijaya sudah berakhir bulan Oktober 2012 sehingga 

seharusnya sudah tidak ada stok lagi.Masih  ada stok dari pemeriksaan lapangan,pengakuan  

nahkoda mengatakan mendapat minyak dari beberapa kapal yang ada di laut, istilahnya 

"kencingan".242. Sementara untuk kasus kayu ilegal yang melibatkan PT Rotua juga diklaim 

Labora sebagai kayu legal karena diperoleh dengan membeli dari masyarakat setempat yang 

memiliki izin. Dalam penelusuran tim investigasi kepolisian, diketahui bahwa ada tujuh izin 

pemanfaatan kayu dengan kuota 50 kubik pertahun yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Raja Ampat.Dari hasil penyelidikan di lapangan, banyak anggota masyarakat yang 

tidak memiliki izin melakukan penebangan dan kemudian menjual kepada Labora. Menjual 5 

kubik, 10 kubik dengan boat-boat kecil kepada yang bersangkutan karena banyak orang 

akumulasinya menjadi besar.dari sejumlah warga yang diperiksa mengakui tindakan mereka 
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melanggar hukum yang diakibatkan sulitnya mendapatkan perizinan, jJadi secara hukum ada 

unsur pelanggaran.243 

Namun sampai dengan 18 Juli 22013 Pihak kepolisian belum juga merampungkan berkas 

perkara Aiptu Labora Sitorus status kasus itu masih dalam tahap penyidikan. Drencanakan 

akhir Juli  2013 Polda Papua berupaya melengkapi berkas perkara milik Labora dan segera 

menyerahkannya ke Kejaksaan Tinggi Papua.244Pada tanggal 26 Juli 2013 Penyidik Polda Papua 
telah melimpahkan berkas perkara kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi Papua, menyusul telah 

selesainya proses pemeriksaan saksi dan pemberkasan. ada tiga kasus yang menjerat Labora, 

yaitu kasus dugaan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) ilegal, illegal logging, dan dugaan 

tindak pidana pencucian uang (TPPU).  

Ketiga kasus itu disusun dalam tiga berkas terpisah (split). Selama proses penyelidikan, tim 

penyidik telah memeriksa sebanyak 134 saksi untuk ketiga kasus tersebut, dari 134 saksi yang 

diperiksa, sebanyak 67 saksi diperiksa untuk kasus pembalakan liar. Sementara itu, untuk 

kasus penyelundupan BBM ilegal 39 saksi, dan 28 saksi untuk kasus TPPU. Tak hanya 

memeriksa saksi, sejumlah barang bukti yang diduga terkait ketiga kasus tersebut juga telah 

disita oleh penyidik, di antaranya enam unit truk tronton, truk, dan truk tangki masing-

masing dua unit, serta sejumlah aset barang tidak bergerak seperti tanah.245 

Komisi Pemberantasan Korupsi juga menelaah laporan soal dugaan aliran dana ke petinggi 

kepolisian yang disampaikan Labora Sitorus. Laporan itu disampaikan Labora melalui Walter 

Sitanggang pada pekan lalu. setelah menelaah laporan, KPK akan menentukan apakah ada 

indikasi tindak pidana korupsi atau tidak. Jika ada indikasi, laporan ini dapat diteruskan ke 

bagian penindakan KPK. Pemberitaan Koran Tempo menyebutkan, dalam laporan tersebut, 

Labora mengaku telah menyetor hingga Rp 10 miliar ke sejumlah petinggi kepolisian. Uang 

itu disetor sejak 1 Januari 2012 hingga 23 April 2013. Setoran itu diduga untuk memuluskan 

bisnis penimbunan bahan bakar minyak ilegal serta dugaan pembalakan liar yang dijalankan 

Labora di Raja Ampat, Papua Barat.246 

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Sutarman juga mengatakan akan terus 

mengusut dugaan adanya aliran dana dari Aiptu Labora Sitorus ke perwira tinggi (pati) Polri. 

Aiptu Labora adalah polisi yang diduga memiliki rekening tak wajar. Menurutnya, Polri telah 

menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap 

dugaan aliran dana tersebutJika ditemukan adanya dugaan indikasi aliran tersebut, Sutarman 

mengatakan akan mengambil tindakan tegas.247 

Ini karena Penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Aiptu Labora Sitorus, anggota 

Polres Raja Ampat, Papua, oleh Kepolisian banyak  dipertanyakan. Lima bulan berlalu, 
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Kepolisian belum juga menyentuh para pejabat Polri yang diduga menikmati hasil korupsi 

Labora. Labora diduga menyetor uang kepada 33 pejabat Polri. Mereka yang menerima mulai 

dari Kepala Pospol, Kepala Polsek, Kepala Polres, Propam, Direktur, Ajudan Kapolda, 

Kapolda Papua, hingga pejabat di Mabes Polri.Dalam 15 bulan ituLabora mengalirkan dana ke 

mereka hingga total Rp 10,9 miliar. Aliran dana tersebut diberikan melalui tunai dan 

transfer.248 

Namun Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) 

Sutarman membantah ada aliran dana kepada pejabat Polri dari tersangka kasus dugaan 

korupsi Aiptu Labora Sitorus, anggota Polres Raja Ampat, Papua. Sutarman menyatakan, hal 

tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) tidak ada petinggi Polri dapat aliran dana (dari Labora)kata Sutarman 

dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, 

Senin tanggal 16 september 2013.  

Meski Kepolisian Daerah Papua telah melimpahkan berkas perkara tersangka kasus 

kepemilikan rekening gendut Aiptu Labora Sitorus ke Kejaksaan Tinggi Papua, namun sampai  

dengan bulan september 2013 rencana dakwaan (rendak) atas kasus tersebut tak kunjung 

selesai. Padahal, waktu yang dimiliki Kejati Papua untuk menyelesaikan berkas tersebut hanya 

20 hari sejak berkas dilimpahkan.  Pelimpahan berkas tersebut menyusul pernyataan Kejati 

Papua bahwa berkas Labora Sitorus lengkap (P21). Sementara itu, Kejagung tidak dapat 

memastikan kapan penyusunan rendak itu akan selesai. Meski demikianKejati Papua akan 

segera menyelesaikan penyusunan tersebut sehingga kasus ini dapat segera disidangkan di 

pengadilan.249   

3. Dakwaan terhadap Labora 

 

Labora kemudian dihadapkan didepan persidangan dengan dakwaan dalam bentuk komulatif 

subsidaritas. Bentuk dakwaan terhadap labora ini bila dibandingkan dengan dakwaan terhadap 

kasus yang mirip seperti kasus marthen Renoew bisa dikatakan cukup maju karena model 
dakwaan antara tindak pidana kehutanan, tindak pidana minyak dan gas bumi tidak di 

pertentangkan atau didakwaan secara alternatif dengan tindak pidana pencucian uang. 

Menggabungkan dakwaan secara komulasi (antara tindak pidana asal dengan tindak pidana 

pencucian uang) merupakan kemajuan dalam kasus ini. Namun kelemahan dalam dakwaan 

kasus ini ialah tidak masuknya tindak pidana korupsi dalam dakwaan. Penyidik sengaja 

menghilangkan kemungkinan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, sehingga tidak di 

masukkan dalam surat dakwaan. 

Dakwaan Ketentuan yang dilanggar  

Pertama primair Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 

Ayat (3) Huruf (f) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 

sebagaimana yang telah diubah 

Barang siapa dengan sengaja melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau 

huruf f, diancam dengan pidana penjara 
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dengan Undang-Undang  Nomor  

19 Tahun 2004 Tentang 

Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 

rupiah).  

 

Pasal 50 ayat  (3) huruf e atau huruf f 

Setiap orang dilarang: (e) menebang 

pohon atau memanen atau memungut 

hasil hutan di dalam hutan tanpa 

memiliki hak atau izin dari pejabat yang 

berwenang;  (f) menerima, membeli 

atau menjual, menerima tukar, 

menerima titipan, menyimpan, atau 

memiliki hasil hutan yang diketahui atau 

patut diduga berasal dari kawasan 

hutan yang diambil atau dipungut 

secara tidak sah;   

 

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPasal 55 

Ayat (1) ke-1 KUHP SEBAGAI 

ORANG YANG MELAKUKAN 

ATAU TURUT SERTA 

MELAKUKAN/BERSAMA-SAMA 

MELAKUKAN  

 Subsidair  

Pasal 78 Ayat (7) Jo Pasal 50 

Ayat (3) Huruf (h) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 

sebagaimana yang telah diubah 

dengan Undang-Undang  Nomor  

19 Tahun 2004 Tentang 

Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K 

 

Mengangkut, menguasai, atau memiliki 

hasil hutan yang tidak  dilengkapi 

bersama-sama dengan surat keterangan 

sahnya hasil hutan  (vide Pasal 78 Ayat 

(7) atas pelanggaran Pasal 50 Ayat (3) 

huruf h  UU Kehutanan);  yakni Setiap 

orang dilarang: mengangkut, menguasai, 

atau memiliki hasil hutan yang tidak 

dilengkapi bersama-sama dengan surat 

keterangan sahnya hasil hutan;  

 

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPasal 55 

Ayat (1) ke-1 KUHP SEBAGAI 

ORANG YANG MELAKUKAN 

ATAU TURUT SERTA 

MELAKUKAN/BERSAMA-SAMA 
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MELAKUKAN  

  DAN  

Kedua  Pasal 53 Huruf (b) Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2001 

Tentang Minyak Dan Gas Bumi 

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 

Barang siapaMELAKUKAN 

PENGANGKUTAN 

SEBAGAIMANA DIMAKSUD 

DALAM PASAL 23 TANPA IZIN 

USAHA PENGANGKUTAN 

 

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPasal 55 

Ayat (1) ke-1 KUHP SEBAGAI 

ORANG YANG MELAKUKAN 

ATAU TURUT SERTA 

MELAKUKAN/BERSAMA-SAMA 

MELAKUKAN 

  DAN   

Ketiga  primair Pasal 3 Ayat (1) Huruf c 

Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2002 Tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang 

Sebagaimana Telah Diubah 

Dengan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2003 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 Tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

 

  DAN   

Keempat   Pasal 3 Undang-undang Nomor 

8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

 

 

4. Tuntutan Jaksa 

 

Karena bentuk Surat dakwaan dalam bentuk komulatif subsidaritas, maka JPU membuktikan 

satu persatuunsur-unsurpasal tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa 

yang berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan.JPU melakukan 

tuntutan dengan membuktikan terlebih dahulu dakwaan tersebut dimulai dengan dakwaan 

Primair yaitu Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2004 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo 
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Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

Dakwaan Pertama 

 

Dakwaan pertam primair terbukti JPU menguraikan Pasal 50 ayat 3 huruf f  

 

 

Dakwaan 

Ketentuan yang dilanggar 

 

unsur-unsur  

 

Pertama 

primair 

 

Barang siapa  

 

Terbukti 

Labora Sitorus adalah subjek hukum atau pelaku 

yang didakwa melakukan tindak pidana ini. baik 

berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun 

keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat 

sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa Labora 

Sitorus adalah subjek hukum atau pelaku yang 

didakwa melakukan tindak pidana ini.Bahwa 

identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan 

penuntut umum ternyata cocok dengan identitas 

terdakwa dipersidangan dan selama persidangan 

berlangsung terdakwa menunjukkan baik secara fisik 

maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga 

dapat mempertanggungjawabkan segala 

perbuatannya selaku subjek hukum 

 

 

 

 

 

Dengan sengaja menerima, 

membeli atau menjual, 

menerima tukar, 

menerima titipan, 

menyimpan, atau memiliki 

hasil hutan yang diketahui 

atau patut diduga berasal 

dari kawasan hutan yang 

diambil atau dipungut 

secara tidak sah;   

 

Terbuktu 

 kayu–kayu yang diperoleh dari TPKT 

CV.Bintang Tiurma, TPKT CV.Laksana Bintang 

Timur maupun dari tempat-tempat lainnya, 

diangkut atau dibawa ke PT.Rotua ada yang 

menggunakan FAKO TPKT tetapi ada juga yang 

tidak menggunakan dokumen 

 PT.Rotua juga membeli kayu yang berasal dari 

masyarakat yang beradadi Pulau Batanta, Misol, 

Waliebet dan pulau–pulau lain di wilayah 

Kabupaten Raja Ampat yang termasuk dalam 
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kawasan hutan lindung, hutan cagar alam atau 

jenis hutan lain yang dilindungi dan tidak dapat 

ditebang 

 segala kegiatan operasional PT.Rotua dan dalam 

pengurusan penerbitan ijin IPHHK di Dinas 

Kehutanan Kabupaten Sorong serta pembayaran 

PSDH dan Restribusi Daerah (DR) TPKT 

CV.Bintang Tiurma serta TPKT CV.Laksana 

Bintang Timurdilakukan atas petunjuk terdakwa 

Labora Sitorusdan menggunakan dana dari 

PT.Rotua yang bersumber dari terdakwa 

 sejak beroperasi, PT.Rotua telah 

memproduksi/mengirimkan kayu olahan 

(sekunder) kepada buyer/pembeli Yang mana 

hasil produksi tersebut ternyata telah melebihi 

batas ijin yang diberikan kepadanya yakni 

sebanyak 2.000 M3 pertahun 

 ada pembayaran lewat rekening pada setiap 

penjualan kayu sekunder dari PT.Rotua kepada 

Alco Timber Company melalui PT.Yorimasa 

Company,dibayarkan melalui rekening saksi 

Natanael Christian Adi Prakasa (selaku 

Komisaris CV.Alco Timber Irian) di Bank 

Mandiri dengan Nomor Rekening: 

1400018818881 yang ditujukan ke rekening 

milik terdakwa Labora Sitorus di Bank Mandiri 

Cabang Sorong dengan nomor rekening : 

1600000217519. Hal tersebut disampaikan oleh 

saksi Natanael Christian Adi Prakasa, yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa pernah melakukan 

transaksi pembayaran pembelian kayu olahan 

jenis merbau kepada Labora Sitorus dengan 

nomor rekening Bank Mandiri : 1600000217519 

sebanyak 40 (empat puluh) 

 

 

 

 

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHP SEBAGAI ORANG 

YANG MELAKUKAN 

ATAUTURUT SERTA 

MELAKUKAN/BERSAMA-

 

terpenuhi  

penunjukan saudara Immanuel Mamoribo untuk 

bertindak selaku kuasa direktur pada PT.Rotuajuga 

didasarkan pada perintah terdakwa Labora Sitorus 

dengan tugas dan tanggung jawab yang kurang lebih 
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SAMA MELAKUKAN  

 

sama seperti saksi Lulu Ilvani yakni mengurus 

produksi, tandatangan kontrak atas persetujuan 

terdakwa Labora Sitorus serta mengurus dokumen 

kayu yang masuk dan keluar dari PT.Rotua dan 

dalam melakukan tugas tersebut juga 

mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada 

terdakwa Labora Sitorus. 

 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas 

penuntut umum berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal 

sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair, maka dakwaan Penuntut Umum 

terhadap terdakwa Labora Sitorus yang melanggar Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) 

Huruf f Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang telah diubah dengan  Undang-Undang  

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP“Telah Terbukti Secara Sah dan 

Meyakinkan Menurut Hukum”. Dan karena unsur-unsur Dakwaan Kesatu Primair telah 

terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokumberdasarkan uraian maka 

Dakwaan Kesatu Subsidiair tidaklah perlu kami buktikan lagi. 
 

Dakwaan kedua 

 

Bahwa oleh karena surat dakwaandibuat secara komulatif, maka JPU membuktikan dakwaan 

Kedua yakni Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22  Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai 

berikut : 

 

 

Dakwaan Ketentuan yang dilanggar unsur-unsur  

 

kedua  

 

Barang siapa  

 

Terbukti 

Labora Sitorus adalah subjek hukum atau 

pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana 

ini. baik berdasarkan keterangan saksi-saksi 

maupun keterangan terdakwa sendiri tidak 

terdapat sangkalan atau keberatan bahwa 

terdakwa Labora Sitorus adalah subjek hukum 

atau pelaku yang didakwa melakukan tindak 

pidana ini.Bahwa identitas terdakwa yang 

termuat dalam dakwaan penuntut umum 

ternyata cocok dengan identitas terdakwa 

dipersidangan dan selama persidangan 

berlangsung terdakwa menunjukkan baik 
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secara fisik maupun psikis adalah sempurna 

dan sehat sehingga dapat 

mempertanggungjawabkan segala 

perbuatannya selaku subjek hukum 

 

 

 

 

 

MELAKUKAN 

PENGANGKUTAN 

SEBAGAIMANA 

DIMAKSUD DALAM 

PASAL 23TANPA IZIN 

USAHA 

PENGANGKUTAN  

 

Terbukti 

 PT.Seno Adhi Wijaya hanya memiliki 1 

(satu) buah  kapal yang memiliki ijin 

pengangkutan yaitu KMT.Batamas Sentosa 

I, namun kenyataannya pengangkutan 

bahan bakar minyak yang berasal dari 

PT.Seno Adhi Wijaya kepada pembeli juga 

menggunakan kapal LCT Euro, LCT Rotua 

III, KLM Monang Jaya, KLM Rotua II yang 

tidak memiliki ijin usaha pengangkutan 

 PT.Pertamina telah memblokir nomor 

kontrak SP Sold TO (SP) 764656 dan Ship 

TO (SH) 764656 terhadap PT.Seno Adhi 

Wijaya pada tanggal 1 Oktober 2012 dan 

pada tanggal 27 November 2012 

PT.Pertamina juga telah memutuskan 

hubungan kontrak dengan PT.Seno Adhi 

Wijaya, dengan demikian semenjak 

diblokirnya nomor pelanggan tersebut 

maka PT.Seno Adhi Wijaya tidak dapat 

membeli dan menjual BBM PT.Pertamina 

apabila tidak memiliki stok/persediaan. 

 Namun ternyata PT.Seno Adhi Wijaya 

masih melakukan penjualan bahan bakar 

minyak kepada pembeli seperti kepada 

PT.Grand Komodo yakni sebanyak ± 4 

(empat) kali untuk kapal Raja Ampat 

Explorer, terakhir pada tanggal 17 Januari 

2013 yakni sebesar Rp.25.320.000 

 PT.Seno Adji Wijaya telah melakukan 

pengangkutan dan penjualan BBM yang 

tidak berasal dari badan usaha yang 

memiliki ijin usaha niaga umum ke 
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beberapa pembeli, 

 segala kegiatan PT.Seno Adhi Wijaya 

dikendalikan oleh terdakwa Labora 

Sitorus oleh karena uang yang digunakan 

untuk pembelian Bahan Bakar Minyak 

(BBM) ke pertamina berasal dari rekening 

terdakwa Labora Sitorus di Bank Mandiri 

dengan nomor rekening 1600000217519 

yang ditransfer ke rekening PT.Seno Adhi 

Wijaya di Bank Mandiri dengan nomor 

rekening 1540004261206 (di mana  

terdakwa Labora Sitorus juga bertindak 

selaku kuasa direktur utama) 

 

 

 

 

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 

SEBAGAI ORANG YANG 

MELAKUKAN ATAU 

TURUT SERTA 

MELAKUKAN/BERSAMA-

SAMA MELAKUKAN  

 

 

Terbukti walaupun dalam pembelian PT.Seno 

Adhi Wijaya dan asset PT.Petro Energi  

berupa KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas 

Sentosa I dilakukan oleh terdakwa Labora 

Sitorus namun dalam legalitas kepemilikan dan 

kepengurusan badan usaha, terdakwa Labora 

Sitorus tidak mencantumkan namanya seolah-

olah terdakwa Labora Sitorus tidak ada 

hubungannya dengan pembelian PT.Seno Adhi 

Wijaya dan asset PT.Petro Energi  berupa 

KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas Sentosa 

I, akan tetapi pembelian asset PT.Petro Energi  

berupa KMT (Kapal Motor Tangki) Batamas 

Sentosa I dilakukan oleh terdakwa Labora 

Sitorus dengan cara melakukan transfer over 

booking CA ke rekening PT.Petro Energi 

Indonesia sebesar Rp.500.000.000,- (lima 

ratus juta rupiah), hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan data transaksi pada rekening 

pribadi milik terdakwa Labora Sitorus di Bank 

Mandiri Cabang Sorong Basuki Rahmat 

dengan nomor rekening 1540098166105. 

 

segala kegiatan PT.Seno Adhi Wijaya 

dikendalikan oleh terdakwa Labora Sitorus 
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oleh karena uang yang digunakan untuk 

pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke 

pertamina berasal dari rekening terdakwa 

Labora Sitorus di Bank Mandiri dengan nomor 

rekening 1600000217519 yang ditransfer ke 

rekening PT.Seno Adhi Wijaya di Bank 

Mandiri dengan nomor rekening 

1540004261206 (di mana  terdakwa Labora 

Sitorus juga bertindak selaku kuasa direktur 

utama). 

 

 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, 

makapenuntut umum berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal 

sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap 

terdakwa LABORA SITORUS yang melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI  Nomor 
22  Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP“Telah 

Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum”.  

 

Dakwaan Ketiga (pencucian uang) 

 

Karena dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan  Undang-Undang  

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua yakni Pasal 53 huruf b 

Undang-Undang Nomor 22  Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) 

ke-1 KUHPyang merupakan kejahatan pokok (predicate crime) dalam perkara ini menurut JPU 

telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka selanjutnya 

JPU membuktikan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dakwakan pada dakwaan 

ketiga yakni Pasal 3 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 

2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang dan dakwakan keempat yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 

Untuk itu JPU membuktikan terlebih dahulu dakwaan ketiga yakni Pasal 3 Ayat (1) Huruf c 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 

 

Dakwaan 

 

Ketentuan yang 

dilanggar 

unsur-unsur 



205 
 

 

ketiga  

 

setiap orang  

 

Terbukti 

“Setiap Orang” adalah orang perseorangan (natural 

person)atau korporasi(legal person).Bahwa pengertian 

setiap orang ini harus juga dikaitkan mengenai orang 

atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak 

dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum 

Bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam 

dakwaan penuntut umum ternyata cocok dengan 

identitas terdakwa dipersidangan dan selama 

persidangan berlangsung terdakwa menunjukkan baik 

secara fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat 

sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala 

perbuatannya selaku subjek hukum 

 

 

 

 

 

 

DENGAN SENGAJA 

MEMBAYARKAN 

ATAU 

MEMBELANJAKAN 

HARTA KEKAYAAN 

YANG 

DIKETAHUINYA 

ATAU PATUT 

DIDUGANYA 

MERUPAKAN HASIL 

TINDAK PIDANA ; 

 

 

Terbukti memiliki rekening Bank Mandiri yakni 

Rekening Nomor : 1540098166105 Kini bernama 

Bank Mandiri Cabang Sorong Basuki Rahmat (saat 

pembukaan masih bernama Bank Dagang Negara) yang 

dibuka tanggal 31 Juli 1998 dan masih aktif sampai 

dengan saat ini. Rekening Nomor : 1540006006476 

Merupakan tabungan Rencana Mandiri Tabungan 

dibuka oleh LABORA SITORUS dengan alamat Jalan 

Gaya Baru No.1, Klademak, Remu Utara, Sorong. 

Penerima manfaat dari tabungan rencana mandiri ini 

adalah TIARA ROTUA dan pada saat jatuh tempo 

telah ditransfer ke rekening induk atas nama LABORA 

SITORUS dengan nomor rekening 154009816610 

jumlah dana sebesar Rp.76.917.866,42. Pelaksanaan 

transfer dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 

2011.Dibuka di Bank Mandiri Cabang Sorong Kota 

pada tanggal 9 Mei 2008 dan sekarang sudah tidak aktif 

sejak 4 Oktober 2011.Rekening Nomor : 

1600000217519 Merupakan tabungan bisnis yang 
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dibuka di Cabang Sorong Ahmad Yani pada tanggal 21 

Juni 2010 dan sampai saat ini. Bank MegaRekening 

Nomor : 02.164.00.27.000343Merupakan tabungan 

Mega Ultima yang dibuka di Kantor Cabang Sorong 

pada tanggal 17 Juni 2008 dalam bentuk mata uang 

rupiah. Rekening Nomor : 02.164.20.20.000077 

Merupakan tabungan Mega Valas US Dollar yang 

dibuka di Kantor Cabang Sorong pada tanggal 8 

Oktober 2008. 

 

Bahwa di dalam data pribadi sebagaimana yang tertera 

pada aplikasi pembukaan rekening di beberapa bank 

tersebut terdapat perbedaan, antara lain : 

4.1. Bank Mandiri. 

1) Pada rekening dengan nomor : 

1600000217519 pekerjaan dalam 

KTP adalah Kepolisian RI 

sedangkan yang ditulis dalam 

aplikasi adalah pekerjaan sekarang 

Wiraswasta dengan bidang usaha 

kayu. 

2) Pada rekening dengan nomor : 

1600000217519, nomor Induk 

Kependudukan yang diisi oleh 

nasabah berbeda dengan NIK 

yang ada di KTP. Di KTP tertulis 

9271031111610001 sedangkan 

dalam aplikasi ditulis 

9271031111610003;  

4.2. Bank Mega. 

1) Pada rekening dengan nomor : 

02.164.00.27.000343 pekerjaan 

dalam KTP adalah Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 

sedangkan yang diisi dalam 

Formulir Data Nasabah 

Perorangan adalah Wiraswasta 

dengan PT.SAW dan jabatan 

sebagai pemilik sejak tanggal 05 
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Januari 2008. 

2) Kartu identitas (KTP) yang 

disertakan dalam aplikasi 

penutupan rekening dengan 

Nomor : 02.164.00.27.000343 

pada kolom pekerjaan tertera 

wiraswasta.  

 

Bahwa pada tahun 2004 terdapat aktifitas transaksi 

pada rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 

1540098166105 atas namaterdakwa Labora Sitotus 

terdapat transaksi berupa transaksi masuk 

(penerimaan dari  transfer dan over booking) yang 

berasal dari transaksi usaha, sebagaimana tercara 

dalam rekening koran 

 

 

 

 

 

BAIK PERBUATAN 

ITU ATAS NAMANYA 

SENDIRI MAUPUN 

ATAS NAMA PIHAK 

LAIN 

 

 

terbukti 

 

Bahwa terdakwa Labora Sitorus merupakan nasabah 

Bank Mandiri 

pembelian asset PT.Petro Energi  berupa KMT (Kapal 

Motor Tangki) Batamas Sentosa I dilakukan oleh 

terdakwa Labora Sitorus dengan cara melakukan 

transfer over booking CA ke rekening PT.Petro Energi 

Indonesia sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah),sebagaimana tercatat dalam data transaksi pada 

rekening pribadi milik terdakwa Labora Sitorus di 

Bank Mandiri Cabang Sorong Basuki Rahmat dengan 

nomor rekening 1540098166105 pada bulan 

November 2007 

 

Selain itu bahwa segala kegiatan transaksi PT.Seno 

Adhi Wijaya dalam bidang pengangkutan dan 

perniagaan minyak dan gas bumi juga dikendalikan oleh 
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terdakwa Labora Sitorus, hal tersebut dikarenakan 

uang yang digunakan untuk pembelian Bahan Bakar 

Minyak (BBM) ke pertamina berasal dari rekening 

terdakwa Labora Sitorus di Bank Mandiri dengan 

nomor rekening : 1600000217519 yang kemudian oleh 

terdakwa Labora Sitorus ditransfer ke rekening 

PT.Seno Adhi Wijaya di Bank Mandiri dengan nomor 

rekening : 1540004261206 (di mana  terdakwa Labora 

Sitorus juga bertindak selaku kuasa direktur utama). 

Penunjukan terdakwa Labora Sitorus sebagai kuasa 

direktur utama dapat dilihat pada Surat Kuasa Nomor 

: 022/SAW/SRG/SK/V/2008tanggal 03 Juni 2006 dari 

Direktur Utama PT.Seno Adhi Wijaya (sdr.Rommel 

Sitoru 

 

 

 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, 

maka penuntut umum berkesimpulan telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal 

sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap 

terdakwa Labora Sitorus yang melanggar Pasal 3 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang “Telah 

Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum”.  

 

 

Dakwaan Keempat  

 

 

Dakwaan Ketentuan yang dilanggar unsur-unsur 

 

Keempat  

 

setiap orang  

 

Terbukti 

Labora Sitorus adalah subjek hukum atau pelaku 

yang didakwa melakukan tindak pidana ini. baik 

berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun 

keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat 

sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa 

Labora Sitorus adalah subjek hukum atau pelaku 

yang didakwa melakukan tindak pidana ini.Bahwa 

identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan 

penuntut umum ternyata cocok dengan identitas 

terdakwa dipersidangan dan selama persidangan 
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berlangsung terdakwa menunjukkan baik secara 

fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat 

sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala 

perbuatannya selaku subjek hukum 

 

 

 

 

 

MENEMPATKAN, 

MENTRANSFER, 

MENGALIHKAN, 

MEMBELANJAKAN, 

MEMBAYARKAN, 

MENGHIBAHKAN, 

MENITIPKAN, MEMBAWA 

KE LUAR NEGERI, 

MENGUBAH BENTUK, 

MENUKARKAN DENGAN 

MATA UANG ATAU 

SURAT BERHARGA ATAU 

PERBUATAN LAIN 

 

 

Terbukti 

terdakwa Labora Sitorus merupakan nasabah 

dari beberapa Bank.  secara legalitas nama 

terdakwa Labora Sitorus tidaklah tercantum 

dalam kepemilikan dan kepengurusan PT.Rotua, 

TPKT CV.Bintang Tiurma dan TPKT CV.Laksana 

Bintang Timur, namun segala kegiatan 

operasional PT.Rotua dan dalam pengurusan 

penerbitan ijin IPHHK di Dinas Kehutanan 

Kabupaten Sorong serta pembayaran PSDH dan 

Restribusi Daerah (DR) TPKT CV.Bintang 

Tiurma serta TPKT CV.Laksana Bintang 

Timurdilakukan atas petunjuk terdakwa Labora 

Sitorusdan menggunakan dana dari PT.Rotua 

yang bersumber dari terdakwa Labora 

Sitorus.sejak beroperasi, PT.Rotua telah 

melakukan penjualan kayu sekunder kepada 

konsumen yang berada di Surabaya, diantaranya 

kepada Alco Timber Company atau sdr.MOK 

MING LOK yang berdomisili di China melalui 

PT.Yorimasa Company di Surabaya (dikarenakan 

PT.ROTUA tidak bisa langsung eksport ke China 

 

Bahwa terhadap pembelian kayu yang dilakukan 

olehAlco Timber Company melalui PT.Yorimasa 

Company, yang kemudian dibayarkan melalui 

rekening saksi NATANAEL CHRISTIAN ADI 

PRAKASA (selaku Komisaris CV.Alco Timber 

Irian) di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 

1400018818881,atas permintaan terdakwa 

Labora Sitoruspembayarannya dilakukan melalui 

Rekening Tabungan Bank Mandiri Cabang Sorong 
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dengan Nomor Rekening : 1600000217519 dan 

bukan menggunakan rekening giro PT.Rotua yang 

berada pada Bank Papua dengan Nomor 

Rekening 207.21.200.100011-1. Hal tersebut 

disampaikan oleh saksi NATANAEL CHRISTIAN 

ADI PRAKASA, yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa pernah melakukan transaksi pembayaran 

pembelian kayu olahan jenis merbau kepada 

LABORA SITORUS dengan nomor rekening 

Bank Mandiri : 160-00-0021751-9 sebanyak 40 

(empat puluh) kali. 

Begitu pula dengan PT.Seno Adhi Wijaya, 

meskipunsecara legalitas kepemilikan dan 

kepengurusan badan usaha nama terdakwa 

Labora Sitorus tidaklah tercantum dalam 

kepemilikan dan kepengurusan PT.Seno Adhi 

Wijaya seolah-olah terdakwa Labora Sitorus 

tidak ada hubungannya, namun segala kegiatan 

operasional PT.Seno Adhi Wijayadilakukan atas 

petunjuk terdakwa Labora Sitorusdan 

menggunakan dana yang bersumber dari 

terdakwa Labora Sitorus. 

Selain daripada itu untuk dapat mengendalikan 

kegiatan PT.Seno Adhi Wijaya, terdakwa Labora 

Sitorus mendapatkan Kuasa Direktur Utama dari 

Direktur Utama PT.Seno Adhi Wijaya 

(sdr.Rommel Sitorus)sebagaimana tertuang dalam 

Surat Kuasa Nomor : 

022/SAW/SRG/SK/V/2008tanggal 03 Juni 2006 

Selanjutnya dengan menggunakan harta kekayaan 

dimilikinya, terdakwa Labora Sitorus membeli 

asset perusahaan dan asset pribadi 

 

 

 

 

ATAS HARTA 

KEKAYAANSEBAGAIMANA 

DIMAKSUD DALAM PASAL 

2 AYAT (1)YANG 

DIKETAHUINYA ATAU 

 

Terbukti 

 

o Bahwa secara legalitas nama terdakwa Labora 

Sitorus tidaklah tercantum dalam kepemilikan 
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PATUT DIDUGANYA 

MERUPAKAN HASIL 

TINDAK PIDANA 

 

dan kepengurusan PT.Rotua, TPKT 

CV.Bintang Tiurma dan TPKT CV.Laksana 

Bintang Timur, namun segala kegiatan 

operasional PT.Rotua dan dalam pengurusan 

penerbitan ijin IPHHK di Dinas Kehutanan 

Kabupaten Sorong serta pembayaran PSDH 

dan Restribusi Daerah (DR) TPKT CV.Bintang 

Tiurma serta TPKT CV.Laksana Bintang 

Timurdilakukan atas petunjuk terdakwa 

Labora Sitorusdan menggunakan dana dari 

PT.Rotua yang bersumber dari terdakwa 

Labora Sitorus. 

o Bahwa sejak beroperasi, PT.Rotua telah 

melakukan penjualan kayu sekunder kepada 

konsumen yang berada di Surabaya, 

diantaranya kepada Alco Timber Company 

atau sdr.MOK MING LOK yang berdomisili di 

China melalui PT.Yorimasa Company di 

Surabaya (dikarenakan PT.ROTUA tidak bisa 

langsung eksport ke China). 

o Bahwa terhadap pembelian kayu yang 

dilakukan oleh Alco Timber Company melalui 

PT.Yorimasa Company, yang kemudian 

dibayarkan melalui rekening saksi 

NATANAEL CHRISTIAN ADI PRAKASA 

(selaku Komisaris CV.Alco Timber Irian) di 

Bank Mandiri dengan nomor rekening : 

1400018818881, atas permintaan terdakwa 

Labora Sitorus pembayarannya dilakukan 

melalui Rekening Tabungan Bank Mandiri 

Cabang Sorong dengan Nomor Rekening : 

1600000217519 dan bukan menggunakan 

rekening giro PT.Rotua yang berada pada 

Bank Papua dengan Nomor Rekening 

207.21.200.100011-1.  

o Begitu pula dengan PT.Seno Adhi Wijaya, 

meskipunsecara legalitas kepemilikan dan 

kepengurusan badan usaha nama terdakwa 

Labora Sitorus tidaklah tercantum dalam 

kepemilikan dan kepengurusan PT.Seno Adhi 

Wijaya seolah-olah terdakwa Labora Sitorus 
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tidak ada hubungannya, namun sejak 

pembelian, transaksi penjualan bahan bakar 

minyak PT.Seno Adhi Wijayahingga pembelian 

kembali bahan bakar minyak ke pertamina 

dilakukan atas petunjuk terdakwa Labora 

Sitorusdan menggunakan dana yang 

bersumber dari terdakwa Labora Sitorus di 

mana  seluruh pembayaran atas pembelian 

bahan bakar minyak yang dibeli dari PT.Seno 

Adhi Wijaya baik yang dilakukan dengan 

pembayaran tunai, menggunakan cek, setoran 

rekening melalui ATM maupun Overboking 

ditujukan langsung ke rekening terdakwa 

Labora Sitorus di Bank Mandiri Cabang 

Sorong Ahmad Yani dengan nomor rekening 

1600000217519, kemudian untuk pembelian 

Bahan Bakar Minyak (BBM) ke pertamina 

berasal dari rekening terdakwa Labora Sitorus 

di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 

1600000217519 yang kemudian ditransfer 

oleh terdakwa Labora Sitorus ke rekening 

PT.Seno Adhi Wijaya di Bank Mandiri dengan 

nomor rekening : 1540004261206 (di mana  

terdakwa Labora Sitorus juga bertindak selaku 

kuasa direktur utama). 

Sehingga dengan demikian telah terjadi 

pencampuran asset antara PT.Rotua dengan asset 

PT.Seno Adhi Wijaya. 

 DENGAN TUJUAN 

MENYEMBUNYIKAN ATAU 

MENYAMARKAN ASAL 

USUL HARTA KEKAYAAN 

Bahwa seluruh transaksi penjualan kayu 

sekunder kepada konsumen yang berada di 

Surabaya, diantaranya kepada Alco Timber 

Company atau sdr.MOK MING LOK yang 

berdomisili di China melalui PT.Yorimasa 

Company di Surabaya dan transaksi penjualan 

bahan bakar minyak PT.Seno Adhi 

Wijayadiantaranya kepada PT.Karya 

Cemerlang, PT.Masindo Mitra Papua, PT.Mega 

Nusantara Indah, PT.Bangun Karya Irian dan 

kepada PT.Grand Komodo, seluruh 

pembayarannya baik yang dilakukan dengan 

pembayaran tunai, menggunakan cek, setoran 

rekening melalui ATM maupun Overboking 
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ditujukan langsung ke rekening terdakwa 

Labora Sitorus di Bank Mandiri Cabang 

Sorong Ahmad Yani dengan nomor rekening 

1600000217519. Kemudian pembelian 

kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) ke 

pertamina dilakukan pula oleh terdakwa 

Labora Sitorusdengan caramentransfer dari 

rekening terdakwa Labora Sitorus di Bank 

Mandiri dengan nomor rekening 

1600000217519ke rekening PT.Seno Adhi 

Wijaya di Bank Mandiri dengan nomor 

rekening : 1540004261206 (di mana  

terdakwa Labora Sitorus juga bertindak selaku 

kuasa direktur utama). 

 

JPU juga memperhatikan faktor-faktor non yuridis yakni sebagai berikut: 

Perbuatan Terdakwaberdasarkan fakta-fakta, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana: 

a. Secara bersama-sama dengan sdr. IMMANUEL MAMORIBO sebagai orang yang 

melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau 

menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan 

diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 

secara tidak sah, 

b. Secara bersama-sama dengan sdr. JIMMI LEGESSANG sebagai orang yang melakukan 

atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana di 

dalam pasal 23 tanpa memiliki izin usaha pengangkutan 

c. Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu 

atas namanya sendiri maupun atas nama pihak laindengan maksud menyembunyikan 

atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta 

kekayaan yang sah. 

d. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan 

dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul Harta Kekayaan, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primir dan 

Kedua dan Ketiga dan Keempat ; 

 

Pertanggungjawaban Pidana : Sejak proses Penyidikan, Pra Penuntutan maupun sampai 

kepada tahap Persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menunjukkan bahwa 

terdakwa Labora Sitorusdalam melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan tidak 

dalam kurang sempuna akalnya dan tidak pula dalam keadaan Overmacht dan tidak 

ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan 

pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP. 

Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. 
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Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan 

Tuntutan Pidana ini, yakni sebagai berikut :HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :Menarik 

perhatian masyarakat ;Membuat kerugian bagi Negara dan masyarakat ; dan Peranan 

terdakwa ;HAL-HAL YANG MERINGANKAN :Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ; 

dan Pengaruh pidana yang diajukan bagi masa depan terdakwa ;Berdasarkan uraian-uraian 

dimaksud, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dan dengan memperhatikan ketentuan 

Undang-undang yang bersangkutan serta faktor-faktor lainnya, JPU meminta  Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 

;Menyatakan terdakwa Labora Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 

bersalah melakukan tindak pidana : 

e. Secara bersama-sama dengan sdr. IMMANUEL MAMORIBO sebagai orang yang 

melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau 

menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan 

diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 

secara tidak sah, 

f. Secara bersama-sama dengan sdr. JIMMI LEGESSANG sebagai orang yang melakukan 
atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana di 

dalam pasal 23 tanpa memiliki izin usaha pengangkutan 

g. Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya 

sendiri maupun atas nama pihak laindengan maksud menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan 

yang sah. 

h. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan 

dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul Harta Kekayaan, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primir dan 

Kedua dan Ketiga dan Keempat ; 

 

Menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  terdakwa Labora Sitorus dengan pidana penjara selama 

15 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) 

bulan kurungan;Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi 

seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa 

tetapditahan. 

 

5. Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Sorong  

 

Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Sorong kemudian dijatuhi vonis dua tahun penjara di 

Pengadilan Negeri Kelas II B Sorong, Papua Barat, Senin pada tanggal 17 Februari 2014. 
Kejaksaan langsung menyatakan banding atas putusan ini. Karena Hukuman tersebut jauh 

lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 15 tahun penjara. 

Hakim Ketua, Martinus Bala, dalam putusannya menyatakan, Labora melanggar UU Migas 

soal penimbunan BBM dan UU Kehutanan untuk pembelian kayu hasil pembalakan liar. 

Namun, majelis hakim menyatakan bahwa Labora tak terbukti melakukan pencucian uang 

sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum yang diketuai Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, 

Rhein Singal. Karena tidak tersedia putusan pengadilan negeri sorong maka tidak bisa di lihat 

secara lebih detil apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim PN Sorong ini.  
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Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menilai, putusan vonis dua tahun penjara yang 

dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Sorong kepada Bripka Labora Sitorus, terdakwa 

kasus tindak pidana pencucian uang, UU Migas dan UU Kehutanan, sebagai "putusan ajaib".  

"Saya sudah perintahkan staf untuk meminta putusan, dan selanjutnya melakukan investigasi 

tentang putusan itu. Kita ingin tahu, apakah putusan itu ada sesuatu di belakangnya," ungkap 

Suparman seusai memberikan materi dalam Workshop Akuntabilitas yang diselenggarakan 

USAID atas kerja sama dengan JPIP, Rabu (19/2/2014) di Hotel Swissbel, Jayapura.  Suparman 

menilai ada kejanggalan dalam putusan tersebut karena sebelumnya jaksa penuntut umum 

(JPU) sudah menuntut terdakwa Bripka Labora Sitorus dengan hukuman penjara 15 tahun. 

Menurut Suparman, hasil investigasi dari tim KY di Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat, 

kemudian akan diserahkan kepada Komisi Kejaksaan ataupun Komisi Kepolisian. Hal itu akan 

dilakukan jika memang ada kejanggalan dari institusi penegak hukum tersebut dalam kasus ini. 

Mengenai banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong yang dilakukan kejaksaan, 

Suparman menilai bahwa tingkat keberhasilannya pun belum pasti, tergantung dari seberapa 

kuat dakwaan yang diberikan oleh JPU.  

Dia mengaku terus mengikuti perkembangan penanganan kasus kepemilikan rekening gendut 

Labora sejak ramai diberitakan media massa.250"Saya sudah mengikuti kasus ini sejak awal, 

dan berjanji akan mengawal kasus ini karena saya berkeyakinan, kasus ini akan bermuara di 

pengadilan," ungkap Suparman. Menjawab pertanyaan wartawan terkait isu desakan untuk 

mengeluarkan surat penghentian penyelidikan perkara (SP3) dari petinggi Polri, Labora juga 

mengaku sudah pernah mendengarnya. Namun, ia belum dapat memastikan kebenarannya. 

Suparman berharap agar Komisi Kepolisian mengecek kebenaran isu tersebut.  Labora, 

anggota Polres Raja Ampat, diduga terlibat kasus tindak pidana pencucian uang setelah 

sebelumnya PPATK menemukan transaksi senilai Rp 1,5 triliun dalam transaksi lima tahun 

terakhir. Belakangan, penyidik dari Polda Papua mendapati kepemilikan solar ilegal sebanyak 

1.000 ton dan dugaan keterlibatan menjadi penadah kayu hasil pembalakan liar di Raja Ampat. 
Oleh karenanya, Labora juga dijerat dengan UU Migas dan UU Kehutanan.  Dalam sidang 

putusan di Pengadilan Negeri Sorong, Senin (17/2/2014), majelis hakim meloloskan Labora 

dari dakwaan kasus pencucian uang. Bripka Labora divonis hukuman penjara 2 tahun dan 

denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara karena dianggap terbukti melanggar UU Migas dan 

UU Kehutanan 

6. Putusan Pengadilan Tinggi  

 

Pengadilan Tinggi (PT) Papua memperberat hukuman Aiptu Labora Sitorus menjadi delapan 

tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Vonis ini 

empat kali lebih berat dari vonis di PN Sorong. Dalam Petikan Putusan(Pasal 226 ayat (1) 

KUHAP) Nomor: 15/Pid/2014/PT.JPR.Menyatakan Terdakwa: Labora Sitorustersebut, telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Secara bersama-sama 

dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil 

secara tidak sah;Secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa 

izin usaha pengangkutan ; Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan 

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;Menempatkan dan 

mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 

dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan ; 2. Menjatuhkan pidana atas diri 

Terdakwa: LABORA SIT0RUS tersebut, dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dan 

                                                           
250http://regional.kompas.com/read/2014/02/20/0646557/KY.Janji.Investigasi.Putusan.Ajaib.untuk.Polisi.Pemilik.R

ekening.Rp.1.5.T 
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denda sebesar: Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut 

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan 

lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana 

yang dijatuhkan atas diri Terdakwa; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam 

tahanan  

 

Kepala Pengadilan Tinggi Papua Arwan Dyrin mengakui, tanggal 2 Mei lalu, majelis hakim PT 

Papua di Jayapura memutuskan delapan tahun penjara dan denda Rp 50 juta kepada Iptu 

Labora Sitorus. Vonis lebih berat ini dijatuhkan karena Labora Sitorus terbukti melakukan 

tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

(Tipikor) Sorong tidak terbukti. Sedangkan Majelis hakim PT Papua hanya memutuskan 

delapan tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsider enam bulan penjara. Menanggapi 

vonis PT Papua, Maruli Hutagalung dari Kejati Papua mengaku akan mengajukan kasasi atas 

putusan Pengadilan Tinggi Papua terhadap Aiptu Labora Sitorus. Oleh karena Jaksa kemudian 

mempersiapkan berkasnya untuk kasasi.251 

 

7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung  

 

Mahkamah Agung, pada tanggal  (17/9/2014)akhirnya memutuskan, menolak kasasi yang 

diajukan Aiptu Labora Sitorus,. Labora dijatuhi vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar 

subsider 1 tahun kurungan. pertimbangan MA menyatakan . "MA menolak kasasi terdakwa, 

karena alasan-alasan kasasi hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dikemukakan 

dalam pengadilan tingkatpertama dan tingkat banding," Ketua Majelis Hakim Kasasi untuk 

perkara ini, Artidjo Alkostar, menyatakan alasan lain yang diajukan dalam permohonan kasasi 

Labora juga tak tunduk pada prinsip pemeriksaan pengadilan tingkat kasasi. Judex facti 

salah menerapkan hukum Sebaliknya, MA mengabulkan kasasi dari penuntut umum 

karena pertimbangan hukum yang dipakai judex facti salah menerapkan hukum. "Karena tidak 

mempertimbangkan dengan benar, hal-hal yang relevan secara yuridis,". Judex facti adalah 

pengadilan yang memeriksa fakta perkara, yakni pengadilan tingkat pertama. Dalam perkara 

ini, judex facti adalah Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat. Fakta tersebut adalah bahwa 

sejak 2010 hingga 2012, PT Seno Adhi Wijaya telah melakukan penjualan bahan bakar minyak 

memakai kapal tangki motor Balamas Sentosa I di kolam Bandar Sorong. Lalu, lanjut Artidjo, 

transaksi perusahaan tersebut memakai rekening atas nama Labora. "(Padahal) ternyata 

ditemukan BBM yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutannya. Selain itu, ujar 
Artidjo, rekening yang dipakai dalam transaksi tersebut dibuat dengan identitas Labora 

sebagai pengusaha atau wiraswasta. "Sedangkan senyatanya terdakwa masih menjabat sebagai 

polisi aktif. Rekening yang sama juga menampung lalu lintas transaksi keuangan PT Rotua 

selain PT Seno Adhi Wijaya.  Secara legal formal,  nama Labora tidak tercantum dalam 

kepengurusan kedua perusahaan itu tetapi mengendalikan kedua perusahaan tersebut. 

"Sehingga ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian 

uang,"252. 
 

 

                                                           
251http://regional.kompas.com/read/2014/05/06/1444104/Hukuman.Aiptu.Labora.Diperberat.Empat.Kali.Lipat 
252 

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/18/0643008/Ini.Pertimbangan.MA.Perberat.Vonis.Polisi.Berekening.Rp

.1.5.Triliun 

 



217 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



218 
 

BAB VIII 

PENUTUP Menuju Penggunaan Instrumen Anti 

Pencucian Uang dalam Pemberantasan Kejahatan 

Kehutanan 
 

1. Gambaran Perkembangan Pengadilan Tiga Kasus Kejahatan Hutan 

Tiga kasus, Adelin Lis, Marthen Renoiw dan Labora Sitorus, yang menjadi obyek penelitian ini 

terkait erat dengan pencucian uang. Penggunaan Instrumen Anti Pencucian uang yang terkait 

dengan kejahatan hutan dan alih fungsi lahan dalam tiga kasus tersebut menunjukkan adanya 

perbedaan  dalam penggunaanya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbandingan tiga 

kasus: 

 

Tabel : Perbandingan Penggunaan Money Laundering dalam 3 kasus 

 

No Kasus  Penggunaan Anti Money 

Laundering  

UU Money 

Landering 

Predikat 

Crime 

1 Adelin  Gagal karena Tidak di masukkan 

dalam Dakwaan oleh Penuntut 

Umum.  

Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 

2003 tentang 

Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

- 

2 Marthen 

Renoiw 

Gagal karena surat dakwaan yang di 

gunakan JPU bersifat alternatif, 

Hakim Tingkat PN Sorong 

membebaskan  

Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 

2003 tentang 

Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

korupsi  

3 Labora 

Sitorus  

Berhasil di Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung  

 illegal loging dan 

penimbunan 

BBM tanpa ijin 

 

1.1. Kasus Adelin Lis 

Dalam kasus adelin lis, Instrumen Anti Pencucian uang sengaja  tidak digunakan oleh penuntut 
umum. Walaupun Pasal 3 UUTPPU untuk menjerat PT. KNDI seharusnya dapat digunakan 

penerapan berdasarkan beberapa bukti yang diduga telah terjadinya praktik Money Laundering; 

yakni harta kekayaan hasil pembalakan liar dan adanya transaksi keuangan yang 

mencurigakandengan pendekatan unsur-unsur sebagaimana dianut oleh Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Pasal 3 UU 

Pencucian Uang (ketika kasus ini diproses).  
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Sebetulnya berdasarkan standar pada umumnya dipakai dalam kriminalisasi pencucian uang,  

meliputi:  Pertama, a financial transaction (transaksi keuangan). Kedua, proceed (hasil-hasil 

kejahatan). Ketiga, unlawful activity (tindakan kejahatan). Keempat, knowledge (mengetahui atau 

patut mengetahui), dan  Kelima, intend (maksud). Sudah dapat digunakan dalam kasus ini. 

karena unsur objektif pada Pasal 3 UU PencucianUang ini adalah menempatkan, mentransfer, 

membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan. 

Selanjutnya unsur subyektif Pasal 3 terdiri dari sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa 

harta kekayaan berasal dari atau merupakan hasil tindak pidana. Maka dalam rumusan tersebut 

dapat dikatakan telah memenuhi syarat universal tentang pedoman unsurmens readalam 

ketentuan pencucian uang, yaitu intended (sengaja dan mengetahui   dan patut menduga).  

 

Dalam proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri Medan, lebih celakanya tersangka 

(Adelin Lis yang sengaja tidak didakwa dengan menerapkan Pasal 3 UUTPU) justru hanya 

dianggap melakukan perbuatan pelanggaran administratif bukan korupsi. Pendapat Hakim 
Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan kasus PT. KNDI ini  juga menyandarkan kepada 

telah pernyataan Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang 

ditujukan kepada penasehat hukum PT. KNDI yakni Hotman Paris Hutapea bahwa surat 

Menteri Kehutanan Nomor S.613/Menhut-II/2006/ 27 September 2006 disebutkan 

pelanggaran penebangan hutan di luar RKT(Rencana Karya Tahunan) oleh pemilik izin HPH 

adalah pelanggaran administrasi bukan pidana sehingga para tersangka dibebaskan oleh 

Pengadilan Negeri Medan dari segala tuntutan yang telah dituduhkan.  

 

Dalam penanganan kasus ini usaha ke arah mencapai penegakan hukum yang efektif masih 

dirasakan adanya tingkat kesulitan yang cukup tinggi , di mana sistem penyidikan yang 

dilakukan oleh aparat kepolisian yang bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) atas adanya indikasi perbuatan pencucian uang sering mengalami kendala.  

 

Di samping itu, terdapat pranata hukum baru yang dapat dipakai dalam perlindungan hutan, 

yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money 

Laundering)yang masih mengacu kepada beberapa perangkat azas-azas yang terdapat di dalam 

sistem hukum pidana meteril dan formil.  Misalnya dalam rangka menjerat pelaku253 tidak 

pidana pencucian uang harus terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur 

kesalahan terlebih dahulu sehingga penyidik dapat mempertanggung jawabkan upaya hukum 

yang dilakukannya baru penyidik dapat menjerat terhadap pelaku yang didapat dari (PPATK) 

tersebut karena diduga berindikasi melakukan perbuatan pencucian uang.  

 

Penentuan kejahatan pada tindak pidana awal pencucian uang (predicate crimes on Money 

Laundering) bagi proses penegakan hukum pencucian uang di Indonesia juga mengalami 

kesulitan, hal ini karena sebagaian aparat penegak hukum melihat bahwa sistem hukum pidana 

Indonesia menganut asas di mana  suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai kejahatan harus 

melalui mekanisme hukum yakni ditandai dengan adanya putusan hakim yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Artinya selama belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum 

tetap maka suatu perbuatan yang dituduhkan kepada tersangka berupa tindak pidana awal 

(core crime). 
 

                                                           
253Lihat, Erman Rajaguguk,  Anti Pencucian uang, suatu Bisnis, Perbandingan Hukum 
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Hal ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Agung terhadap 

terdakwa Adelin Lis (Direksi PT. KNDI) dengan tidak adanya putusan PengadilanNegeri 

Medan dan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa Adelin Lis (Direksi PT. 

KNDI) diduga atau patut diduga telah melakukan tindakan menyembunyikan harta kekayaan 

hasil kejahatan melalui kegiatan money lundering  yang tentunya dilandasi oleh sistem 

pembuktian dianut di Indonesia dengan dasar dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya 

yakni pembalakan liar yang dimulai dari penyidikan dan tuntutan tindak pidana predicate crimes, 

sehingga hal yang terpenting adalah “terbuktinya tindak pidana asal” bukan “sudah terdapat 

bukti permulaan yang cukup”.  

Kasus ini menunjukkan bahwa banyak penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim serta 

pengacara, yang belum memahami TPPU.254 Mereka berpikir bahwa TPPU adalah kejahatan 

anak atau kejahatan subsider dari kejahatan utama. Kalau kejahatan utama, misalnya illegal 

logging, belum bisa dibuktikan, TPPU tidak bisa diperiksa terlebih dulu. Mereka yang belum 

paham ini sering berpendapat, kalau harta orang yang belum jelas kejahatannya disidangkan, 

akan menimbulkan fitnah dan akan mengundang diajukan tuntutan pencemaran nama baik 

oleh tersangka. Padahal rezim antipencucian uang dibangun dengan filosofi sita dulu uang atau 

hartanya, baru bereskan orangnya. Rezim ini berupaya merampas uang atau harta haram yang 

merupakan darah dari semua kejahatan. TPPU adalah tindak pidana yang dapat berdiri sendiri 

dan dapat diproses secara terpisah ataupun bersamaan dengan tindak pidana asalnya seperti 

illegal logging.  

Jika saja jaksa penuntut umum pada waktu itu memilih mendakwa Adelin Lis dengan TPPU 

dan melupakan UU Kehutanan yang selalu gagal itu, penuntut umum bisa meminta Adelin Lis 

membuktikan hartanya atau transaksi keuangannya bukan berasal dari kejahatan di bidang 

kehutanan atau lingkungan. Dengan cara ini, jaksa juga akan bisa menemukan adanya atau 

tidak adanya bukti keterlibatan Adelin Lis dalam kejahatan kehutanan dan/atau kejahatan 

lingkungan.Api hal tersebut juga menimbulan banyak tantangan, sebagain aparat penegak 
hukum meilhat bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 di dalam Pasal 35 UUTPPU 

tentang pembalikan beban pembuktian ( shifting of the burden of proof ), terlihat masih banyak 

mengandung kelemahan sebagai dasar di dalam penerapan asas diduga melakukan tindak 

pidana pencucian uang, yang tidak secara tegas mengatur bagaimana kalau terdakwa tidak 

dapat membuktikannya.  

Dalam pasal tersebut hanya dikatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan 

terdakwa wajib membuktikan bahwa hartanya bukan merupakan hasil kejahatan. Apabila 

terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya tersebut, maka harta 

kekayaan tersebut dapat langsung disita atau dapat dianggap terbukti berasal dari kejahatan 

asal (predicate crimes). Di samping itu untuk menghindari adanya nebis in idem  dalam kerangka 

meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang agaraparat penegak hukum 

melakukan pendekatan dan mencari kasus lainnyamisalnya kejahatan perbankan, kejahatan 

pasar modal dan kejahatan-kejahatan lainnya.   

Karena modus TPPU di bidang kehutanan yang paling umum adalah pembayaran yang 

dilakukan oleh pengusaha kehutanan kepada oknum pejabat pemerintah, baik secara langsung 

maupun melalui broker. r. Tentunya, maksud orang ini membayar kepada oknum pejabat 

                                                           
254Bambang Setiono Kejahatan Lingkungan Menjerat Adelin Lis dengan Delik Pencucian 

Uanghttp://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=8962&coid=1&caid=56&gid=2, juga 

http://www.korantempo.com/korantempo/2007/11/13/Opini/krn,20071113,73.id.ht 

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=8962&coid=1&caid=56&gid=2
http://www.korantempo.com/korantempo/2007/11/13/Opini/krn,20071113,73.id.ht


221 
 

pemerintah adalah agar transaksi bisnis kayu yang ilegal dan merusak lingkungan dapat 

dibantu oleh oknum ini menjadi seolah-olah sebuah transaksi kayu yang legal dan tidak 

merusak lingkungan.255Maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 6 UU TPPU, orang 

yang membayarkan atau menerima harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal 

dari kejahatan dapat dikenai pidana pencucian uang dengan hukuman 5 tahun sampai 15 

tahun dan denda Rp 100 juta sampai Rp 15 miliar. 

Membayar dalam jumlah yang besar kepada oknum pejabat pemerintah tentunya adalah 

transaksi keuangan yang menyimpang dari profil usaha sebuah perusahaan yang taat hukum. 

Apakah membayar kepada oknum pejabat pemerintah dalam jumlah yang besar (miliaran 

rupiah) adalah profil bisnis kehutanan yang legal? Perusahaan yang taat hukum dan 

menggunakan kayu dari sumber yang legal tidak akan mau membayar miliaran rupiah kepada 

oknum pejabat pemerintah. Sebaliknya, perusahaan kehutanan yang telah menampung kayu 

ilegal atau menebang kayu berlebihan akan mau membayar oknum pejabat pemerintah 

sepanjang nilai yang dibayar jauh lebih kecil dibanding nilai kayu ilegal yang ia dapatkan. 

Pasca putusan,  Kepolisian kemudian hendak menjerat Adelin Lis dengan tuduhan pencucian 

uang, setelah pengusaha itu divonis bebas dari dakwaan kejahatan hutan dan tindak pidana 

korupsi. Namun terkait hal iniJaksa Agung,256Hendarman Supandji meminta Polri 

memperjelas tindak pidana asal yang kemudian memunculkan dugaan pencucian uang milik 

mantan terdakwa pembalakan liar, Adelin Lis. Menurut Jaksa Agung Pencucian uang dari 

tindak pidana manaini masih belum jelas. 

1.2. Kasus Marthen Renouw 

Dalam Kasus Marthen Renouw, Jaksa mencoba menjerat Marthen dengan UU Korupsi dan 

UU Pencucian Uang, namun model dakwaan yang digunakan oleh JPU justru keliru. Marthen 

didakwa melanggar pasal-pasal yang mengatur gratifikasi. Karena patut diduga hadiah atau 
janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan 

dengan jabatannya. Jaksa  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang  disusun  secara 

kombinasi (dakwaan alternatif dan dakwaan subsidairitas) antara dakwaan alternatife dan 

dakwaan subsidair,257 Dakwaan pertama diserahkan kepada tindak pidana korupsi sedangkan 

dakwaan kedua di arahkan ke tindak pidana pencucian uang.  Hal yang harus di perhatikan 

dalam dakwaan ini adalah mengapa JPU menggunakan model alternative untuk  dakwaan 

pertama korupsi atau dakwaan kedua pencucian uang.  

Apabila diperhatikan antara dakwaan kesatu primair, kesatu subsidair, kesatu lebih subsidair, 

kedua primair, kedua subsidair tidak ada perbedaannya kecuali menyangkut Pasal yang 

didakwakan. Uraian perbuatan materiil  dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua isinya 
sama dan hanya sekedar copy paste. Mungkin Jaksa Penuntut Umum lupa bahwa unsur tindak 

pidana pencucian uang sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi.  

 

Terlihat juga bahwa dakwaan yang disusun tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Hal ini 

jelas bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi bahwa “Penuntut 

Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian 

                                                           
255Ibid. 
256Jaksa Agung Minta Kejelasan Kasus Pencucian Uang Adelin Lis Rabu, 14 November 2007 14:17 

http://www.merdeka.com/hukum/kriminal/jaksa-agung-minta-kejelasan-kasus-pencucian-uang-adelin-lis-

96akhws.html 
257Surat  Dakwaan  No.  Reg.  Perkara  :  PDS-05/JPR/Ft.1/12/2005 tertanggal 05 Januari 2006 

http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-korupsi/
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secara cermat,  jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 

menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” Atas dasar Pasal 143 ayat (3) 

yang berbunyi bahwa “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat (2)  huruf b batal demi hukum.” 

 

Dakwaan model ini umumnya disebut sebagai dakwaan model kombinasi (menggabungkan 

dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair). Kelemahan utama dari dakwaan ini adalah  hanya 

ada salah satu dakwaaan yang akan dibuktikan. Oleh karena itu dengan sengaja JPU telah 

melemahkankan dakwaan terhadap Martin karena JPU hanya akan memilih apakah nantinya 

akan membuktikan dakwaan pertama mengenai tindak pidana korupsi atau pencucian uang, 

jadi jaksa harus memilih salah satu dari dua dakwaan itu.  

 

Dengan pilihan model dakwaan kombinasi  ini maka dari awal telah dengan sengaja 

penggunaan tindak pidana Pencucian dalam kasus ini dilemahkan. Karena pertama, jaksa tidak 

mungkin memeriksa kedua jenis dakwaan, dan pasti hanya akan memeriksa dakwaan pertama 

korupsi dalam tuntutan, karena dengan dakwaan kombinasi antara Korupsi dan TPPU dalam 
penggabungan pemeriksaan di pengadilan maka akan sangatlah sulit jika dakwaan kedua 

mengenai TPPU tersebut dapat dibuktikan tanpa mengaitkannya dengan dakwaan Korupsi 

sebagai “tindak pidana” asalnya.  

 

Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dengan bentuk kombinasi antara dakwaan alternatif 

dan dakwaan subsideritas. Dikatakan kombinasi karena menggabungkan dua jenis dakwaan, 

yaitu alternatif dan subsideritas. Dikatakan alternatif karena dakwaan menggunakan kata 

“atau” di antara dakwaan kesatu dan kedua. Dikatakan subsideritas karena pada  dakwaan  

kesatu  maupun  kedua  menggunakan  kata  “primair”  dan “subsidair”.  

 

Penggunaan dakwaan kombinasi oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat karena Terdakwa 

melakukan tindak  pidana bukan  salah satu  di  antara  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  

tindak  pidana korupsi, melainkan melakukan tindak pidana pencucian uang  dari uang hasil 

transfer M. Yudi Firmansyah  dkk dan penerimaan uang tersebut merupakan tindak pidana 

korupsi.   

 

Seharusnya bentuk surat dakwaan yang digunakan adalah dakwaan yang disusun secara 

kumulatif subsidairitas karena pidana yang dilakukan saling berhubungan. Dengan kata lain 

tindak pidana korupsi telah selesai dilakukan, kemudian dilakukan tindak pidana pencucian 

uang yang merupakan  kelanjutan dari tindak pidana korupsi. Jadi dakwaan antara tindak 

pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi tidak saling mengecualikan, tetapi saling 

berhubungan.   

 

Kemudian di dalam dakwaan terlihat adanya kesalahan konsep yang menekankan pada 

pengirim uang. Seharusnya dakwaan tersebut menitikberatkan atas penerimaan terdakwa. 

Dapat dikatakan bahwa  dakwaan ini tidak ditujukan kepada Terdakwa Marthen Renouw, 

tetapi untuk para pengirim uang yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

Sehingga untuk membuktikan maksud si pengirim mengirimkan besar uang untuk Terdakwa 

Marthen Renouw sulit dilakukan.  

 
Selain itu apabila diperhatikan antara dakwaan kesatu primair, kesatu subsidair, kesatu  lebih  

subsidair,  kedua  primair,  kedua  subsidair  tidak  ada perbedaannya kecuali menyangkut 

Pasal  yang didakwakan. Uraian perbuatan materiil dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua 

isinya sama dan hanya sekedar  copy paste. Mungkin Jaksa Penuntut Umum lupa bahwa unsur 
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tindak pidana pencucian uang sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi.  

 

Terlihat bahwa dakwaan yang disusun tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Hal ini jelas 

bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi bahwa “Penuntut 

Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian 

secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 

menyebutkan waktu dan tempat  tindak  pidana  itu  dilakukan”.  Atas  dasar  Pasal  143  ayat  

(3)  yang berbunyi bahwa “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat (2)  huruf b batal demi  hukum”, maka  sejak  awal seharusnya Majelis 

Hakim menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum 

 

Pertimbangan Majelis Hakim pada 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 berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja:  

a. menempatkan  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  

hasil  tindak  pidana  ke  dalam  penyedia jasa keuangan, baik atas  namanya sendiri atau 
atas nama pihak lain;  

b. mentransfer  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  

hasil  tindak  pidana  dari  suatu  penyedia jasa  keuangan  ke  penyedia  jasa keuangan  

yang  lain,  baik  atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;  

c. membayarkan  atau  membelanjakan  harta  kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  

diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana,  baik  perbuatan  itu  atas  namanya  sendiri  

maupun  atas nama pihak lain;  

d. menghibahkan  atau  menyumbangkan  harta  kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  

diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana, baik atas namnya sendiri maupun atas nama 

pihak lain;  

e. menitipkan  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  

tindak  pidana,  baik  atas  namnya sendiri maupun atas nama pihak lain;  

f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana; atau  

g. menukarkan  atau  perbuatan  lainnya  atas  harta  kekayaan  yang diketahuinya  atau  

patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana  dengan  mata  uang  atau  surat  

berharga  lainnya,  dengan maksud  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul  

harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan hasil  tindak  

pidana,  dipidana  karena  tindak  pidana  pencucian uang  dengan pidana  penjara  paling  

singkat  5  (lima)  tahun  dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan  denda paling sedikit 

Rp. 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 15.000.000.000,00 

(lima belas milyar rupiah).”  

 

Menurut  pertimbangan  Majelis  Hakim,  Pasal  tersebut diperuntukkan  bagi  pelaku  

kejahatan  ganda   (double  criminality) .  Artinya, pelaku yang dikenakan pasal ini adalah pelaku 

tindak pidana asal yang setelah mendapat  harta  kekayaan  berupa  uang  kotor  dari  tindak  

pidana  asal  tadi, pelaku  tersebut  sekaligus  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang.  

Oleh karena itu  Majelis  Hakim  menilai  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap 

Marthen Renouw sangat keliru. Majelis  Hakim  berkesimpulan  berdasarkan  keterangan  

saksi, keterangan  Terdakwa  dan  alat  bukti  surat,  tidak  ada  satu  buktipun  yang 
menunjukkan  bahwa  Terdakwa  adalah  pelaku  tindak  pidana  asal  (predicate offence). justru 

Majelis Hakim yang keliru dalam mengartikan double  criminality . Istilah  tersebut  digunakan  

untuk  penerapan tindak pidana  pencucian  uang  antar  negara,  tetapi  bukan  untuk 

menjelaskan hubungan  antara  kejahatan  asal  dengan  tindak  pidana  penyembunyian  atau 
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penyamaran hasil kejahatan.  

 

Pertimbangan Majelis Hakim  yang berpendapat bahwa  unsur  “yang diketahui  atau  patut  

diduganya  harta  kekayaan  itu  merupakan  hasil  tindak pidana, baik perbuatan itu atas 

namanya sendiri maupun atas nama pihak lain” tidak  terpenuhi,  Kurang  tepat  karena  

Majelis  Hakim mengabaikan  unsur  subjektif   (mens  rea).  Pada  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur subjektif tersebut  adalah  sengaja,  

mengetahui  atau  patut  menduga  bahwa  harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan 

maksud untuk menyembunyikan atau  menyamarkan  harta  tersebut.   

 

Begitu  pula  dengan  Pasal  6  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2003  tentang  

Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang yang mana  unsur  subjektifnya  adalah  harta  kekayaan  yang  diketahui  atau  patut 

diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana.  Sekali  lagi  mengingat  “patut diduga” uang yang  

dikirimkan  kepada  Terdakwa adalah uang  hasil kejahatan pengirim  atau  perusahaan  
pengirim  di  bidang  kehutanan  yang  perkaranya ditangani  oleh  Terdakwa,  walaupun  Jaksa  

Penuntut  Umum  tidak  berhasil menghadirkan para pengirim sebagai saksi  di persidangan 

untuk menjelaskanasal-usul uang tersebut. 

 

Pertimbangan  Majelis  Hakim  yang  berpendapat  bahwa  unsur “dengan  maksud  

menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul  harta kekayaan” tidak terpenuhi, menurut 

penulis kurang tepat karena sama halnya dengan  unsur  “yang  diketahui  atau  patut  

diduganya  harta  kekayaan  itu merupakan  hasil  tindak  pidana,  baik  perbuatan  itu  atas  

namanya  sendiri maupun  atas nama  pihak lain”, Majelis  Hakim mengabaikan  unsur subjektif 

(mens  rea).   Selain  itu  bahwa  dalam  hal  Terdakwa  Marthen  Renouw  yang 

membelanjakan  harta  kekayaan  berupa  charter,  pesawat  fokker,  helikopter, trigana,  

speedboat,  dan  kapal  kayu  sudah  termasuk  kegiatan  untuk menyamarkan asal-usul  harta 

kekayaan ke dalam  bentuk barang-barang yang mempunyai  nilai  ekonomi  tinggi.  Logikanya,  

apabila  Operasi  Wanalaga tersebut telah selesai, barang-barang tersebut kemudian dijual dan 

uang masuk ke dalam kantong pribadi Terdakwa. 

 

1.3. Kasus Labora Sitorus  

 
Dalam Kasus Labora, penggunaan instrumen antipencucian uang dalam UU TPPU sudah 

dimasukkan dalam dakwaan dalam pengadilandengan dakwaan dalam bentuk komulatif 

subsidaritas. Bentuk dakwaan terhadap Labora ini bila dibandingkan dengan dakwaan 

terhadap kasus yang mirip seperti kasus Marthen Renoew bisa dikatakan cukup maju karena 

model dakwaan antara tindak pidana kehutanan, tindak pidana minyak dan gas bumi tidak 

dipertentangkan atau didakwakan secara alternatif dengan tindak pidana pencucian uang. 

Menggabungkan dakwaan secara komulasi (antara tindak pidana asal dengan tindak pidana 

pencucian uang)merupakan kemajuan dalam kasus ini. Namun kelemahan dalam dakwaan 

kasus ini ialah tidak masuknya tindak pidana korupsi dalam dakwaan. Penyidik sengaja 

menghilangkan kemungkinan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, sehingga tidak 

dimasukkan dalam surat dakwaan. 

 

Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Sorong kemudian dijatuhi vonis dua tahun penjara di 

Pengadilan Negeri Kelas II B Sorong, Papua Barat, Senin pada tanggal 17 Februari 2014. 

Kejaksaan langsung menyatakan banding atas putusan ini. Karena hukuman tersebut jauh 
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lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman 15 tahun penjara. 

Hakim Ketua, Martinus Bala, dalam putusannya menyatakan, Labora melanggar UU Migas 

soal penimbunan BBM dan UU Kehutanan untuk pembelian kayu hasil pembalakan liar. 

Namun, majelis hakim menyatakan bahwa Labora tak terbukti melakukan pencucian uang 

sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum yang diketuai Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, 

Rhein Singal. Karena tidak tersedia putusan pengadilan negeri sorong maka tidak bisa di lihat 

secara lebih detil apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim PN Sorong ini.  

Pengadilan Tinggi (PT) Papua kemudian memperberat hukuman Aiptu Labora Sitorus menjadi 

delapan tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Vonis ini empat kali lebih berat dari vonis di PN Sorong. Dalam Petikan Putusan(Pasal 226 

ayat (1) KUHAP) Nomor: 15/Pid/2014/PT.JPR.Menyatakan Terdakwa: Labora 

Sitorustersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: 

Secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari 

kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;Secara bersama-sama melakukan pengangkutan 

bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutanDengan sengaja membayarkan atau 

membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana ;Menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan ; 2. 

Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa: LABORA SIT0RUS tersebut, dengan pidana penjara 

selama: 8 (delapan) tahun dan denda sebesar: Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan 

ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 6 

(enam) bulan; 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan 

seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa; 4. Memerintahkan 

agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan , terhadap Putusan ini Jaksa kemudian 

mempersiapkan berkasnya untuk kasasi.258 

 
Untungnya, Mahkamah Agung, pada tanggal  17 September akhirnya memutuskan, menolak 

kasasi yang diajukan Aiptu Labora Sitorus. Labora pun dijatuhi vonis 15 tahun penjara dan 

denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan. pertimbangan MA menyatakan . "MA menolak 

kasasi terdakwa, karena alasan-alasan kasasi hanya merupakan pengulangan fakta-fakta yang 

telah dikemukakan dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding," Ketua Majelis 

Hakim Kasasi untuk perkara ini, Artidjo Alkostar, menyatakan alasan lain yang diajukan dalam 

permohonan kasasi Labora juga tak tunduk pada prinsip pemeriksaan pengadilan tingkat 

kasasi. Judex facti salah menerapkan hukum Sebaliknya, MA mengabulkan kasasi dari 

penuntut umum karena pertimbangan hukum yang dipakai judex facti salah menerapkan 

hukum. "Karena tidak mempertimbangkan dengan benar, hal-hal yang relevan secara 

yuridis,". Judex facti adalah pengadilan yang memeriksa fakta perkara, yakni pengadilan tingkat 

pertama. Dalam perkara ini, judex facti adalah Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat. Fakta 

tersebut adalah bahwa sejak 2010 hingga 2012, PT Seno Adhi Wijaya telah melakukan 

penjualan bahan bakar minyak memakai kapal tangki motor Balamas Sentosa I di kolam 

Bandar Sorong.  

 

Menurut MA ,transaksi perusahaan tersebut memakai rekening atas nama Labora. "(Padahal) 

ternyata ditemukan BBM yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutannya. Selain 

iturekening yang dipakai dalam transaksi tersebut dibuat dengan identitas Labora sebagai 

pengusaha atau wiraswasta. "Sedangkan senyatanya terdakwa masih menjabat sebagai polisi 

aktif. Rekening yang sama juga menampung lalu lintas transaksi keuangan PT Rotua selain PT 

                                                           
258http://regional.kompas.com/read/2014/05/06/1444104/Hukuman.Aiptu.Labora.Diperberat.Empat.Kali.Lipat 
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Seno Adhi Wijaya.  Secara legal formal,  nama Labora tidak tercantum dalam kepengurusan 

kedua perusahaan itu tetapi mengendalikan kedua perusahaan tersebut. "Sehingga ternyata 

perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang,"259 

 

Oleh karena itu dari ketiga contoh kasus diatas, menunjukkan bahwa penggunaan pasal-pasal 

pencucian uang dalam kasus kehutanan dan alih fungsi lahan sudah mengalami kemajuan 

secara gradual, walaupun masih memilki tantangan tantangan khusus.  

 

2. Perkembangan Baru Penggunaan TPPU berdasarkan Putusan MK 

No. 77 

Putusan MK tahun 2014 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 

1945memberikan pertimbangan yang memastikan bahwa terhadap beberap persoalan dalam 

penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)  Di Indonesia.  

 

Berawal dari Keinginan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengajukan 

permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) ke Mahkamah Konstitusi 

pada bulan Agustus 2014. Terdapat beberapa hal yang diujikan oleh Akil Mochtar terhadap 

Undang-Undang ini, diantaranya adalah Pasal 2 UU TPPU. Selain itu, Akil juga menguji 

kewenangan Jaksa KPK dalam menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurutnya, 

dalam UU TPPU, tidak ada satupun ketentuan yang memberikan kewenangan kepada jaksa 

KPK. Pengajuan ini dilakukan lantaran rasa ketidakpuasan Terpidana, Akil Mochtar dengan 

penerapan UU TPPU yang diterapkan kepada dirinya. 
 

Hal pengajuan inipun tidak semata-mata diajukan karena ketidakpuasan Akil, dalam sidang 

putusan, salah satu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Hakim Sofialdi 

melakukan beda pendapat (dissenting opinion). Hakim Sofialdi tidak sepakat dengan 3 (tiga) 

hakim yang lain (satu hakim lagi yang melakukan dissenting opinion adalah Hakim Alexander 

Marwata) karena menanggap bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK tidak berwenang menuntut 

perkara Pencucian Uang. Sedari awal juga, Hakim Sofialdi menilai dakwaan penuntut umum 

tidak dapat diterima, sehingga dakwaan itu tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan 

penuntutan. 

 

Begitu pula dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang merupakan 

Undang-Undang Pemberantasan Pencucian yang sudah tidak diberlakukan dengan hadirnya 

Undang-Undang 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. 

 

                                                           
259http://nasional.kompas.com/read/2014/09/18/0643008/Ini.Pertimbangan.MA.Perberat.Vonis.Polisi.Berekening.

Rp.1.5.Triliun 
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Sementara, 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 Alexander tidak sesuai UUD 1945, 

sehingga akan menimbulkan ketidakadilan.Mengingat ada dua hakim anggota yang 

menyatakan dissenting opinion, majelis memutus dengan suara terbanyak. Dengan demikian, 

menjadi alasan pendukung bagi Akil Mochtar dalam melakukan Pengujian materi terhadap UU 

TPPU. 

 

Penuntut umum KPK memiliki kewenangan untuk menuntut perkara Tindak Pidana 
Pencucian Uang.Sekedar mengingatkan, kewenangan Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut 

perkara Tidnak Pidana Pencucian Uang kerap dipermasalahkan sejumlah pengacara dalam 

sejumlah sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Bahkan, ada beberapa hakim 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang sepakat bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK 

tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan perkara Pencucian Uang. 

 

Kejadian diseenting 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 satu ketentuan dalam UU TPPU yang menyebutkan kewenangan Jaksa 

Penuntut Umum KPK menuntut perkara Pencucian Uang. 

 

Hal inilah yang mendasari Muhammad Akil Mochtar mengajukan uji materi ke Mahkamah 

Konstitusi terhadap beberapa pasal dan ketentuan dalam UU TPPU yang dianggapnya tidak 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.ICJR sebagai lembaga 

yang selama ini concern dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem 

peradilan pidana di Indonesia, merasa 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 pencucuian uang di Indonesia.  

 

3. Dasar Pengajuan Permohonan  

Ada  5  dasar permohonan terkait pengujian UU TPPU tersebut di Mahkamah Konstitusi 

yakni:260 

                                                           
260Meluruskan 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. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d3968ed1f/grey-area-penanganan-tppu-bagian-1
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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 pemohon meminta  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. 

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. 

 

4. Temuan dari Persidangan  dan Pertimbangan MK261 

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

TPPU 

 

                                                           
261Ibid hal 20-50 
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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 mengenyampingkan 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)262 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” menunjukan 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 pidana263.  

 

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, 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. “264 

 

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 

                                                           
262Risalah Sidang PERKARA NOMOR 77.PUU.XII.2014 - 28 Oktober 2014 Halaman 6 s/d 10. 
263Ibid. 
264 Ibid. 
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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 menurun 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, di mana  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, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi sehingga 

merupakan suatu yang mencurigakan, dan sepantasnyalah seseorang juga seharusnya dapat 

menduga (mengutip R. Soesilo, 1995: 315).265 

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 negara266 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 activity;…” 

[Section 3 (1) Anti-

Money Laundering 

and Anti-Terrorism 

Financing Act 2001] 

“…knows or ought 

reasonably to have 

known that such 

property derived or 

is derived from or 

through a pattern of 

racketeering 

activity..”; 

[Section 2 Prevention 

of Organized Crime 

Act No. 121 of 

1998] 

“….knowing or 

believing that all or a 

part of that property 

or of those proceeds 

was 

obtained or derived 

directly or indirectly 

as a result of (a) the 

commission in 

Canada of a 

designated 

offence…” 

“Any person who 

carries out an act 

that is aimed at 

frustrating the  

identification of the 

origin, the tracing 

or the forfeiture of 

assets which he 

knows or must 

assume originate 

from a felony,…” 

[Article 305bis Swiss 

                                                           
265 Ibid. 
266 Ibid. 



231 
 

[Section 462.31 (1) 

Criminal Code 

Canada] 

Criminal Code] 

 

Keterangan dari Pihak Terkait Langsung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 

(PPATK)267 mengatakan penghapusan frasa atau kata patut diduga dalam Pasal 2 ayat (2) 
Undang-Undang 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 patut diduga 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) Undang-

Undang TPPU mengakibatkan tidak adanya hukum yang mengatur keharusan bagi setiap 

orang untuk melakukan tindakan kehatihatian 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.268 

Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 

harta kekayaan yang disampaikan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai 

cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut susah ditelusuri oleh aparat penegak 

hukum, sehingga 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 Undang-Undang TPPU 

dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan patut diduganya, yaitu suatu kondisi yang 

memenuhi setidaktidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadi transaksi 

yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.269 

Dengan kata lain bahwa sama dengan makna dolus eventualis. Apabila frasa atau patut 

diduganya dihapuskan, maka terhadap setiap orang yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak 

pidana asal, tidak dapat dikriminalisasikan. 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 tersebut di atas, 
kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 3, Pasal 

4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 2010 sudah tepat dengan memasukkan frasa kata 

patut diduga dan sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 

1945.270 
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Berdasarkan keterangan dari Pihak Terkait Langsung, Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK)271 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 

di dalam penanganan kasus terhadap Pemohon, Majelis Hakim dalam memutus perkara 

tindak pidana pencucian uang terkait Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang 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 di 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 hukum272.  

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum lainnya juga menjelaskan tentang pengertian yang 

diketahui atau patut diduganya, dalam hukum pidana ini disebut dengan sengaja atau (suara 

tidak terdengar jelas), 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 Undang-Undang 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.273 

Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Khomariah274 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-
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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 culpa275.  

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 culpa276. TPPU 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 pidana asal, sebab kejahatan-kejahatan 

asal selebihnya 100 tahun yang lalu itu memang belum dikenal.277 

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 Undang-Undang Nomor 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.278 

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 
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diketahuinya bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana tidaklah perlu lagi 

dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya279. 

Berdasarkan keterangan Ahli Eva Achjani Zulfa280 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, untuk selalu 

bersikapwaspada 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 negara281.  

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, di 

mana  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 quo282.  

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 1945283. 

Pihak Terkait tidak Langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang284 juga mendalilkan 

Secara historis, rezim antipencucian uang lahir sebagai jawaban atas kegagalan banyak negara 

untuk memberantas peredaran gelap narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan lintas 
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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 antipencucian uang.285 

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 antipencucian 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.286 

Pihak Terkait tidak Langsung, 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.287 

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.288 

Pihak Terkait tidak Langsung, Koalisi Masyarakat Anti Pencucian Uang289juga mendalilkan 

Frasa ini mengandung bahwa yang harus dibuktikan adalah sebatas kondisi kecurigaan 

                                                           
285 Ibid. 
286 Ibid. 
287 Ibid. 
288 Ibid. 
289Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 28 Oktober 2014 Halaman 1 s/d 5. 



236 
 

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.290 

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.291 

Sehingga dapat disimpulkan di sini jika pembuktian unsur patut diduga harta berasal dari 

tindak pidana dapat dibuktikan dengan 2 hal. Yang 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 dan yang kedua, tatkala terdakwa gagal 

membuktikan sebaliknya bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana.292 

MK kemudian memeprtimbangkan bahwa dalam proses pembuktian “patut di duga” atau 

“patut di duganya” atau “patut di sangkanya” tidak hanya dalam bahasan undang-undang 

tetapi sangat tergantung pada terbukti atau tidak terbuktinya dalam persdiangan. Hal 

demikian telah diterapkan sejak dahulu kala oleh pengadila dan tidak menimbulkan persoalan-

persoalan  penegakan hukum terkait dengan hak-hak warga negara. Menurut MK bukti dan 

keyakinan hakim merupakan hubunan 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.293 
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4.2. Tindak Pidana Asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu 

 

Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kata-kata tidak wajib ini, ini kembali kaitannya 

kepada aturan awal yang ada pada Pasal 2 ayat (1). Jadi, kalaulah tidak wajib dibuktikan adanya 

tindak pidana asal, bagaimana bisa itu dianggap itu adalah hasil tindak pidana. Sehingga oleh 

karena itu, pemohon punya pemahaman bahwa semestinya terhadap Pasal 69 ini, 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. Jadi, 

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.294 

 

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 utus 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, 
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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.295 

 

Bahwa pihak terkait tidak langsung, yakni 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).296 

 

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.297 

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. 
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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)298 

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 1961.299 

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 akansangat 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 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 
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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)300 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 Husein301 memberikan keterangan bahwa bahwa sudah terdapat 116 putusan yang 

sudah berkuatan hukum tetap terhadap TPPU yang menunjukan 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.302 

Ahli Eva Achjani Zulfa303 memberikan keterangan mengenai perlu tidaknya dibuktikan pada 

dasarnya ini sangat bergantung kepada kebutuhan pembuktian, rasanya bukan bagian dari 

perumusan undang-undang yang menjadi masalah. Kita tahu bahwa variasi yang muncul dari 

kasus-kasus tindak pidana pencucian uang ini sangat beragam, ada yang kita sebut-sebut 

sebagai 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, saya 

katakan bahwa kebutuhan untuk membuktikan tindak pidana asal atau tidak sangat 

bergantung kepada 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 kata harus atau 

wajib dibuktikan terlebih dahulu Ahli berpendapat menjadi tidak tepat, terkait dengan 
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penegakan hukum. Dan dalam konteks penegakan hukum tadi saya kira Pasal 69 Undang-

Undang TPPU harus dilihat sebagai satu mekanisme yang sebetulnya justru memberikan 

keseimbangan dan keadilan dalam proses penegakan hukum, sehingga tidak dapat dinyatakan 

sebaliknya. 

 keterangan tertulis Ahli Reda Mantovani304 yang 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 sewenangwenang 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 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-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.305 

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.306 

Perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pegadilan 

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Padahal, terdapat berbagai 
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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 hak (Bezit) yang beritikad buruk (bezit te 

kwader trouw) dan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam 

Konstitusi.307 

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.308 

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, 

di mana  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 dahuu tindak pidana 

asalnya, yang oleh pemohon di mohon supaya tindak pidana asalya wajib dibuktikan terlebih 

dahulu, menurut MK andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti 

perkaranya menjadi gugur maka sipenerima pencucian uang tidak dapat di tuntut 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 di proses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum di buktikan 

lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-

nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dar jeratan 

hukum hanya karena tindak tindak pidana asalnya belum di buktikan 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 
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dikenal tindak pidana penadahan (pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu 

tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.309 

4.3. 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) 310mendalilkan 

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). Bahkan Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, konsep pembuktian terbalik ini dilakukan terhadap semua unsur kesalahan (Pasal 

28).  

 

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. 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 ....”.311 

 

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.312 

 

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 
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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. 313 

 

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 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.314 

Keterangan dari Pihak Terkait Langsung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 

(PPATK)315 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)316 

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 pemberantaasan 

tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.  

Keterangan Ahli M. Arief Amrullah317 yang 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 Undang- Undang TPPU 

menentukan, “Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan 
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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).” Undang-Undang 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 

kesalahnnya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.  

Karena asas tersebut merupakan asas yang mengatur perlindungan terhadap keseluruhan 

harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang 

Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 harus ditegakkan dalam 

dan dengan undang-undang 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 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 
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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 Husein318 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 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 

                                                           
318Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 17 s/d 18. 



247 
 

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.319 

4.4. 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. 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) 
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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)320 

mendalilkan Pasal 74 Undang-Undang TPPU beserta penjelasannya dengan tegas memberikan 

kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan tindak pidana penyucian uang. 

Selanjutnya, dalam Pasal 75Undang-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 di mana  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 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 
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pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama 

di depan hukum. 

Pihak terkait langsung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)321 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. Khomariah322 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 daripihak 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 Husein323 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 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 
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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 Mantovanidan 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 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 
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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 yang bertugas di KPK 

adalah sama. Selain itu demi peradila yang sederhana, cepat dan biaya ringan Penuntutan oleh 

Jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat  dari pada harus di kirim lagi ke ke kejaksaan 

negeri. Apalagi tindak pidana pencucian uang tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi 

yang ditangani oleh KPK.324 

4.5. 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 
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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 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, di mana  pada waktu itu 

belum ada kriminalisasi terhadap pencucian uang. Barulah disini berlaku asas legalitas, di mana  

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, di mana  
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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)325 

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 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)326berpendapat 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 di mana  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 

                                                           
325Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 9 Oktober 2014 Halaman 9 s/d 10. 
326Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 9 Oktober 2014 Halaman 18 s/d 19. 
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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 Husein327 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 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 di mana  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 Zulfa328 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 

                                                           
327Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 21-23. 
328Risalah Persidangan Perkara Nomor 77.PUU.XII.2014 - Tanggal 16 Oktober 2014 Halaman 24 s/d 26. 
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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?  

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) 
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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. 

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).  
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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, di mana  pada waktu itu belum ada kriminalisasi terhadap 

pencucian uang. Barulah disini berlaku asas legalitas, di mana  seseorang tidak bisa dituntut 

atas perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya terlebih dahulu. 

Mengenai hal ini MK kemudian mempertimbangkan bahwa kasus kongret mengenai instansi 

yang berwenang menyidik dan menuntutnya bukanlah persoalan yang dapat dimohonkan 

pengujian konstutusionalitasnya ke MK sebab dalam pengujia 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.329 

 

 

 

 

 

                                                           
329Putusan Hal 206 
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Bareskrimhttp://www.tempo.co/read/news/2013/05/19/063481477/Aiptu-Labora-Sitorus-

Ditangkap-Bareskrim 

Ini Alasan Mabes Polri Soal Penangkapan Aiptu Labora SitorusMinggu, 19 Mei 2013 | 05:29 WIB 

http://nasional.kompas.com/read/2013/05/19/05291690/Ini.Alasan.Mabes.Polri.Soal.Penangka

pan.Aiptu.Labora.Sitorus 

Polisi Pemilik Rekening Rp 1,5 Triliun Dijerat Pasal Berlapis. Minggu, 19 Mei 2013 | 21:15 WIB 

http://nasional.kompas.com/read/2013/05/19/21150559/Polisi.Pemilik.Rekening.Rp.1.5.Triliu

n.Dijerat.Pasal.Berlapis 

Kompolnas: Jangan Hanya Rekening Aiptu Labora yang Diusut Senin, 20 Mei 2013 | 09:47 WIB. 

http://nasional.kompas.com/read/2013/05/20/09472330/Kompolnas.Jangan.Hanya.Rekening.

Aiptu.Labora.yang.Diusut 

Aiptu Labora Sitorus Dibawa ke Polda Papua Senin, 20 Mei 2013 | 11:04 WIB  

http://nasional.kompas.com/read/2013/05/20/11042194/Aiptu.Labora.Sitorus.Dibawa.ke.Polda.Papua 

Kasus Aiptu Labora, Polisi Periksa Puluhan Saksi,  Rabu, 22 Mei 2013 | 19:12 WIB  

http://nasional.kompas.com/read/2013/05/22/19124160/Kasus.Aiptu.Labora..Polisi.Periksa.Puluhan.Sak

si 

Polda Papua Tetapkan Satu Tersangka Terkait Aiptu Labora Senin, 27 Mei 2013 | 14:22 WIB  

http://regional.kompas.com/read/2013/05/27/14221190/Polda.Papua.Tetapkan.Satu.Tersangka.Terkait.

Aiptu.Labora 

Kapolres Raja Ampat dan Sorong Dimutasi Senin, 27 Mei 2013 | 22:34 WIB  

http://nasional.kompas.com/read/2013/05/27/22345755/Kapolres.Raja.Ampat.dan.Sorong.Dimutas 

Dianggap Lalai dalam Kasus Aiptu Labora, Kapolres Raja Ampat Dicopot Selasa, 28 Mei 2013 | 03:28 

WIB  

http://regional.kompas.com/read/2013/05/28/03281772/Dianggap.Lalai.dalam.Kasus.Aiptu.Labora..Kap

olres.Raja.Ampat.Dicopot 

Dari Mana BBM dan Kayu Milik Aiptu Labora?  Selasa, 28 Mei 2013 | 13:17 WIB 

http://regional.kompas.com/read/2013/05/28/13170993/Dari.Mana.BBM.dan.Kayu.Milik.Aipt

u.Labora. 

http://nasional.kompas.com/read/2013/05/20/11042194/Aiptu.Labora.Sitorus.Dibawa.ke.Polda.Papua
http://nasional.kompas.com/read/2013/05/27/22345755/Kapolres.Raja.Ampat.dan.Sorong.Dimutas
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Berkas Perkara Aiptu Labora Belum Juga Rampun 

http://nasional.kompas.com/read/2013/07/18/1557024/Berkas.Perkara.Aiptu.Labora.Belum.J

uga.Rampung 

Berkas Aiptu Labora Sitorus Dilimpahkan ke Kejati 

Papuahttp://nasional.kompas.com/read/2013/07/26/1726044/Berkas.Aiptu.Labora.Sitorus.Dil

impahkan.ke.Kejati.Papua 

KPK Telaah Laporan Aiptu Labora 

Rabu,http://nasional.kompas.com/read/2013/09/04/2010423/KPK.Telaah.Laporan.Aiptu.Labo

ra. 

Usut Aliran Dana Aiptu Labora, Polri Gandeng PPATKKamis, 5 September 2013 | 16:54 WIB 

http://nasional.kompas.com/read/2013/09/05/1654413/Usut.Aliran.Dana.Aiptu.Labora.Polri.

Gandeng.PPATKJAKARTA, KOMPAS.com  

IPW: 33 Pejabat Polri Penerima Dana Labora Belum Tersentuh Minggu, 15 September 2013 | 21:12 

WIBhttp://nasional.kompas.com/read/2013/09/15/2112088/IPW.33.Pejabat.Polri.Penerima.D

ana.Labora.Belum.Tersentuh 

Kejagung: Rencana Dakwaan Labora Sitorus, Secepatnya...Selasa, 24 September 2013 | 11:26 WIB  

http://nasional.kompas.com/read/2013/09/24/1126455/Kejagung.Rencana.Dakwaan.Labora.Sitorus.Sec

epatnya. 

http://regional.kompas.com/read/2014/02/20/0646557/KY.Janji.Investigasi.Putusan.Ajaib.untuk.Polisi.P

emilik.Rekening.Rp.1.5.T 

http://regional.kompas.com/read/2014/05/06/1444104/Hukuman.Aiptu.Labora.Diperberat.Empat.Kali.

Lipat 

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/18/0643008/Ini.Pertimbangan.MA.Perberat.Vonis.Polisi.Bere

kening.Rp.1.5.Triliun 
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http://regional.kompas.com/read/2014/05/06/1444104/Hukuman.Aiptu.Labora.Diperberat.Empat.Kali.Lipat
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PROFIL PENYUSUN 

 

 

Supriyadi Widodo Eddyono, saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur 

Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban – yang sejak awal melakukan 

advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban – . Selain itu pernah berkarya 

di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah 

menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).  
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PROFIL ICJR 

 

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen 

yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan 

reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.  

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi 

hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan 

peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain 

digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi 

hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik 

yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam 

rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.  

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan 

sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan 

pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti 

diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, 

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan 

benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan 

pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan 

“conditio sine quo non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.  

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi 

lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang 

lebih luas. Institutefor Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa 

mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun 

penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi 

manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR  

Sekertariat  

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510  

Phone/Fax : 0217945455  

Email : infoicjr@icjr.or.id  

http://icjr.or.id | @icjrid 
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PROFIL ICW 

 

ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen 
untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk 

terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di 

Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki 

pemerintahan pasca Soeharto yang demokratis, bersih dan bebas korupsi. 

Visi ICW 

Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan 

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, 

berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender. 

Misi ICW adalah memberdayakan rakyat dalam: 

1. Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang 

bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender. 

2. Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan 

publik. 

Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran sebagai berikut: 

1. Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warganegara 

dan pelayanan publik. 

2. Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan 

kebijakan publik. 

3. Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan 

melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili 

dan mendapatkan sanksi sosial. 

4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan 

korupsi. 

5. Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan 

birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. 

6. Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar 

etika di kalangan profesi. 

Posisi ICW 

Berpihak kepada masyarakat yang miskin secara ekonomi, politik dan budaya. 

 

Kantor ICW :  

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan 12740 |  

Tel: +6221.7901885 +6221.7994015 | Fax: +6221.7994005 |  

Email: info@antikorupsi.orginfo@antikorupsi.org  

http://www.antikorupsi.org/contact
http://www.antikorupsi.org/contact

