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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Kasus narkotika di Indonesia sedang berada di level yang sangat 

mengkhawatirkan. Sebagaimana kita ketahui juga penggunaan narkotika ini juga 

memiliki dampak yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan merusak 

keadaan ekonomi Negara karena transaksinya diketahui besar dan berasal dari luar 

negeri bahkan terkadang melibatkan pihak-pihak penguasa yang ikut ambil bagian 

dari hasil yang sudah bisa diperkirakan mencapai jutaan bahkan ratusan juta 

rupiah.1 Globalisasi menjadikan perkembangan masyarakat dibidang kehidupan 

tidak hanya membawa dampak positif terhadap perbaikan kualitas hidup, akan 

tetapi sebaliknya juga menimbulkan dampak negatif seiring dengan 

perkembangannya dalam berbagai bentuk kejahatan. Termasuk diantaranya 

perdagangan narkotika secara ilegal semakin berkembang karena kurang efektifnya 

pemeriksaan antar batas negara sehingga dengan mudahnya peredaran narkotika 

berkembang. 

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan 

teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung disemua bidang kehidupan. 

Globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi 

revolusi transportasi dan elektronik yang menyebarluaskan dan mempercepat 

perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan kecepatan lalu lintas barang dan 

 
1 Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2007, cetakan ketiga, 

Hal. 2 
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jasa.2 Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan dibidang teknologi akan berjalan 

bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan dibidang kemasyarakatan. 

Perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah sosial, pola 

perilaku, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.3 Berdasarkan laporan 

yang dibuat oleh United Nations Office on Drugs and Crime yang berjudul The 

Globalisation of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment, 

yang selanjutnya disebut Laporan Globalisasi Kejahatan, menjelaskan bahwa sejak 

berakhirnya perang dingin, telah terjadi globalisasi yang sangat pesat dalam bidang 

ekonomi yang mana membawa banyak sekali perubahan, seperti keterbukaan 

informasi dan akses komunikasi yang mudah yang membuat transaksi jual-beli dan 

berbagai kegiatan ekonomi lainnya terjalin dengan sangat cepat.4 

Kejahatan telah berkembang ke dalam bentuk-bentuk yang lebih 

kompleks, canggih, cepat dan mengglobal. Berbagai kemudahan yang dibawa dari 

dampak positif atas globalisasi dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk 

mengekspansi bisnis haramnya menjadi lebih besar.5 Dalam era teknologi informasi 

seperti sekarang ini, perputaran transaksi uang dan pengiriman uang lintas negara 

dapat dilakukan dalam hitungan menit, dengan sarana transaksi perbankan lewat 

 
2 Juwono Sudarsono, Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia, artikel dalam Majalah Prisma, 

No.8 Tahun XIX 1990, LP3ES, Jakarta., seperti dikutip oleh Didik M.Arief Mansur, Elisatris 

Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung : Refika Aditama, 2009, Hal.1 

3 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 1980, Hal.87 

4 UNODC, The Globalisation of Crime: a Transnational Organized Crime Threat Assessment, 

Vienna, : UNODC, 2010, Hal. ii 

5 Paku Utama, Memahami Asset Recovery & Gatekeeper, Jakarta : Indonesian Legal Roundtable, 

2013, Hal. 2 
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internet (net banking atau e-banking). Sehingga perputaran uang yang cepat ini 

turut menjadi kendala. Seharusnya perputaran transaksi perlu dibekukan segera jika 

dicurigai merupakan transaksi keuangan ilegal. Bank di Swiss diberikan 

kewenangan untuk menunda selama 3 (tiga) hari pencairan uang suatu pengiriman 

uang sampai diperoleh kejelasan aliran dana yang masuk dan keluar tersebut. 

Berkaitan dengan kemampuan untuk mendeteksi dugaan terjadinya tindak pidana 

pencucian uang, PPATK tidak hanya dapat melacak jejak harta kekayaan sebagai 

hasil kejahatan yang ditempatkan dalam sistem keuangan terkait proses pencucian 

uang, tetapi PPATK juga dapat menghentikan dan berupaya melakukan kerjasama 

dengan instansi terkait dalam rangka mengambil kembali sebagai aset negara yang 

ditelah diambil pelaku.6 

Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang, 

artinya Indonesia mempunyai ketentuan undang-undang anti pencucian uang. 

Namun demikian dalam perjalannya penerapan undang-undang tindak pidana 

pencucian uang dalam beberapa kasus masih ada keraguan atau adanya perbedaan 

persepsi tentang penerapannya, terbukti dengan beberapa kali terjadi dissenting 

opinion dari beberapa hakim dalam beberapa putusan terkait perkara tindak pidana 

pencucian uang. Ketidakoptimalan tersebut antara lain berkaitan dengan masalah 

apakah kejahatan asal (predicate crime) harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak 

dan kaitannya dengan kewenangan penyidikan, bentuk atau susunan dakwaan, 

 
6 Rahayuningsih, Toetik. 2011, Analisis Peran PPATK sebagai Salah satu Lembaga dalam 

Menanggulangi Money Laundering di Indonesia, Jurnal AMMA GAPPA. Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin, ISSN : 0853-1609, Vol 19 No. 3, Hal.316 
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pembalikan beban pembuktian.7 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa pengaruh 

terhadap perkembangan diberbagai faktor baik di bidang politik, ekonomi, sosial 

budaya serta salah satu yang berkembang pesat adalah masalah kriminalitas, namun 

perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum 

memadai dan masih jauh tertinggal, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang 

dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadi, dan 

menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar. Kejahatan tersebut tidak hanya 

dilakukan dalam batas wilayah satu negara, namun meluas melintasi batas wilayah 

negara lain sehingga sering disebut sebagai transnasional crime, dalam kejahatan 

transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku 

disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal.8 

Kemajuan teknologi mempermudah masyarakat melakukan transaksi 

keuangan antar negara melalui jasa perbankan tanpa membutuhkan waktu yang 

lama. Oleh karena itu, kegiatan ransfer dana (pemindahan/pengiriman/pembayaran 

uang) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern 

saat ini. Perkembangan globalisasi diberbagai bidang kehidupan yang ditunjang 

dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan elektronik telah memunculkan 

sistem transfer dana elektronik (electronic funds transfer system). Berkembangnya 

sistem transfer dana elektronik diikuti pula dengan berkembangnya kejahatan 

 
7 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Semarang :  Kencana Prenada Media Group, 

2014, Hal. 1 

8 Bismar Nasution, Rejim Anti Money Laudering di Indonesia, Bandung : Books Terrace & 

Libarary, 2008, Hal.1 
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teknologi canggih. Dikenal istilah cyber crime, electronic funds transfer crime, 

cybank crime, internet banking crime, online business crime, cyber/electronic 

money laundering.9 

Kejahatan dilakukan perseorangan maupun perusahaan dalam batas 

wilayah negara maupun melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. 

Kejahatan dimaksud berupa drug trafficking/sales, bribery, gambling, perdagangan 

gelap senjata, korupsi, white collar crime, dan penyelundupan. Agar tidak mudah 

dilacak oleh penegak hukum mengenai asal usul dana kejahatan tersebut, maka 

pelakunya tidak langsung menggunakan dana tersebut tetapi diupayakan untuk 

menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana tersebut dengan cara 

tradisional, misalnya melalui casino, pacuan kuda atau memasukkan dana tersebut 

kedalam sistem keuangan atau perbankan. Upaya untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul dana yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dikenal 

dengan istilah pemutihan uang.10 

Praktik tindak pidana pencucian uang pada awalnya dilakukan hanya 

terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotika dan obat-

obatan sejenis narkotika atau drug atau yang dikenal sebagai illegal drug 

trafficking, dan semakin berkembang terhadap  uang  yang  diperoleh  dari  sumber 

kejahatan perdagangan narkotika. Pengertian pencucian uang menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

 
9 Barda Nanawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, 

Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, Hal. 51 

10 Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Bandung : Books Terrace & Library, 2007, 

Hal.1 
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Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164) 

dirumuskan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.11 

Tindak pidana pencucian uang merupakan hasil tindak pidana yang 

berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan narkotika 

dan beberapa tindak pidana lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana 

pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana yang 

lainnya termasuk perdagangan narkotika sebagai tindak pidana asal (predicate 

crime). Harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang 

disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Tindak pidana 

pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, 

ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, 

berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime).12 

Terpenuhinya unsur tindak pidana dapat diyakini telah terjadi peristiwa 

pidana yang merupakan sumber yang paling dominan dalam kejahatan asal 

(predicate crime) yang utama mampu melahirkan kejahatan tindak pidana 

pencucian uang menggunakan metode pencucian ini untuk menyembunyikan, 

menyamarkan, atau mengaburkan hasil bisnis haram ini agar nampak merupakan 

 
11 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164) 

12 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008, Hal.182 
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hasil kegiatan yang sah. Uang hasil dari suatu kejahatan dicuci dan digunakan lagi 

untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan baru. Jika 

dilihat secara lebih mendetail, tindak pidana pencucian uang sebagai sebuah 

perbuatan pidana memiliki 3 (tiga) tipologi perbuatan pertama adalah penempatan 

(placement), kedua pemisahan/pelapisan (layering) dan ketiga penggabungan 

(integration). Ketiga tipologi tersebut biasanya sering dilakukan melalui sektor 

perbankan, sektor non perbankan, fasilitator professional, sektor asuransi, industri 

sekuritas, dengan mendirikan perusahaan gadungan, yang bertujuan uang 

menyamarkan asal-usul uang yang bersumber dari aktivitas lain, sehingga dapat 

dimaknai bahwa pencucian uang bukanlah merupakan kejahatan murni, melainkan 

kejahatan turunan dari kejahatan asli dari suatu dugaan tindak pidana.13 

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat tanpa izin merupakan 

sebuah peluang yang menghidupi kegiatan bisnis illegal dengan modus 

mengalihkan, menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika ke 

lembaga legal dan melakukan pencucian uang melalui lembaga keuangan sehingga 

dianggap harta kekayaan merupakan harta yang legal. Selanjutnya melalui modus 

ini pelaku secara terus menerus mendanai kegiatan bisnis haram. Hal ini 

mensyaratkan bahwa instrumen yang paling dominan dalam tindak pidana 

pencucian uang biasanya menggunakan perbankan, salah satu alasan penggunaan 

perbankan sebagai instrumen yang dominan digunakan oleh pelaku didasarkan pada 

 
13 Yunus Husein, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang- Undang 

Tindak Pidana Pencucian Uang, https://yunushusein. files.wordpress.com, 2015, diakses pada 

tanggal 7 April 2019 

 



 

8 
 

penawaran instrumen keuangan yang paling banyak bila dibandingkan dengan 

lembaga keuangan lainnya. Pemanfaatan bank dalam pencucian uang dapat 

berupa:14 

(1) Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu. 

(2) Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening/giro. 

(3) Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih 

besar atau lebih kecil. 

(4) Menggunakan fasilitas transfer. 

(5) Melakukan transaksi eksport-import fiktif dengan menggunakan L/C dengan 

memalsukan dokumen bekerjasama dengan oknum terkait. 

(6) Pendirian/pemanfaatan bank gelap. 

Aspek kehidupan manusia yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan 

teknologi adalah lalu lintas perdagangan. Kemajuan teknologi mempermudah 

masyarakat melakukan transaksi keuangan antar negara melalui jasa perbankan 

tanpa membutuhkan waktu yang lama. Kegiatan transfer dana (pemindahan/ 

pengiriman/ pembayaran uang) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting 

dalam kehidupan modern saat ini. Perkembangan globalisasi diberbagai bidang 

kehidupan yang ditunjang dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan 

elektronik telah memunculkan sistem transfer dana elektronik (electronic funds 

transfer system, disingkat EFTS).15 Berkembangnya sistem transfer dana 

elektronik diikuti pula dengan berkembangnya kejahatan teknologi canggih (high 
 

14 Setiadi, Edi, Hukum Pidana Ekonomi, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 

2004, Hal.71 

15 Barda Nanawi Arief, Op.Cit, Hal. 51 
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tech crime). Istilah lain dalam kejahatan teknolgi disebut cyber crime, electronic 

funds transfer system crime, cybank crime, internet banking crime, online business 

crime, cyber/electronic money laundering.16 Kejahatan transfer dana elektronik 

(electronic funds transfer crime) tidak hanya ditujukan pada pencurian dana (theft 

of funds), tetapi juga pada penggunaan, pengungkapan, penghapusan, pencurian 

atau perusakan data (use, disclosure, alteration, theft, or destruction of data), atau 

bertujuan untuk mengganggu atau mengacaukan atau merusak sistem transfer dana 

elektroniknya itu sendiri (disruption or destruction of the electronic funds transfer 

system system). Sistem transfer dana elektronik juga dapat membantu 

menyembunyikan atau memindahkan hasil kejahatan, sehingga sering juga disebut 

kejahatan pencucian uang yang dilakukan secara elektronik. 

Tindak pidana pencucian uang atau dalam bahasa Inggris disebut money 

laundering tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem 

keuangan, tetapi juga membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Tindak pidana pencucian uang dilakukan adalah untuk 

menyamarkan uang hasil tindak pidana.17 Dalam hal ini, penulis akan mengakat 

tentang tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari 

perdagangan narkotika. Tindak pidana narkotika yang disamarkan adalah uang 

hasil penjualannya agar dianggap halal dan legal. Perdagangan narkotika yang 

diedarkan sudah jelas akan dijual kepada pemakai, setelah dijual barulah uang yang 
 

16 Ibid, Hal.52 

17 Peter Reuter dan Edwin M. Truman, Chasing Dirty Money : The Fight Against Money Laundering, 

US : Automated Graphic Systems, Inc., 2004, Hal.1 
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didapat atau hasil dari perdagangan narkotika tersebut akan dibuat suatu usaha atau 

apapun bentuknya untuk melegalkan uang tersebut, sehingga tersamarlah uang hasil 

perdagangan narkotika, oleh sebab itu disebut pencucian uang.18 

Harta kekayaan yang berasal dari perdagangan narkotika pada umumnya 

tidak langsung digunakan oleh para pelaku kejahatan (bandar dan kurir), karena 

apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai 

sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut.19 Kejahatan perdagangan narkotika 

memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang, karena perdagangan narkotika 

merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan tindak pidana pencucian uang 

adalah cara untuk memanipulasi hasilnya. Kemudahan dan kecepatan dalam 

melakukan transaksi keuangan kemudian dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan 

perdagangan gelap narkotika untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta 

kekayaan yang mereka peroleh dari hasil tindak pidana tersebut dengan cara 

memasukkan dana ilegal yang berasal dari perdagangan narkotika kedalam bisnis 

legal. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah 

mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan 

yang mendesak. Modus pencucian uang semakin berkembang dan bukan hanya 

perdagangan narkotika tetapi juga berbagai kejahatan termasuk kejahatan 

 
18 Lucky Nurhadiyanto, Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar, 

Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No. II, Agustus 2010, Hal.161 

19 Pathorang Halim, Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi, Yogyakarta : 

Total Media, 2013, Hal. 9 
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terorganisasi.20 Pencucian uang merupakan tindak pidana ekonomi yang 

memberikan gambaran terhadap hubungan langsung bahwa gejala kriminalitas 

merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Tindak 

pidana pencucian uang, sebagai salah satu bentuk kejahatan dibidang ekonomi 

secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan atau 

disebut sebagai uang kotor.21 

Kriminalisasi pencucian uang tidak lepas dari akibat negatif yang 

ditimbulkan kejahatan tersebut terhadap perekonomian suatu negara. Dampak 

negatif tersebut antara lain mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap 

kebijakan ekonomi dan dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian 

nasional atau keuangan negara dalam meningkatnya berbagai kejahatan. Hasil 

tindak pidana narkotika, bagi pelaku kejahatan sudah terang dan jelas ingin 

menikmati hasil kejahatannya, maka dari itu, dibutuhkan suatu tindakan lagi untuk 

menyamarkan hasil kejahatannya, yaitu dengan melakukan pencucian uang. Tujuan 

dari pencucian uang ini dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak 

kejahatan menjadi uang bersih. 

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan transaksi perdagangan 

narkotika biasanya oleh pelaku kejahatan, baik perseorangan maupun korporasi 

tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai 

 
20 Fredy BL. Tobing, Aktifitas Drugs Trafficking Sebagai Isu Keamanan Yang Mengancam 

Stabilitas Negara, dalam Jurnal Global Politik Internasional, Vol. 5, No. 1, November 2002,  Hal. 

83 

21 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta : 

Rajawali Pers, 2011, Hal.105 
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kegiatan pencucian uang.22 Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk 

menyembunyikan  asal usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara yang 

antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan (banking 

system), cara yang ditempuh berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul 

harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh 

aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau yang 

secara populer dengan sebutan money laundering. 

Peredaran perdagangan narkotika maka diperlukan koordinasi dan 

kerjasama dengan instansi dan apparat penegak hukum yang terlibat dalam 

peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tindak pidana narkotika. 

Kejahatan pencucian uang sebagai sebuah kejahatan yang digolongkan sangat 

serius berkategori kejahatan kerah putih karena dampak yang ditimbulkan 

kompleksitas dari modus operandi dan pelaku yang melakukannya. Menurut 

Harkristuti Harkrisnowo tindak pidana pencucian uang mempunyai karakter yang 

disebut oleh sebagai kejahatan yang tidak kasat mata (low visibility), sangat 

kompleks (complexity), ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (diffusion of 

responsibility), ketidakjelasan korban (diffusion of victims), aturan hukum yang 

samar atau tidak jelas (ambiguous criminal law) dan sulit dideteksi dan dituntut 

(weak detectionand prosecution).23 

 
22 Bismar Nasution, Op.Cit., Hal. 1 

23 Harkristuti Harkrisnowo, makalah Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Jakarta, 

2004, Hal. 2 
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Penempatan tindak pidana narkotika sebagai core crime di dalam                  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan dapat ditanggulanginya 

berbagai modus yang memanfaatkan lembaga perbankan sebagai tempat transaksi 

kegiatan illegal yang menghidupi kegiatan peredaran gelap narkotika, melalui 

pendekatan rezim anti money laundering tidak saja secara fisik pelaku dapat 

dideteksi melainkan juga harta kekayaan dari hasil kejahatan asal (core crime) 

sehingga pelaku pencucian uang yang dilakukan oleh para aktor yang 

memanfaatkan perbankan sebagai tempat transaksi peredaran gelap narkotika dapat 

diminta pertanggungjawabannya karena dalam prinsip tindak pidana pencucian 

uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil 

kejahatan dengan beberapa alasan. Pertama, bila mengejar pelakunya lebih sulit dan 

berisiko. Kedua, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih 

mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan 

darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (live bloods of the crime). Bila 

hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan 

mengurangi kejahatan pencucian uang.24 

Tindak pidana pencucian uang berawal dari adanya perbuatan pidana. 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam 

dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Menurut wujudnya atau 

sifatnya, tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan 

juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan 

 
24 Bismar Nasution, Op.cit , Hal.2 
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terlaksananya tata dalam kehidupan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dari 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak 

pidana, apabila perbuatan tersebut melawan hukum, merugikan masyarakat, 

dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana.25 Pada perbuatan 

pidana pelaksanaannya akan ditunjukan kepada suatu objek. Pola pencucian uang 

hasil dari tindak pidana tersebut diperbuat lagi dengan suatu perbuatan yang 

mengakibatkan hasil tindak pidana. Maka segala kasus pencucian uang khususnya 

dengan tindak pidana asalnya narkotika, Badan Narkotika Nasional yang akan 

menyidik kasus tersebut. 

Tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak dapat dihilangkan 

tindak pidana asalnya serta adanya suatu perbuatan yang dilakukan terhadap hasil 

tindak pidana tersebut dan terdapat harta kekayaan dari hasil tindak pidana. Tindak 

pidana asal merupakan sebuah pelanggaran atau kejahatan yang sebelumnya dapat 

digunakan untuk meningkatkan kalimat dikenakan untuk kejahatan dikemudian, 

tindak pidana asal ditentukan oleh undang-undang dan tidak seragam pada setiap 

negara. Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori yang bermotifkan 

economic gain atau menghasilkan keuntungan ekonomi, yang biasa dilakukan oleh 

korporasi atau organisasi kriminal atau sindikat. Diperlukan koordinasi antar 

lembaga penegakan hukum dalam menangani permufakatan jahat dalam tindak 

 
25 Mulyatno Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung : Pustaka, 2004, Hal. 

84 
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pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang karena memang hasil tindak 

pidana narkotika sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar.26 

Tindak pidana narkotika sebagai kejahatan asal atau dapat disebut sebagai 

predicate offense atau core crime yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang 

yang kemudian dilakukan proses pencucian uang dengan salah satu kejahatan 

asalnya adalah tindak pidana narkotika. Dalam tindak pidana pencucian uang 

terdapat karakteristik khusus yang membedakan dengan tindak pidana yang lain 

yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime, sedangkan 

hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai predicate offence. 

Tujuan pelaku memproses pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika adalah 

untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari predicate offence agar tidak 

terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan, jadi bukan untuk tujuan 

menyembunyikan saja tapi merubah asal-usul hasil kejahatan narkotika untuk 

tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan 

asalnya. Dengan demikian jelas bahwa berbagai kejahatan yang melibatkan 

lembaga keuangan khususnya tindak pidana narkotika hampir pasti akan dilakukan 

pencucian uang atau paling tidak harus sesegera mungkin dilakukan pencucian 

uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan narkotika agar terhindar dari 

 
26 Djoko Sarwoko, Dalam Harian Republika, Antara Narkotika dan Pencucian Uang, diterbitkan 

Sabtu, 23 November 2013 
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penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan di dalam sistem peradilan pidana 

(criminal justice system).27 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dianut oleh 

Negara Indonesia telah mengklasifikasi tentang tindak pidana asal yang salah 

satunya menempatkan penyalahgunaan narkotika ke dalam predicate crime on 

money laundering. Untuk itu untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan 

tindak pidana pencucian uang, haruslah dapat dibuktikan bahwa adanya 

pengetahuan ataupun dugaan pelaku bahwa harta kekayaan tersebut merupakan 

hasil tindak pidana. Penguraian unsur hasil tindak pidana harus mengacu pada Pasal 

2 ayat (1) mengenai hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari 

tindak pidana ada 26 (dua puluh enam) macam salah satunya narkotika. Salah satu 

sasaran tempat perputaran hasil tindak pidana pencucian uang adalah industri 

keuangan khususnya perbankan sebagai mata rantai nasional dan internasional 

dalam proses money laundering. Sektor ini selain sasaran utama juga merupakan 

sarana yang paling efektif untuk memudahkan proses money laundering. Lewat 

sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana 

hasil kejahatan melampaui batas yuridiksi Negara, sehingga pelacakannya akan 

bertambah sulit apalagi kalau dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan yang 

negaranya menerapkan ketentuan rahasia bank yang ketat.28 

 
27 David A.Chaikin, Money Laundering: An Investigatory Perspective, Crim. L. Forum, vol. 2. No. 

3, Spring, 1991, Hal. 468 

28 NHT Siahaan, Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan, Jakarta : Jala, 2008, Hal.20 
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Tindak pidana pencucian uang dengan narkotika dapat dilihat 

keterkaitannya dari ketentuan internasional pertama yang mengatur mengenai 

kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang, yakni United Nations 

Convention Againts Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances (UN 

Drug Convention) pada tahun 1988 yang ditandatangani oleh 106 negara.29 

Indonesia termasuk negara yang sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1997. Meski secara umum konvensi ini membahas 

mengenai upaya pemberantasan narkotika, akan tetapi konvensi ini juga 

menjadikan kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang sebagai upaya 

pemberantasan kejahatan narkotika, dimana negara-negara yang menandatangani 

konvensi ini diharuskan menindak juga aset-aset yang berkaitan dengan kejahatan 

narkotika dengan cara mengkriminalisasi pencucian uang sebagai bentuk tindak 

pidana. Selain UN Drug Convention, perwakilan dari Bank Sentral dan Badan 

Pengawas negara-negara industri juga membentuk Basel Committee on Banking 

Regulations and Supervisory Practices pada tahun1988, dimana lahir kebijakan 

Know Your Customer.30 Kebijakan ini merupakan kebijakan yang umum diterapkan 

di sektor perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana 

 
29 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Subtances, 1988. 

Article 3 

30 Erman Rajagukguk, Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian 

Uang, makalahpada Lokakarya Anti Money Laundering, Medan : Fakultas Hukum Universitas 

Sumatera Utara, 2005, Hal. 8 
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pencucian uang yang seringkali melibatkan sektor perbankan sebagai sarana 

pencucian uang baik secara langsung dan tidak langsung. 

Pencucian uang dilakukan melalui sarana perbankan masih marak terjadi, 

hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam hal 

ini aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi terjadinya praktik tindak pidana 

pencucian uang dalam dunia perbankan di Indonesia. Sejarah perkembangan 

tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan 

sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (predicate crime) yang utama yang 

melahirkan kejahatan pencucian uang. Organized crime selalu menggunakan 

metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau 

mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari 

kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkotika yang telah dicuci itu 

digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan 

kejahatan-kejahatan baru. Hasil kejahatan yang pada umumnya berbentuk uang 

atau harta kekayaan dalam bentuk lain merupakan life blood of the crime, yang 

artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah 

dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Oleh karena itu rezim anti 

pencucian uang lebih memfokuskan pada penelusuran aliran dana.31 

Money laundering dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem 

perbankan pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut 

antara lain risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan 

risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia tindak pidana pencucian uang 

 
31 Yunus Husein, Op.Cit, Hal.45 
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merupakan suatu hal yang sangat rawan karena pertama, peranan sektor perbankan 

dalam sistem keuangan di Indonesia diperkirakan mencapai 93% (sembilan puluh 

tiga persen). Oleh sebab itu sistem perbankan menjadi perhatian utama dalam 

pelaksanaan rezim anti money laundering. Kedua, tingginya tingkat perkembangan 

teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan 

menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan 

sarana yang paling efektif untuk melakukan kegiatan money laundering. Pelaku 

kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa 

dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana 

dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga asal-usul uang 

tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.32 

Penanggulangan tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal pada 

tindak pidana pencucian uang dengan hasil kejahatan merupakan jenis perbuatan 

kejahatan dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan 

yang berasal dari kejahatan sehingga harta kekayaan tersebut seolah olah bersih 

dari kejahatan. Sesuai dengan isi Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, bahwa harta kekayaan hasil kejahatan sebagai tindak pidana asal 

yaitu dalam pembahasan ini tindak pidana asal narkotika yang diduga 

disembunyikan atau disamarkan di dalam lembaga keuangan merupakan tindak 

pidana pencucian uang. Dilain pihak, pidana pencucian uang merupakan tindak 
 

32 Zulkarnaen Sitompul, Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering), 

Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Jakarta, Vol VII No.2 Juli-Desember 2004, Hal.8 
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pidana yang beridiri sendiri (independent crime) karena delik pidana pencucian 

uang telah dirumuskan secara mandiri sesuai Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. Proses tindak pidana pencucian uang tidak harus 

menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal. Hal ini tepat sekali karena 

memang di dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, perumusannya harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga 

berasal dari hasil kejahatan dan bukan harta kekayaan yang berasal dari hasil 

kejahatan. 

Tindak pidana narkotika yang disamarkan dan disembunyikan pada 

lembaga keuangan adalah pengaruh sistem keuangan dan ekonomi yang dapat 

dipastikan mempunyai dampak negatif bagi perekonomian dunia secara global 

misalnya dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana, 

banyak digunakan terhadap kegiatan yang tidak sah dan hal tersebut dapat 

menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena uang yang 

dihasilkan dari tindak pidana terutama diinvestasikan kedalam negara-negara yang 

dirasakan relatif aman untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atas harta 

kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkotika walaupun hasilnya tidak 

menjanjikan atau rendah. Uang hasil dari tindak pidana tersebut dapat juga beralih 

dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatif 
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pada pasar keuangan dan dampaknya tersebut pada gilirannya dapat mengurangi 

kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Internasional.33 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062). Kedua Undang-Undang 

tersebut menjadikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai 

follow up crime sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika sebagai core crime dari tindak pidana pencucian uang yang mengatur 

ketentuan pidana dengan rumusan delik yang hampir sama yaitu mengatur 

perbuatan yang dilarang mengenai pencucian uang. 

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan 

Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 

pada intinya mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang aktif. Pasal 5 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 137 huruf b Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur 

tindak pidana pencucian uang pasif. 

 
33 Ibid, Hal.54 
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Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah suatu 

lembaga independen yang bertugas untuk menyediakan informasi intelijen dibidang 

keuangan yang bermanfaat dalam penegakan hukum, mengupayakan terciptanya 

kerjasama antar instansi untuk mencegah serta memberantas tindak pidana 

pencucian uang.34 Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, 

PPATK berwenang untuk meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa 

Keuangan, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau 

penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada 

penyidik atau penuntut umum, melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan 

mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan 

terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan, serta memberikan 

pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan 

secara tunai.35 Komunitas negara-negara internasional yang terhimpun dalam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjadikan pencucian uang sebagai salah satu 

kejahatan yang tergolong serius. Hal tersebut diimplementasikan dengan 

pencantuman istilah pencucian uang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, 

Obat-Obatan Berbahaya, dan Psikotropika. 

Keprihatinan Internasional maka lahirlah united nations convention 

against illicit traffic in narcotics drugs and phychotropics substances of 1988 (the 
 

34 Pasal 1 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan Tentang Identifikasi Transaski 

Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan 

35 Juni Sjafrein Jahja, Melawan Money Laundering, Jakarta : Visimedia, 2012, Hal.15 
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vienna convention, 1988) atau sering disebut konvensi wina tahun 1988. Berawal 

dari Konvensi Wina inilah mulai dikriminalisasi tindak pidana pencucian uang 

untuk pertama kali, yang mana menentukan bahwa tindak pidana pencucian uang 

adalah menggunakan atau menikmati hasil kejahatan narkotika. Pemerintah 

Indonesia selaku bagian dari komunitas internasional sebenarnya telah mengikuti 

perkembangan dari potensi kejahatan pencucian uang. Langkah yang dilakukan 

seperti menjadi anggota dari the asia pasific group on money laundering yang 

merupakan bagian dari the financial action task force on money laundering yang 

dirumuskan dalam pertemuan G-7 group of seven atau kelompok 7 (tujuh) Negara 

di Prancis pada Juli 1989. Indonesia sendiri menjadi anggota the asia pasific group 

on money laundering sejak tahun 2000. Salah satu peran dari the financial action 

task force on money laundering adalah menghasilkan kebijakan sekaligus langkah 

penting untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Rekomendasi dari the 

financial action task force on money laundering cenderung digunakan sebagai 

standar dari berbagai negara internasional untuk dijadikan sebagai acuan guna 

menanggulangi kejahatan pencucian uang. Bahkan secara mengejutkan sebenarnya 

the financial action task force on money laundering sempat menempatkan 

Indonesia sebagai salah satu negara yang dikelompokkan sebagai non cooperative 

countries or territories on money laundering atau daftar Negara yang tidak 

kooperatif untuk menanggulangi pencucian uang pada 22 Juni 2001.36 

 
36 Edi Waluyo, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 3, Upaya Memerangi Tindakan Pencucian 

Uang (Money Laundering) di Indonesia, Yogyakarta : Universitas Soedirman, 2009, Hal. 3 
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The committee on banking regulation and supervisory practices (Basle 

Committee) merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh group of ten central 

bank governors di akhir 1974, dan berkedudukan di Basle. Group of ten (G-10) 

anggotanya terdiri dari negara terkemuka dan merupakan aggota dari international 

monetary fund (IMF), telah terlebih dahulu mencermati bahayanya penggunaan 

lembaga bank bagi pencucian uang.37 Tujuan dibentuknya adalah sebagai suatu 

forum diskusi yang bersifat konfidensial berkaitan masalah khusus, 

mengkoordinasikan tanggungjawab pengawasan terhadap bank international dan 

untuk meningkatkan sistem pengawasan dan peningkatan rambu kehati- hatian 

(prudential standart). Desember 1988 basle committee dalam rangka 

mengantisipasi meningkatnya risiko berkaitan dengan pencucian uang dalam 

industri perbankan global menguarkan statement on prevention of crime use of the 

banking sistem for the purpose of money laundering. 

Financial action task force (FATF) on money laundering telah menyusun 

40 (empat puluh) financial action task force recommendations 2012 sebagai standar 

internasional rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 

Dalam Rekomendasi Nomor 1 financial action task force Tahun 2012, setiap negara 

diharuskan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko tindak 

pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme atas negara tersebut, mengambil 

tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan 

penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk 

 
37 Natarajan Kavita, Combating India’s Heroin Trade Trough Anti Money Laundering Lesgislation, 

Hal.229 
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memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif. Sebagai bentuk 

nyata komitmen Indonesia terhadap implementasi rekomendasi financial action 

task force tersebut, pada tahun 2015 Indonesia telah menerbitkan dokumen national 

risk assesment terkait tindak pidana pencucian uang. national risk assesment yang 

telah disusun sangat membantu dalam memetakan risiko pencucian uang yang 

terjadi di Indonesia, guna mendukung upaya mitigasi risiko. Berdasarkan hasil 

sectoral risk assesment tersebut dapat dimitigasi setiap risiko sehingga pengaruh 

atas setiap risiko tersebut dapat diminimalisir bila risiko tersebut terjadi.38 

Penyusunan sectoral risk assesment sejalan dengan strategi nasional 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dimana salah 1 

(satu) rekomendasi yang cukup penting adalah penilaian risiko tindak pidana 

pencucian uang di masing-masing sektor, termasuk sectoral risk assesment di 

sektor Jasa Keuangan. Sebagai tindak lanjut dan turunan dari national risk 

assesment yang telah disusun sebelumnya, sectoral risk assesment bersifat lebih 

rinci serta menggunakan basis data atau informasi yang lebih terkini. Bagi industri 

di sektor Jasa Keuangan (sectoral risk assesment) sektor Jasa Keuangan ini akan 

sangat membantu kegiatan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko tindak pidana 

pencucian uang yang dihadapi dalam rangka penerapan program anti pencucian 

uang berbasis risiko (risk based approach).39 
 

38 Yunus Husein, Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non-Cooperative Countries and 

Teritories oleh FATF on Money Laundering. Makalah Disampaikan dalam Seminar Money 

Laundering (Pencucian Uang) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2001 

39 Otoritas Jasa Keuangan, Penilaian Resiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Sektor Jasa 

Keuangan,https://www.ojk.go.id/id/Documents/Pages/apu-ppt/.pdf, diakses pada 23 April 2019 

pukul 13.34 WIB 
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Masyarakat internasional mempercayai bahwa praktik pencucian uang 

sangat berbahaya karena selain sifatnya sebagai suatu perbuatan yang 

menyembunyikan hasil kejahatan dengan berkamuflase sebagai perbuatan yang 

sah, juga ternyata jumlah uang hasil kejahatan yang dicuci tersebut sangat besar 

dan kemudian digunakan juga untuk mengembangkan jaringan kejahatan 

selanjutnya terutama untuk kejahatan terorganisasi seperti narkotika.40 Pola yang 

dilakukan para penjahat dalam menikmati, menyamarkan atau menyembunyikan 

hasil kejahatan bermacam-macam. Namun dari sudut teori sampai saat ini, 

dikatakan terdapat 2 (dua) cara pencucian uang, yaitu cara modern dan cara 

tradisional.41 

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan dengan karakteristik 

khusus dan juga merupakan titik tolak dan cara pemberantasan terhadap kejahatan 

ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu 

hasil kejahatannya tersebut. Dengan menerapkan ketentuan anti pencucian uang 

bukan saja pelaku kejahatan asalnya tertangkap tetapi juga kemana aliran dana hasil 

kejahatannya terungkap. Jadi dengan menerapkan ketentuan anti pencucian uang 

menyertai kejahatan asal, maka penegak hukum bisa mendapatkan 2 (dua) hal 

sekaligus, yaitu menangkap pelaku kejahatan asal dan sekaligus merampas kembali 

hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada yang berhak. Dengan ditetapkannya 

tindak pidana narkotika sebagai salah 1 (satu) tindak pidana asal pada tindak pidana 

 
40 Michael A.De Feo “Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized 

Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering, Vol.18:3, 1990, Hal.405 

41 Nicholas Clark, “The Impact of Recent Money Laundering on Financial Intermediaries”, Vol.14, 

Hal.470 
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pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak 

hukum untuk menyita hasil dari tindak pidana dan dengan cara ini pelarian uang 

hasil tindak pidana narkotika dapat dilakukan pencegahan sehingga dalam 

perkembangannya pemberantasan tindak pidana pencucian uang sudah beralih 

orientasinya dari hanya sekedar menindak pelakunya kearah melakukan penyitaan 

hasil dari tindak pidana.42 

Predicate crimes merupakan syarat atau unsur yang mutlak ada dalam 

tindak pidana pencucian uang. Penentuan kejahatan pada tindak pidana asal 

pencucian uang bagi proses penegakan hukum tindak pidana 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 asal, misalnya tindak pidana narkotika yang 

diduga adanya indikasi pencucian uang hasil harta kekayaan memproduksi dan 

mengedarkan narkotika yang disidik Badan Narkotika Nasional, tidak dapat 

dibuktikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan.43 

Filosofi ketentuan anti pencucian uang bukan lahir dari semangat satu 

negara saja tetapi atas prakarsa berbagai negara melalui lahirnya suatu konvensi 

internasional. Tindak pidana pencucian uang secara sederhana diartikan sebagai 

suatu proses hasil kejahatan (proceed of crimes) atau disebut sebagai uang kotor 

(dirty money). Hasil suatu perbuatan tindak pidana pencucian uang tidak dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan menyembunyikan dan mengalihkan harta 
 

42 Reda Manthovani, Suwarso, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Jakarta 

: Malibu, 2012, Hal 29 

43 Yunus Husein,Op.Cit.,Hal.45 
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kekayaan 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.44 Proses 

penerapan pencucian uang yang dipahamkan oleh aparat penegak hukum dalam 

sistem peradilan pidana sampai saat ini untuk membuktikan hasil harta kekayaan 

yang diperoleh dari tindak pidana awal khusunya tindak pidana narkotika untuk 

menjerat pelaku kejahatan pencucian uang harus didasarkan kepada 2 (dua) unsur 

yakni adanya laporan dari penyidik tindak pidana awal, atas adanya indikasi atau 

patut diduga mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan 

penyalahgunaan narkotika, kedua harta kekayaan tersebut diperoleh secara 

langsung atau tidak langsung dari kejahatan yang telah dilakukan dan 

dikriminalisasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

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 asal, 

misalnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang disidik oleh Badan 

Narkotika dan diduga adanya tindak pidana pencucian uang hasil harta kekayaan 
 

44 Yusuf, Muhammad, Modul Workshop Terpadu Penanganan Tindak Pidana Asal dan Pencucian 

Uang, PPATK, Jakarta, 2011, Hal. 49 
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peredaran gelap narkotika tidak dapat dikategorikan sebagai hasil kejahatan, 

apabila tidak dibuktikannya preddicate crime oleh sistem peradilan pidana terlebih 

dahulu dahulu tentunya penyidikan tindak pidana pencucian uang telah 

menyimpangi asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) dan asas non 

self incrimination.45 

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia relatif baru dibanding 

dibeberapa negara. Istilah money laundering berasal dari kegiatan para mafia yang 

membeli perusahaan pencucian pakaian (laundromat) sebagai tempat 

menginvestasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari 

hasil pemerasan, penjualan illegal minuman keras, perjudian dan prostitusi.46 

Tindakan mafia obat bius, narkotika, perjudian dan prostitusi, yang memproses 

uang hasil kejahatan untuk dicampur dengan bisnis yang sah, seperti yang 

dilakukan Al Capoen pada tahun 1930. Bisnis ini dipilih karena menggunakan 

uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang diperoleh dari 

hasil pemerasan, pelacuran, perjudian dan penyelundupan minuman keras terlihat 

seperti uang yang sah. Karena pada waktu itu belum ada kriminalisasi pencucian 

uang, maka perbuatan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut dipandang 

sebagai tindakan untuk mengelak dari kewajiban pajak (tax evasion).47 Al Capone 

 
45 Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, 

Jakarta : Sinar Grafika, 2010, Hal. 193 

46 Michael A.De Feo,”Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized 

Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering,” Vol.18, 1990, Hal.405 

47 Guy Stessens, Money Laundering A New International Law Enforcement Model, England : 

Cambridge University Press, 2000, Hal.149 
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tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan 

tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. 

Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian 

dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf 

dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis illegal ini dikirimkan ke 

beberapa bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasian nasabah, untuk 

didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman 

yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al 

Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan 

pajak, tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.48 Praktik pencucian uang 

telah dilakukan jauh sebelum itu, misalnya yang dilakukan para pelarian Perancis 

pada abad ke-17 untuk menyembunyikan atau melindungi dana pelarian. Swiss 

membantu menyembunyikan harta kekayaan para bangsawan Protestan Perancis 

termasuk kaum pedagangnya dari pengajaran raja Khatolik Perancis untuk 

menyita harta mereka, yang dianggap tidak sah. Bank-bank Swiss saat itu banyak 

sekali menerima dana pelarian dari Prancis, baik itu dari yang mengaku sebagai 

bangsawan yang melarikan diri dari puri-puri mereka ataupun berkedok sebagai 

pengungsi yang ternyata juga banyak diantaranya hasil pencurian dari pedagang 

yang kaya. Swiss juga menerima dana pelarian dari Yahudi yang melarikan diri 

dan membawa harta kekayaan yang berasal dari Adolf Hitler dan Nazi.49 Pihak 

Perancis menyatakan mereka membawa danapelarian dan para bangsawan 
 

48 Billy Steel, Money Laundering: A Brief History, Billy’s Money Laundering Information Website, 

http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html 

49 Hurd, “Insider Trading and Foreign Bank Secrecy”, Vol.24, 1996, Hal.29 
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termasuk juga para pedagang kemudian menyembunyikannya di Swiss dengan 

dibantu pihak Swiss dan selanjutnya dapat digunakan dengan aman. 

Tahun 1980 diperkirakan uang yang dicuci sebesar antara 600.000.000 

dollar sampai 1.000.000.000.000 pertahunnya dan sebagian besar berasal dari 

perdagangan gelap narkotika, yang pada umumnya dilakukan dengan 

menggunakan sarana lembaga keuangan. Prediksi jumlah tersebut setiap tahunnya 

semakin meningkat sehingga muncul istilah narco dollar, dan hal ini sekaligus 

menjadikannya persoalan internasional.50 Pada perkembangannya pencucian uang 

tidak hanya untuk menanggulangi narkotika tetapi juga untuk berbagai kejahatan, 

terlebih lagi untuk kejahatan terorganisasi. Munculnya pemikiran pencucian uang 

pada awalya ketentuan anti pencucian uang hanya untuk hasil kejahatan yang 

berasal dari narkotika serta turunannya saja misaknya seperti yang diterapkan 

pertama kali di Amerika Serikat, Columbia, Ekuador, Bolivia dan negara-negara 

Amerika Latin kainnya, yang marak dengan perdagangan gelap narkotika (illicit 

drug trafficking). Selanjutnya pencucian uang semakin berkembang dan bukan 

hanya berasal dari kejahatan obat bius dan kejahatan terorganisasi saja, tetapi juga 

dari hasil korupsi, penyelundupan, perjudian, dan lain-lain yang tertera dalam Pasal 

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 

 
50 Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, 

Cetakan ke-3, 2016, Hal.13 
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Beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang sudah 

ada payung hukumnya yang mengaturnya dilandaskan pada 3 (tiga) pertimbangan. 

Pertama, dalam kenyataan terdapat tindak pidana yang disebut crime without 

victims, oleh karena tidak ada korban yang dapat dijadikan bukti mengenai sifat 

dari tindak pidana, dan seberapa luasnya hasil tindak pidana yang diperoleh, maka 

model pmbuktian klasik tidak memadai lagi. Kedua, terdapat peristiwa dimana 

sering terjadi tersangka tertangkap tangan (red handed) atau flagranto delicto, 

tetapi posisi sulit menemukan hasil tindak pidana. Ketiga, untuk meningkatkan 

langkah efektif merampas hasil tindak pidana diperlukan model pembuktian 

terbalik.51 Pertimbangan tersebut diperkuat oleh justifikasi perampasan aset melalui 

penerapan pembuktian terbalik (reversal burden of proof) karena doktrin dalam 

sistem hukum civil law bahwa hukum dibuat berlandaskan persamaan keadilan.  

Common law menegaskan bahwa harta hasil tindak pidana adalah harta 

kekayaan negara, sehingga harta kekayaan tersebut harus dikembalikan kepada 

negara, dan pembuktian terbalik pada dasarnya berpotensi melanggar hak asasi 

manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 hasil ratifikasi 

Konvensi PBB, Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma 

Mahkamah Pidana International Criminal Court, Pasal 11 ayat (1) Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi tentang Hak 

Hak Anak. Amanah undang-undang tindak pidana pencucian uang untuk 

 
51 Romli Atmasasmita, “Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters, Pelatihan 

Hukum Pidana Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini”, 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, Hal.14 
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melaksanakan pembuktian terbalik bukanlah tanpa dasar, Pasal 28 D ayat (1), 28 G 

ayat (1) dan 28 H ayat (2), (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar 

telah mensiratkan, bahwa pembuktian terbalik melindungi setiap orang (terdakwa) 

atas harta benda dibawah kekuasaannya, mendapatkan keadilan dan penghormatan 

atas hak milik pribadi.52 Hal ini dapat dilihat proses pembuktian dalam peradilan 

pidana sering diterapkan pembuktian terbalik sebagai jalan tengah yang 

menghubungkan gabungan teori berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim 

sebagai sebuah solusi konkrit dalam upaya memaksimalkan penyelamatan asset 

negara yang diprivatisasi lewat pencucian uang. 

Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang diuraikan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari 

transaksi antara lain:53 

(1) Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas. 

(2) Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan 

secara berulang-ulang di luar kewajaran; atau 

(3) Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran. 

Membuktikan adanya transaksi keuangan mencurigakan membantu 

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap orang atau pihak yang akan terkait 

dengan suatu transakasi, memahami hal ini juga akan dapat mengungkapkan 

bagaimana perbuatan atau modus operandi yang dilakukan oleh pihak-pihak 
 

52 Romli Atmasasmita, Op Cit, Hal. 4 

53 Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
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tertentu dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta 

kekayaannya. Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 

ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi:54 

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 

kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan. 

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan 

dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan 

yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang ini. 

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 

menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; 

atau 

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak 

Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil 

tindak pidana. 

Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang termasuk laporan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika : 

 

 
54 Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
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a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; 

atau 

b. Penyedia Jasa Keungan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan 

oleh Pengguna Jasa. 

Transaksi keuangan yang menyimpang dapat dilihat dari :55 

(1) Profil adalah deskripsi nasabah yang antara lain mencakup identitas, 

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

Semua data dan informasi ini akan mengarahkan kewajaran nasabah 

melakukan transaksi dalam batasan jumlah tertentu apakah sesuai atau diluar 

profilnya. Misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh 

penghasilan bulanan dengan standar gaji yang sudah ditentukan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku namun ternyata melakukan 

transaksi diluar dari standar gaji/penghasilannya maka hal ini dikategorikan 

menyimpan dari profil. 

(2) Karakteristik digambarkan sebagai ciri-ciri khusus dari transaksi nasabah, 

yang dapat membedakan nasabah atau kelompok nasabah satu dengan 

lainnya. Untuk mengidentifikasi karakteristik nasabah sebagai faktor 

pembeda tersebut adalah bisnis dari nasabah yang bersangkutan. Jenis dan 

cakupan bisnis akan mengarahkan pada transaksi apa dan bagaimana 

transaksi nasabah yang wajar dilakukan. Misalnya seorang pengawai, yang 

menerima penghasilan setiap bulan dalam mata uang rupiah namun dalam 

 
55 Modul Praktis Penyidikan TTPU, PPATK 2016, diakses 3 Januari 2019 
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kenyataannya pegawai yang bersangkutan menerima setoran atau kiriman 

dari pihak yang tidak ada kaitan dengan pekerjaannya dalam bentuk rupiah 

maka hal ini dapat mencurigakan atau dapat pula kita lihat ketika seseorang 

yang bekerjan di Indonesia dan menerima gaji dengan mata uang Indonesia 

(rupiah) akan tetapi ternyata ia banyak menerima mata uang asing. 

(3) Kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. Pola transaksi 

nasabah ditunjukan oleh adanya frekuensi transaksi pengkreditan dan 

pendebetan. Trasaksi nasabah ada yang terpola namun juga banyak yang 

tidak terpola. Misalnya dalam pembukaan rekening, lazimnya orang akan 

membuka rekening di Bank yang mendekati tempat tinggal atau tempat 

kerja, namun seseorang orang ternyata membuka rekening diluar hal tersebut 

dan pihak yang mentransfer tidak ada hubungan dengan pemilik rekning. 

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah laporan, yang menjadi 

kewajiban dari Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan/atau jasa lain, yang 

harus dilaporkan kepada PPATK, yang meliputi : 

(1) Transaksi Keuangan Mencurigakan. 

(2) Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, 

yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali 

transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, dan atau. 

(3) Transaksi Keuangan transfer dana dari dan keluar negeri. 
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Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

Angka 6 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

Nomor:PER-II/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan 

Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:PER- 

04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-II/1.02/PPATK/06/2013 

tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa 

Keuangan adalah:56 

(1) Transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

(2) Transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Penjelasan Dalam 

Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5406). 

 

 

 
56 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:PER- 

II/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia 

Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan Nomor:PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- II/1.02/PPATK/06/2013 

tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan 
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Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Penyedia Jasa 

Keuangan harus memahami terlebih dahulu kriteria dari transaksi keuangan 

mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang yang diawali dari teridentifikasinya transaksi 

keuangan yang tidak lazim (unusual transaction) oleh sistem pemantauan yang 

terdapat pada Penyedia Jasa Keuangan. Sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK memiliki kewenangan 

untuk mengeluarkan pedoman guna membantu Penyedia Jasa Keuangan dalam 

mengidentifikasi transaksi keuangan yang berpotensi tindak pidana pencucian uang 

dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan 

tersebut, PPATK telah menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan Nomor:PER-II/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi 

Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER 

11/l.02/PPATK/06/20l3 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan 

Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pelaksanaan 

Peraturan tersebut, PPATK perlu menetapkan Surat Edaran tentang Indikator 

Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.57 

 
57 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:PER- 
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Laporan transaksi keuangan mencurigakan didapat dari Penyedia Jasa 

Keuangan, Penyedia Barang Jasa, Lembaga Keuangan, Lembaga Profesi (auditor 

swasta, akuntan publik, notaris dan lain-lain). Transaksi tersebut dilaporkan kepada 

PPATK karena adanya indikator nasabah yang mencurigakan. Laporan transaksi 

keuangan mencurigakan hanya diserahkan oleh Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia 

Barang Jasa, Lembaga Keuangan, Lembaga Profesi (auditor swasta, akuntan 

publik, notaris dan lain-lain) kepada PPATK. Laporan transaksi keuangan 

mencurigakan tersebut telah terintegrasi dalam sistem informasi pelaporan dan 

analisis transaksi keuangan PPATK. Jika informasi yang ada dalam satu atau lebih 

laporan transaksi keuangan mencurigakan itu menurut analisis PPATK terdapat 

indikasi tindak pidana, PPATK akan menyampaikan laporan hasil analisis atau hasil 

pemeriksaan. Adapun substansi laporan hasil nasilis berisi:58 

(1) Ringkasan Kasus. 

Hasil analisis dituangkan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan 

dibuatlah gambaran singkat seluruh rangkaian data transaksi beserta dugaan-

dugaan adanya indikasi keterkaitan dengan tindak pidana asal ataupun terjadi 

tindak pidana pencucian uang. 

 

 
 

II/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia 

Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan Nomor:PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- II/1.02/PPATK/06/2013 

tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan 

58 Modul Praktis Penyidikan TTPU, PPATK 2016, diakses 3 Januari 2019 
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(2) Profil Nasabah dan Pihak Terkait. 

Disampaikan seluruh data terkait degan profil nasabah, identitas nasabah, 

beserta hal lainnya. 

(3) Analisis Kasus. 

Analisis yang dibuat terkait aliran dana yang ditransaksikan, sumber 

pendanaan, tujuan penggunaan dana. Analisis dilakukan atas jenis, jumlah, 

serta instrument keuangan yang terkait untuk dilakukan penyesuaian dengan 

profil nasabah beserta kelayakan transaksi. Indikasi sumber harta kekayaan 

dengan tindak pidana ataupun kegiatan illegal lainnya dianalisis jika 

ditemukan data atau informasi yang mendukung baik yang berasal dari data 

internal PPATK maupun dari data internal PPATK maupun dari data 

eksternal lainnya. 

(4) Kesimpulan. 

Diambil kesimpulan terkait dengan analisis yang dilakukan atas seluruh data 

atau informasi yang diperoleh dalam proses analisis yang dilakukan atas 

seluruh data atau informasi yang diperoleh dalam proses analisis yang 

dilakukan termasuk rekomendasi ada tidaknya tindak pidana lainnya. 

Harta kekayaan yang digunakan untuk bertransaksi bersumber dari hasil 

kejahatan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :59 

(1) Terdapat pelaksanaan kewenangan penegak hukum terhadap pengguna jasa 

dengan melakukan penundaan transaksi, pemblokiran, penyitaan, dan 

permintaan keterangan. 

 
59 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Dan Analisis Transaksi Keuangan No. 11 Tahun 2016 
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(2) Pengguna jasa telah terpublikasi sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. 

(3) Pengguna jasa adalah kariawan Penyedia Jasa Keuangan yang melakukan 

fraud yang menghasilkan uang atau harta kekayaan, seperti auditor internal 

menemukan adanya karyawan yang menggelapkan dana perusahaan dan 

ternyata karyawan bersangkutan memiliki rekening. 

(4) Terdapat calon nasabah/pengguna jasa atau nasabah/pengguna jasa yang 

tidak bersedia menyerahkan dokumen pendukung atau memalsukan 

dokumen pendukung termasuk pula nasabah yang memberikan informasi 

palsu. 

Transaksi yang dilakukan atau rekening yang dimilki oleh orang, badan 

usaha, atau organisasi yang diduga atau diketahui terlibat dalam tindak pidana 

terorisme (harta kekayaan bersumber dari hasil kejahatan atau kegiatan yang sah). 

Sedangkan hasil pemeriksaan adalah hasil dari proses identifikasi masalah, 

analisis, dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara 

idependen, objektif, dan professional. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala 

Pusat Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, mengatur 

mengenai :60 

 

 

 
60 Pasal 3, Peraturan Kepala Pusat Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi 
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(1) Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada 

PPATK adalah transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh 

profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, 

mengenai : 

a. Pembelian dan penjualan properti. 

b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya. 

c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, 

dan/atau rekening efek. 

d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau 

e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. 

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan pencucian uang ditentukan 

oleh kinerja Penyedia Jasa Keuangan. Untuk itu, Penyedia Jasa Keuangan harus 

benar terlatih untuk menengahi adanya suspicious transaction report yang 

modusnya sangat berkembang. Dalam hal ini Penyedia Jasa Keuangan dilarang 

untuk menyampaikan pada nasabah bahwa rekening sedang dilakukan 

penyelidikan. Adapun keharusan Penyedia Jasa Keuangan untuk memberikan 

informasi kepada penegak hukum apabila diminta, tetapi sebaliknya tidak boleh 

memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah. 

Tersangka atau terdakwa tindak pidana pencucian uang seolah telah 

dianggap bersalah melakukan predicate crime tanpa dibuktikan terlebih dahulu 

kesalahannya yang ditandai dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan 

hukum tetap. Sehingga berdasarkan asas ini maka pelaku tindak pidana pencucian 

uang dapat dijerat dengan penerapan asas perbuatan berlanjut delictum 
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continuatum atau voortgezettehandeling.61 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. 

Dengan mengikuti aliran dana yang diduga berasal dari kejahatan, diharapkan akan 

mengarahkan dan menuntun para aparat penegak hukum kepada pelaku dari tindak 

pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tindak pidana yang menghasilkan 

objek pencucian uang inilah yang dinamakan sebagai predicate crimes.62 

Kejahatan pencucian uang sesungguhnya merupakan tindak pidana lanjutan, yang 

artinya bahwa tindak pidana tersebut tidak akan ada bilamana tidak ada tindak 

pidana asalnya (predicate crime). 

Bahaya dan kerugian secara internasional maupun nasional akan semakin 

meningkat manakala para pelaku menggunakan cara yang canggih (sophisticated 

crimes) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga 

menggunakan teknologi tinggi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ciri dari 

kejahatan ini sulit dilacak (untraceable crime), karena mungkin tidak ada bukti 

tertulis (paperless crime), tidak kasat mata (discernible crime) selain itu dilakukan 

dengan cara yang rumit (inticrate crime), karena didukung oleh teknologi yang 

canggih yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat 

 
61 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perandingan Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2002, Hal.14 

62 Sutan Remy Sjahdeni, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, 

Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007, Hal.179 
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sophisticated crimes.63 Kesulitan pemberantasan akan semakin meningkat 

manakala kejahatan pencucian uang berubah sifatnya sebagai cyber crime atau 

cyber laundering dengan menggunakan off shore banking (crimes). 

Tugas penyidik harus memenuhi unsur subjektif (mens rea) dan objektif 

(actus reus), unsur objektif relatif tidak sulit tetapi harus hati-hati terkait dengan 

subjektif yang dalam hal ini mengetahui atau patut menduga (knowledge or reason 

to know) dan unsur intended (dengan maksud) untuk menyamarkan (concealing) 

atau menyembunyikan (disguising) harta kekayaan yang berasal dari kejahatan 

agar tampak berasal dari kegiatan yang sah. Dari unsur tersebut yang paling sulit 

apabila nanti di pengadilan harus dibuktikan unsur Terdakwa mengetahui bahwa 

dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan Terdakwa mengetahui tentang atau 

maksud untuk melakukan transaksi. Untuk pembuktian di pengadilan Jaksa 

Penuntut Umum, maka sebelumnya harus dicari bukti oleh Penyidik.64 Selain itu 

perlu diketahui bahwa Penyidik tidak selalu harus menunggu laporan hasil analisis 

transaksi dari PPATK, bisa saja dan sangat mungkin penyidik melakukan 

penyelidikan awal terlebih dahulu atas adanya dugaan pencucian uang dan laporan 

hasil analisis transaksi dari PPATK belum ada. 

Penyidik telah mempunyai bukti awal adanya perdagangan narkotika atau 

aliran dana illegal logging, dan telah menetapkan Tersangka kejahatan asal dan 

tindak pidana pencucian uang maka penyidik bisa langsung meminta informasi 

 
63 James D.Harmon, Money Laundering Legislation:Hearing of The Senat Comm. On The 

Judiciary, Vol.84, 1985, Hal.2 

64 Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Jakarta : Pascasarjana 

Universitas Indonesia, 2003, Hal.7 
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keuangan Tersangka pada bank tertentu sesuai hasil penelusurannya. Seperti yang 

terjadi sekarang ini, begitu banyak kasus perdagangan narkotika yang terungkap 

seharusnya penyidik mengambil inisiatif menelusuri aliran dana terlebih dahulu 

tidak menunggu dari PPATK. Artinya meski bisa meminta laporan hasil analisis 

pada PPATK tetapi dalam hal tertentu penyidik bisa langsung meminta data atau 

informasi keuangan Tersangka pada bank untuk perkara tindak pidana pencucian 

uang dan hali ini harus dipahami bahwa tindakan meminta informasi keuangan 

Tersangka tindak pidana pencucian uang pada bank tidak melanggar rahasia bank. 

Pembuktian terhadap 2 (dua) kejahatan tidak perlu dibuktikan terlebih 

dahulu predicate offence pada tahap penyidikan, namun dalam hal telah 

dilimpahkan maka harus sudah ada kejahatan asalnya. Penting dipahami bahwa 

dalam hal untuk memulai penyidikan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu 

predicate offence nya, artinya berdasarkan sangkaan tindak pidana pencucian uang 

saja bisa dilakukan misalnya berdasarkan 2 (dua) bukti permulaan, dalam hal ini 

sangkaan misalnya adanya transaksi yang mencurigakan yang mengalir dari 

seseorang ke pihak tertentu, namun setelah sangkaan hanya tindak pidana 

pencucian uang saja tersebut selanjutnya didalami oleh penyidik untuk dicari bukti 

kejahatan asalnya. Patut menduga harus diartikan persis sama ketika membuktikan 

pada Pasal 480 KUHP,65yaitu berkaitan dengan teori proparte dolus proparte 
 

65 “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- 

(sembilan ratus rupiah), dihukum: 

Karena sebagai sekongkol. Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, 

menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, 

menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya 

atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. 
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culpoos. Untuk pembuktian ini juga sulit namun sebetulnya penyidik bisa 

menghubungkan bahwa apabila unsur sengaja dan patut menduga sudah dapat 

dibuktikan maka dengan sendirinya unsur intended ini terpenuhi, hal ini telah 

dikembangkan di Amerika yang disebut sebagai cricumtancial evidence. 

Pengadilan di Amerika Serikat telah menyatakan bahwa bukti pendukung atau 

petunjuk (circumstantial evidence) cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur 

tersebut.66 Indonesia belum dilakukan, maka jaksa harus mengambil unsur 

menyamarkan yang lebih mudah dibuktikan dari pada menyembunyikan. 

Pembuktian unsur subjektif inilah yang menjadi kendala tidak optimalnya 

penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, karena dalam praktik penyidik 

menemui kesulitan untuk membuktikan. 

 
Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang 

patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. 

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta 

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) 

menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa 

asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. 

Dari Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang 

diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak 

lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali  di  dalam 

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak 

ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum  orang  yang  

mencuri  sebelum  menuntut  dan  menghukum  orang  yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak 

pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang 

menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan” 

66 Thomas M.Biagio, Money Laundering and Trafficking, Univ.of Richomond Law.Rev, Vol.28, 

1994, Hal.256 
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Karakteristik dari tindak pidana pencucian uang yang unik mejadikan 

peranan hakim sangat sulit untuk menentukan tujuan pemberantasan kejahatan ini. 

Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa 

pembuktian kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan 2 (dua) kejahatan 

sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem 

acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya adanya 

perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian yang pada 

dasarnya melanggar prinsip non self incrimination, maka harus ditekankan bahwa 

penerpan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk 1 (satu) unsur 

bahwa Terdakwa harus membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan. 

Penulis menulis disertasi tindak pidana pencucian uang sebagai tindak 

pidana lanjutan dari perdagangan narkotika dikarenakan penegak hukum terhadap 

kasus dugaan pencucian uang sampai saat ini relatif sedikit yang sampai di 

Pengadilan dan masih banyak menghadapi kendala, misalnya antara PPATK dan 

Kepolisian tampaknya belum bisa bekerja secara simultan, jaksa dan hakim juga 

masih menghadapi kesulitan dan pengacara belum terlalu memahami seluk beluk 

substansi tindak pidana ini dan proses pembuktiannya. Pada akhirnya penulis 

berharap aparat penegak hukum sebagai integrated criminal justice system 

memberikan warna positif dalam proses peradilan atas tindak pidana ini. 

Penelitian ini sebenarnya sudah ada yang meneliti, dan penelitian ini 

secara spesifik tentang “Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak 

Pidana Lanjutan Dari Perdagangan Narkotika”, belum pernah peneliti 

menemukan. Penelitian ini membahas transkasi keuangan mencurigakan dari 
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perdagangan narkotika dalam tindak pidana pencucian uang kedepan sesuai dengan 

tujuan dan sistem hukum nasional Indonesia. Dari penelusuran yang telah 

dilakukan ada beberapa hasil penelitian dan kajian yang perlu di kemukakan, 

dengan demikian dapat diketahui perbedaanya dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

(1) Martua Silitonga, dengan judul disertasi Penggunaan Asas Pembuktian 

Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Yogyakarta, Universitas 

Gadjah Mada, tahun 2018. Dengan dasar pertimbangan filosofis dan 

sosiologis penggunaan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana 

pencucian uang (money laundering), mengetahui implementasi praktik 

peradilan dalam tindak pidana pencucian uang (money laundering), serta 

mereformulasikan kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan asas 

pembuktian terbalik dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian 

uang. 

(2) Adardam Achya, dengan judul disertasi Kedudukan Tindak Pidana Asal 

(Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money 

Laundering) Perpektif Pembaharuan Hukum Pidana di Bandung, Universitas 

Pasundan, tahun 2018. Dengan pembahasan tindak pidana korupsi dapat 

menodai kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat juga menodai 

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, sebab korupsi 

merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas 

dan keamanan masyarakat. Undang-Undang No. 08 Tahun 2010 korupsi 

merupakan salah satu kejahatan asal (predicate crime) dari tindak pidana 
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pencucian uang, yang merupakan turunan dari FATF (Financial Action Task 

Force) dalam Annex 1 Glossary of Deffinition Used in The Metodologi. 

Tindak pidana pencucian uang itu sendiri, merupakan tindak pidana turunan 

atau kelanjutan dari korupsi, sehingga kaitan keduanya tidak bisa dilepaskan 

begitu saja. Polemik dalam bekerjanya hukum, terutama dalam permasalah 

pembuktiannya, KPK akan berdalih dengan Pasal 77 Undang-Undang No. 08 

Tahun 2010, terdakwalah yang wajib membuktikan di depan Pengadilan 

bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana dan apabila 

terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaannya dihubungkan dengan 

penghasilannya yang sah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau 

penyelenggara negara maka tentunya Hakim akan berkeyakinan bahwa 

terdakwa telah melakukan korupsi. 

(3) Diana Darmayanti Putong, dengan judul disertasi Pertanggungjawaban 

Pidana Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Surabaya, 

Universitas Airlangga, tahun 2016. Dengan pembahasan kejahatan 

meningkat dengan cepat mengikuti globalisasi termasuk pengembangan 

kejahatan pencucian uang, diantaranya layanan para profesional seperti 

pengacara, notaris publik, akuntan, yang disebut sebagai Gatekeeper. 

Disertasi ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan 

statuta, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif. Gatekeeper dalam 

Propira Act memiliki tujuan untuk melakukan pencucian uang. Disertasi ini 

menawarkan tiga konsep tanggung jawab pidana, sebagai mengikuti tindakan 

melawan hukum, niat atau kelalaian, dan pelanggaran etika. Berdasarkan 
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perlunya pertanggungjawaban pidana atas hal ini, harus ada kebijakan 

kriminal sebagai bentuk pencegahan kejahatan (uji tuntas, pelaporan, 

pemantauan) dan pemberantasan (sanksi, penyelidikan pencarian aset, 

penyitaan). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: 

(1) Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang dengan 

pembuktian hasil perdagangan narkotika? 

(2) Bagaimana pelaksanaan penindakan kasus tindak pidana pencucian 

uang hasil perdagangan narkotika diatasi? 

(3) Bagaimana seharusnya pengaturan tindak pidana pencucian uang hasil 

perdagangan narkotika dimasa mendatang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penulisan 

ini bertujuan: 

(1) Untuk mengkaji pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang 

dengan pembuktian hasil perdagangan narkotika. 

(2) Untuk menganalisis pelaksanaan penindakan kasus tindak pidana 

pencucian uang hasil perdagangan narkotika. 

(3) Untuk menganalisis penindakan tindak pidana pencucian uang hasil 

perdagangan narkotika di masa mendatang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum ekonomi 

khususnya menyangkut tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal pada 

pencucian uang yang diatur di undang-undang tindak pidana pencucian uang. 

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang.  

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat 

penegak hukum dalam sistem peradilan tindak pidana khususnya tindak pidana 

narkotika dalam mengambil beberapa tindakan untuk menerapkan tindak pidana 

asal pada pencucian uang, sehingga dapat mengantisipasi implikasi tindakan yang 

menghambat pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika terutama 

aliran dana peredaran gelap narkotika, selanjutnya penelitian ini juga diharapkan 

dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana 

narkotika dan tindak pidana pencucian uang dalam mengambil beberapa rangkaian 

kebijakan, misalnya Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan.  

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pertama berisikan lima sub bab. Lima sub bab tersebut antara lain berisi 

mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual yang 

mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan  hukum tersebut meliputi Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) dan peraturan perundang 

undangan lainnya yang terkait sebagai bahan hukum primer.   

BAB III : METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka data yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan, mengkaji perundang-undangan serta literatur 

yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi bahan hukum primer dan 

sekunder: 

a Bahan hukum primer terdiri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062). 



 

53 
 

b Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer seperti literatur yang dipublikasikan. Penelitian yang 

digunakan dalan skripsi ini, objek penelitian, bahan hukum, baik itu primer 

maupun sekunder, dan bahan nonhukum yang menunjang pembahasan isu 

hukum, sifat analisis, serta hambatan dan penanggulangan yang dialami 

selama penelitian akan diuraikan dalam bab ini.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

Bab ini memaparkan mengenai permasalahan penelitian berserta 

pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, 

dan peraturan perundang-undangan. Jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus 

penelitian dalam penelitian ini pun diuraikan pada bab ini. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan rekomendasi 

hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil 

penelitian terhadap isu hukum, dan saran yang berupa rekomendasi ditujukan 

untuk manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan preskripsi terhadap 

apa yang seharusnya.  

 

 

 

 

 

 


