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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Kejahatan merupakan masalah yang selalu ada di tiap negara di seluruh belahan dunia. 

Tinggi rendahnya tingkat kejahatan di suatu negara, sangat ditentukan oleh hukum yang 

mengatur negara tersebut. Kejahatan yang dimaksud dapat berupa drug trafficking/sales, 

bribery, illegal gambling, perdagangan gelap senjata, korupsi, white colour crime, 

penyelundupan, dan sebagainya.1 Berbagai cara (mekanisme) dapat dilakukan oleh pelaku 

kejahatan, guna menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan, biasanya pelaku tidak langsung 

menggunakan harta hasil kejahatannya. Pelaku kejahatan cenderung menyamarkan uang hasil 

kejahatannya terlebih dahulu, melalui berbagai instrumen bisnis dan keuangan, misalnya 

menyamarkan melalui bisnis kasino, atau menyamarkannya dengan memasukkan uang hasil 

kejahatan tadi ke dalam suatu sistem keuangan seperti sistem perbankan, dengan menggunakan 

pola mekanisme pencucian uang (money laundering), yaitu placement, layering, dan 

integration.2 

Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi 

tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional, menjadi suatu lembaga keuangan global yang 

telah memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan, khususnya dalam kejahatan pencucian 

uang dengan memanfaatkan jaringan layanan, yang berdampak uang hasil transaksi tidak sah 

(illegal) menjadi sah (legal) dalam dunia bisnis di pasar keuangan Internasional.3 Kejahatan 

pencucian uang tidak hanya merupakan permasalahan di bidang penegakan hukum, akan tetapi 

                                                   
1   Yunus   Husein,   Bunga   Rampai   Anti   Pencucian   Uang:   Kegiatan   Pencucian   Uang   (Money      

Laundering),  Book  Terrace  &  Library,  2007,  hal  2  
2  Ibid  
3  Ibid,  hal  3  
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menyangkut ancaman keamanan nasional dan international suatu negara.4 Peran hukum yang 

mengatur suatu negara sangatlah penting dalam mencegah dan memberantas kejahatan 

pencucian uang di negara Indonesia maupun di negara lain di dunia. 

Masalah kejahatan yang cukup marak di Indonesia adalah tingginya aliran dana gelap 

(illicit financial flow). Jika diurutkan tingkatannya dari tertinggi hingga terendah, berdasarkan 

Global Financial Integrity (GFI) tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat ke-7 (tujuh) 

besar dunia yang memiliki aliran dana gelap (illicit financial) tertinggi ke negara tax havens 

atau negara surga pajak.5  

Indonesia tercatat mengalirkan dana gelap sebesar US$ 187,84 miliar atau sekitar Rp 

2.442 triliun (kurs Rp 13.000 per dolar AS). Rata-rata per tahun total aliran uang haram di 

Indonesia sebesar Rp 244,20 triliun6. 

Hasil survei global financial integrity (GFI) menyebutkan rata-rata tahunan 2 (dua) 

komponen arus keluar dana gelap, yaitu (1) deliberate trade misinvoicing (gross excluding 

reversals atau GER), dan (2) leakages in the balance of payments (hot money narrow atau 

HMN).7 Negara dengan aliran dana gelap diposisi peringkat ke-1 (pertama) yaitu China dengan 

jumlah US$ 1,25 triliun, posisi ke-2 (dua) Rusia dengan nilai US$ 937,86 miliar, diperingkat 

ke-3 (tiga) Meksiko dengan aliran dana gelap US$ 514,26 miliar, diperingkat ke-4 (empat) 

India dengan nilai dana gelap US$ 439,59 miliar, peringkat ke-5 (lima) Malaysia dengan nilai 

peredaran dana gelap US$ 394,87 miliar, diperingkat ke-6 (enam) Brasil mencapai US$ 217,10 

miliar, Indonesia diperingkat ke-7 (tujuh), Thailand diperingkat ke 8 (delapan) dengan nilai 

US$ 171,68 miliar. Peringkat ke-9 (sembilan) Nigeria dengan nilai US$ 157,45, dan terakhir 

                                                   
4  Ibid,  hal  3  
5   Fiki   Ariyanti,   10   Negara   dengan   Aliran   Uang   Gelap,   RI   Urutan   Berapa?,   <  

https://www.liputan6.com/bisnis/read/2479881/10-negara-dengan-aliran-uang-gelap-ri-urutan-
berapa>,  diakses  tanggal  27  Mei  2019,  pukul  20pm  

6  Ibid.,  
7  Harian  Kompas  edisi  Minggu,  21  Februari  2016,  diakses  tanggal  1  juli  2017,  pukul  23.25  wib  
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Afrika Selatan diperingkat ke-10 (sepuluh) dengan jumlah aliran dana gelap US$ 122,15 

miliar8. 

Jumlah aliran dana gelap sangat berpotensi meningkatkan kejahatan lain, seperti 

kejahatan pencucian uang dari hasil kejahatan lintas negara, pembiayaan terorisme, korupsi, 

pencurian aset negara, suap-menyuap, hingga penggelapan, dan penghindaran pajak.9 Dalam 

praktiknya aliran dana gelap bisa bersumber dari aktivitas yang sah, akhirnya menjadi tidak 

sah karena memiliki tujuan tertentu, seperti pengalihan laba untuk tujuan menghindari pajak.10 

Pengalihan laba ini maksudnya adalah hasil dari laba perusahaan yang mestinya dibayarkan 

pajaknya, untuk mengurangi dan menghindari pembayaran pajak, dana hasil laba diparkir di 

bank-bank di luar negeri, atas perbuatan pengalihan laba ini merupakan perbuatan 

menyamarkan asal-usul harta dari laba, dengan tujuan untuk menghindari pajak. Aliran dana 

gelap bisa merupakan hasil tindak pidana korupsi (tipikor), untuk menutupi asal-usul hasil 

tipikor, pelaku melakukan berbagai mekanisme dengan menutupi asal-usul harta serta mencuci 

uang hasil kejahatannya.11 Kejahatan ini tidak hanya menjadi persoalan Indonesia, tetapi 

merupakan persoalan Internasional khususnya negara-negara berkembang, yang penegakan 

hukumnya kurang tegas dalam memberantas kejahatan pencucian uang. Dampak dari aliran 

                                                   
8  Ibid.,  
9  Ibid  
10  Alex  Cobham,  Aliran  Dana  Gelap  Merusak  Ekonomi,  ddtcnews.co.id,  diakses  tanggal  10  juli  

2017,  pukul  21:00wib  
11   Kandidat   mencoba   memaparkan,   akibat   yang   timbul   dari   adanya   illicit   money   dari   hasil  

pengalihan  laba.  Laba  yang  diperoleh  dari  aktifitas  produksi  penjualan  perusahaan  yang   legal,  akan  
tetapi  dari  laba  penjualan  tersebut,  untuk  menghindari  pajaknya,  perusahaan  menyimpan/memarkirkan  
laba   tersebut  pada  bank-bank  diluar  negeri  yang  memiliki  pajak  yang  sangat   rendah  bahwa  negara  
yang   bebas   pajak   (tax   haven),   sehingga   menguntungkan   perusahaan,   namun   merugikan   negara  
Indonesia,   dimana   perusahaan   tersebut   beroperasi   dan   mendapatkan   keuntungan   besar.   Aktifitas  
perusahaan  secara  hukum  sah/legal  dalam  memperoleh  laba  perusahaan,  akan  tetapi  pengalihan  laba  
tersebut  merupakan   aktifitas   illegal,   karena   laba   tersebut   yang  mestinya   dikenai   pajak,   akan   tetapi  
untuk  menghindari  kena  pajak,  maka  diparkir  di  bank-bank  diluar  negeri,  yang  tujuannya  menghindari  
pajak  tersebut.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  dana  yang  diparkir  di  bank-bank  tersebut  merupakan  
hasil   kejahatan   dalam   hal   penghindaran/penggemplang   pajak.   Lalu   untuk   menutupi   sumber   dana  
tersebut,   selanjutnya   pelaku   tersebut   melakukan   tindak   pidana   money   laundering   dengan   tujuan  
mencuci  dana  hasil  kejahatan  tersebut,  sehingga  seolah-olah  dana  yang  bersumber  dari  tindakan  yang  
sah  namun  menjadi  tidak  sah,  sehingga  tindakan  ini  merupakan  tindak  pidana  money  laundering  yang  
predicate  crime  nya  tindak  pidana  perpajakan,  karena  pelaku  memarkir   laba  yang  mesti  kena  pajak  
(penghindaran/penggemplang  pajak).  
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dana gelap ini tidak hanya merusak dan memberikan dampak buruk pada pertumbuhan 

ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek pembangunan sosial, ketimpangan 

(inequality), kekuatan sekaligus kredibilitas lembaga pemerintahan Indonesia.12 Kejahatan 

pencucian uang tergolong kejahatan extra ordinary atau white colour crime, biasanya kejahatan 

ini dilakukan oleh para agen intelektual, yang memiliki kecerdasan, pendidikan bahkan jabatan 

yang cukup penting di suatu pemerintahan, atau sangat dimungkinkan mereka adalah oknum 

yang cukup dihormati di perusahaan atau di negara tersebut, dan adakalanya kejahatan ini 

cukup sulit ditelusuri, karena biasanya terorganisir. Permasalahan pencucian uang ini diakui 

sebagai suatu kejahatan pertama kali sejak tahun 1930an. Para pelaku kejahatan terorganisir 

menyembunyikan serta menyamarkan harta hasil tindak pidana yang dilakukannya dengan 

cara memasukkan uang hasil kejahatan, ke dalam suatu investasi pada perusahaan binatu 

(laundry).13 Perusahaan binatu ini mereka manfaatkan untuk menyembunyikan dan mencuci 

harta yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi tidak sah, supaya harta yang 

diperoleh dari transaksi tidak sah tadi seolah-olah bersumber dari kegiatan sah.14 

Istilah pencucian uang pertama kali digunakan dalam surat kabar Amerika Serikat, 

dalam kaitannya dengan berita skandal watergate tahun 1973, istilah pencucian uang pertama 

kali digunakan dalam konteks pengadilan pada tahun 1982, sejak saat itulah istilah tersebut 

diterima serta dipergunakan di berbagai negara di dunia.15 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU No.8/2010) tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebut ada 26 jenis 

                                                   
12  Ibid.  
13  Ibid.,  hal  41  
14  N.H.T.   Siahaan,  Pencucian  Uang  Dan  Kejahatan  Perbankan,  Cetakan-1,   (Jakarta:  

Pustaka   Sinar  Harapan,  2002),  hal  6.  
15  Sutan   Remy  Sjahdeini,  Pencucian   Uang:   Pengertian,   Sejarah,   Faktor-faktor   Penyebab  

dan  Dampaknya  Bagi  Masyarakat,  Jurnal  Hukum  Bisnis  (Volume  22.  No.3  Tahun  2003”),  hal  7  
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tindak pidana yang merupakan sumber dari hasil tindak pidana asal16, yang melahirkan tindak 

pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang. 

Tindak pidana pencucian uang ini cukup marak terjadi di Indonesia. Pemerintah perlu 

memberi perhatian khusus untuk mengatasi, menemukan solusi, serta memberantas tindak 

pidana pencucian uang ini. Pemerintah Indonesia sudah beberapa kali membahas dan 

mengubah undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan undang-

undang yang mengatur tindak pidana asal, terakhir undang-undang tindak pidana pencucian 

uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU No.8/2010), yang merupakan 

payung hukum yang mengatur dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang di Indonesia. 

Langkah pemerintah Indonesia dengan membuat undang-undang pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang (UU TPPU) belumlah selesai sampai disitu, yang menjadi tugas 

berikutnya adalah menemukan penyelesaian terhadap tindak pidana asal yang menimbulkan 

terjadinya tindak pidana pencucian uang.  

Perbuatan menyamarkan, menyembunyikan, dan/atau mengaburkan ini dilakukan agar 

hasil kejahatan yang diperoleh, dianggap seolah-olah bersumber dari harta yang sah, tanpa 

terdeteksi bahwa harta tersebut bersumber dari kegiatan tidak sah, seperti hasil kejahatan 

korupsi.17  

International narcotics control strategy report of 1995, menyebut pelaku pencucian 

uang memanfaatkan pasar keuangan Internasional, yang beroperasi 24 jam, dan memiliki 

                                                   
16  Dalam  Pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  (UU  No  8/2010),  menyebutkan  

jenis-jenis   tindak   pidana   asal   (predicate   crime)   yang   melahirkan   tindak   pidana  money   laundering,  
yaitu:“hasil  dari  kejahatan  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,   di   bidang   perpajakan,   di   bidang  
kehutanan,   di   bidang   lingkungan   hidup,   di   bidang   kelautan   dan   perikanan,   tindak   pidana   lain   yang  
diancam  dengan  pidana  penjara  4  (empat)  tahun  atau  lebih,  yang  dilakukan  di  dalam  wilayah  Negara  
Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  atau  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  
dan  tindak  pidana  tersebut  juga  merupakan  tindak  pidana  menurut  hukum  Indonesia”.  

17  Ibid.  
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kecepatan secara elektronik melalui penggunaan wire transfers.18 Wire transfer telah menjadi 

metode utama dalam proses menjalankan tindak pidana pencucian uang, melalui transfer ini 

oknum pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat mengakses lembaga 

keuangan di Amerika Serikat, dan melalui wire transfer domestic dan international dapat 

memindahkan dana dari aktivitas yang tidak sah dari satu rekening ke rekening lain.19 

Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup menarik bagi pelaku tindak pidana 

pencucian uang, karena adanya faktor-faktor yang memberi peluang terhadap pelaku tindak 

pidana pencucian uang. Aktivitas kejahatan pencucian uang yang bersumber dari seperti 

perdagangan gelap narkotika, penggelapan pajak, korupsi, kejahatan dibidang perpajakan, dan 

sebagainya, melalui aktivitas kriminal ini dana hasil kejahatan diolah dalam bentuk instrumen 

bisnis dan keuangan, guna menyembunyikan asal-usulnya, agar seolah-olah diperoleh dari 

kegiatan sah, dan dapat dinikmati secara bebas20.   

Undang-undang yang mengatur pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian 

uang telah disahkan dan diterapkan, namun permasalahan yang muncul saat ini masih cukup 

pelik. Berbagai cara dan modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencucian uang guna 

menyamarkan dan menyembunyikan aset hasil kejahatannya, agar mempersulit melacak 

seluk beluk aset, bahkan pelaku memarkir aset hasil tindak pidana di bank-bank di luar negeri 

dan di negara suaka pajak.  

Informasi yang diberitakan oleh international consortium of investigative journalists 

(icij), terkait sejumlah identitas warga negara dari berbagai belahan dunia termasuk warga 

                                                   
18Yunus   Husein,   Kegiatan   Pemutihan   Uang   (Money   Laundring),  

<https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/1_kegiatan-pemutihan-uang_yh_x.pdf>,   diakses  
tanggal  11  juli  2017  

19  Yunus  Husein,  Ibid.,  hal  5.  
20  Money  Laundering:  A  Banker’s  Guide  To  AvoidingProblems,  Office  Of  The  Comptroller  of  

The  Currency,  Washington  DC,  December  2002,  <occ.treas.gov/launder/origh.htm>,  diakses  tanggal  
11  juli  2017  
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negara Indonesia (WNI) yang identitasnya bocor dalam suatu dokumen paradise papers, dan 

dokumen panama papers. Berita ini cukup mengejutkan pemerintah Indonesia, ditengah-

tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sulit, ternyata ada sejumlah WNI super kaya yang 

menyembunyikan asetnya di bank-bank di negara lain yang memiliki pajak yang kecil 

malahan bebas pajak. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan 

permasalahan tidak saja dalam lingkup penyelesaian tindak pidana pencucian uang, juga 

penyelesaian permasalahan dari sisi penghindaran pajak dari mereka yang memiliki aset 

super kaya yang ada di negara lain termasuk negara tax haven, yang belum pernah 

melaporkan pajaknya.  

International consortium of investigative journalists (icij), icij.com, merupakan suatu 

lembaga investigasi wartawan di negara Amerika Serikat telah menulis suatu hasil 

penyelidikan terhadap lebih dari 785.000 offshore company dari beberapa negara suaka pajak, 

seperti panama papers, offshore leaks, bahamas leaks, dan paradise papers.21 Dari temuan 

tersebut terdapat 11,5 juta dokumen tersembunyi terkait aset dari 140 politisi dan orang kaya 

dari berbagai negara di belahan dunia yang tergabung dalam offshore company,22 dan sekitar 

10 negara di negara suaka pajak yang merupakan negara yang paling diminati para investor 

dari berbagai negara di dunia untuk menginvestasikan, menyembunyikan aset mereka.23 Para 

politisi, selebriti dunia, dan konglomerat perusahaan raksasa itu telah menginvestasi, 

menyimpan, serta menyembunyikan aset mereka di negara suaka pajak, seperti Panama Island, 

British Virgin Island (BVI), Cayman Island, etc.  

Informasi icij.com, negara suaka pajak ini menawarkan jasa pembuatan perusahaan 

cangkang yang mudah dan cepat24, dengan pajak yang sangat rendah, dan malahan para 

                                                   
21  https://offshoreleaks.icij.org,  diakses  tanggal  12  juli  2018,  pukul  22pm  wib  
22  https://offshoreleaks.icij.org,  ibid.  
23  https://panamapapers.icij.org,  diakses  tanggal  19  juli  2018,  pukul  19.30pm  wib  
24   Perusahaan   cangkang   (shell   company),   disebut   juga   dengan   suatu   istilah   perusahaan  

bayangan,  hal  ini  karena  perusahaan  ini  bersifat  fiktif,  tidak  beroperasi  seperti  perusahaan  biasanya,  
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investor dari berbagai negara diberi fasilitas bebas pajak. Hal ini mendorong minat para 

investor untuk menginventasikan, dan menyembunyikan aset mereka di negara bebas pajak, 

baik aset yang diperoleh dari bisnis sah, maupun aset yang diperoleh dari bisnis tidak sah, 

dengan fasilitas pajak yang sangat rendah, malah bebas pajak tadi. 

Berita dari cnnindonesia.com, mengenai bocoran data investasi firma hukum asal 

Panama, Mossack Fonseca dan Paradise, Appleby yang berbasis di Bermuda tengah jadi 

sorotan global, Mossack Fonseca dan Applyby diduga membantu aksi pencucian uang, 

menggelapkan pajak dari para investor berbagai negara.25 

Menyamarkan hasil tindak pidana pencucian uang, pelaku tindak pidana pertama-tama 

yang dilakukan dengan cara mendirikan suatu perusahaan cangkang, atau disebut juga 

perusahaan bayangan di negara suaka pajak dengan bantuan suatu firma hukum, misalnya 

firma hukum Mossack Fonseca di Panama Island. Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat 

menggunakan identitas pribadi yang sebenarnya atau dapat pula menyamarkan identitas 

pribadinya dengan cara membuat identitas pendirian perusahaan, rekening bank perusahaan 

cangkangnya dengan menggunakan identitas pihak lain, baik passport maupun bank account 

dengan identitas pihak lain dalam pendirian perusahaan cangkang, guna mempersulit 

penyelidikan dan penyidikan identitas dan sumber dana dari tindak pidana pencucian uang 

yang dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang di negara suaka pajak.  

Pembuatan perusahaan cangkang dapat dilakukan secara online, lama proses waktu 

pendirian sekitar 2x24 jam atau bahkan situs offshore company memberi layanan online 

pembuatan offshore company yang dapat dilakukan dalam waktu 1 hari (1x24 jam), dengan 

                                                   
disamping   itu   pemilik   perusahaan   cangkang      mengunakan   nama   orang   lain   sebagai   pengendali  
manajemennya   untuk   menutupi   identitas   pelaku   kejahatan   tersebut.   Adapun   tujuan   pembuatan  
perusahaan   ini  dilakukan  untuk  melakukan  pencucian  uang   (money   laundering)  yang  diperoleh  dari  
hasil  kejahatan  (korupsi,  narkoba  (drugs),  terorisme,  dan  sebagainya),  atau  bisa  juga  bertujuan  untuk  
menghindari  pajak  (pengelapan  pajak).  

25   Hani   Nur   Fajrina,   Teknologi   Di   Balik   Terungkapnya   Panama   Papers,  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160405142947-185-121834/teknologi-di-balik-
terungkapnya-panama-papers>,  diakses  tanggal  12  juli  2018,  pukul  17pm  
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biaya $399 USD. Proses pendirian yang tidak begitu sulit dan biaya yang terjangkau, tidak 

heran kalau perusahaan cangkang dapat dimiliki tidak hanya konglomerat, atau pejabat akan 

tetapi dapat dimiliki oleh warga negara yang ekonomi menengah, hal ini yang mendorong 

pelaku untuk memiliki perusahaan cangkang di negara suaka pajak.26 Prosesnya malah lebih 

mudah dibandingkan dengan cara mendirikan suatu perusahaan berbadan hukum biasa di 

Indonesia, seperti proses mendirikan PT (perusahaan terbatas) atau CV (commanditaire 

vennootschap) yang adakalanya memerlukan waktu yang lebih lama, dibanding dengan 

mendirikan perusahaan cangkang.27 Proses pendirian perusahaan cangkang, negara tempat 

tujuan pendirian yaitu negara tax haven tempat perusahaan cangkang didirikan, akan meminta 

kliennya membuat suatu rekening bank tempat penyimpanan uang dan sebagai bank untuk 

melakukan transaksi keluar masuk uang dari bisnis yang dilakukan para investornya, dan 

kecenderungan para investor dari berbagai negara di dunia mengunakan bank-bank yang ada 

disekitar negara mereka berada, atau di negara terdekat dengan negara asal para investor untuk 

transaksi bisnis sah dan tidak sah. Sebagai contoh pada kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk 

elektronik (e-KTP), Setyo Novanto, yang sudah diputus oleh Majelis Hakim dan telah 

berkekuatan hukum tetap (inkracht), atas perkara tindak pidana korupsi, dengan rekannya 

terpidana Andi Agustinus, terdakwa Made Oka Masagung, dan pelaku lain yang bekerjasama 

dengan mereka, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dan segera akan disidangkan. Pada aliran transaksi keuangan hasil kejahatan 

tipikor yang dilakukan Setyo Novanto dan pelaku lainnya, transaksi lebih sering dilakukan di 

                                                   
26  Pelaku  biasanya  mengakses  cara  pembuatan  shell  company  di  negara  tax  haven,  melalui  

layanan  suatu  situs  secara  online  di  offshore  company.com,  jadi  pelaku  tindak  pidana  tidak  perlu  datang  
ke  negara  tax  haven  untuk  mengurus  dan  membuat  pendirian  perusahaan  cangkang  (shell  company)  
nya  tersebut.  

27  Dalam  proses  pembuatan  shell  company  dapat  dibuat  secara  online,  dimana  pelaku  tindak  
pidana  tidak  mesti  datang  ke  negara  tax  haven  tersebut,  cukup  hanya  mengikuti  alur  yang  sudah  ada  
disitus  pembuatan  shell  company  secara  online  di  website  off  shore  company.  Dengan  proses  yang  
cukup  singkat  2-3  hari  (malah  ada  only  one  day),  shell  company  sudah  terdaftar  di  salah  satu  negara  
tax  haven  yg  di  register  oleh  pelaku  tindak  pidana.    
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bank-bank di Singapura, bank di Hongkong, atau dengan kata lain transaksi aliran uang hasil 

korupsi e-KTP, lebih banyak dilakukan di bank sekitar negara tetangga dengan Indonesia.  

Penulis telah paparkan diatas bahwa tidak semua perusahaan cangkang yang ada di 

negara-negara tax haven, asal-usul dananya bersumber dari hasil tindak pidana pencucian uang, 

seperti hasil korupsi, narkoba, terorisme, dan sebagainya. Adakalanya para investor 

mendirikan perusahaan cangkang dari sumber hasil bisnis yang sah. Pertanyaan Penulis adalah 

mengapa para investor yang memiliki sumber dana dari bisnis yang sah, yang usahanya 

beroperasi di Indonesia, menghasilkan laba dari bisnis di Indonesia, namun mendirikan 

perusahaan cangkang dan menginvestasikan, serta menyembunyikan aset hasil keuntungan sah 

tadi ke negara lain seperti di negara tax haven. Padahal perusahaan para investor beroperasi di 

Indonesia, mendapat ijin mendirikan perusahaan berdasarkan hukum Indonesia, tentu ini 

menjadi suatu pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia umumnya dan bagi pemerintah 

Indonesia khususnya. 

Situs icij.com, yang ditemukan oleh international consortium of investigative (icij) 

tidak hanya nama-nama pemilik dari perusahaan cangkang yang ada di panama papers dan 

paradise papers saja, akan tetapi penemuan mengenai terbukanya identitas para pelaku, isi dari 

cangkang perusahaan offshore yang mereka dirikan berupa nama pendiri perusahaan cangkang, 

alamat pemilik perusahaan, formulir pembukaan perusahaan, passport pemilik perusahaan 

cangkang dan sebagainya. Yang menjadi pemikiran Penulis, So What’s, ada sejumlah WNI 

yang namanya ada di panama papers, paradise papers, atau perusahaan cangkang di negara 

tax haven, akan tetapi yang penting diketahui adalah sebenarnya para investor WNI yang 

menginvestasikan dan menyimpan, serta menyembunyikan aset mereka di offshore company 

di negara tax haven, mereka punya rekening bank menyimpan aset sah dan tidak sahnya di 

bank-bank negara mana?. Dalam prinsip penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang 
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yang kita dikenal dengan istilah follow the money, melacak asal-usul harta yang berasal dari 

tindak pidana adanya di bank-bank negara mana saja. 

Agus Santoso, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK) menyebutkan nama-nama yang tertera dalam paradise papers di tax havens, salah 

satunya “orang yang sudah diputus bersalah dalam kasus BLBI”. Menurut beliau sangatlah 

dipertanyakan mengapa harus menyimpan harta di negara tax havens, apakah untuk 

penghindaran pajak? Apa alasan para pengusaha, pejabat, professional, dan sebagainya yang 

mendirikan perusahaan cangkang di negara tax haven, yaitu:28 

1)   Para pebisnis atau pengusaha, mendirikan perusahaan cangkang di negara tax haven, 

sementara induk perusahaannya berada, beroperasi, dan mendapat keuntungan di 

Indonesia, dengan tujuan selain agar perusahaan tersebut lebih mudah berbisnis dengan 

perusahaan di negara lain di dunia, apakah karena pajak di negara tax haven itu sangat 

rendah malahan bebas pajak?, apakah untuk memperkecil atau menghindari pajak 

perusahaan induk yang ada di Indonesia?, mereka membuat strategi dengan mendirikan 

anak perusahaannya, perusahaan cangkang di negara tax haven, dibuatlah seolah-olah 

perusahaan cangkang di negara tax haven adalah mitra bisnis dari perusahaan induk yang 

ada di Indonesia, dan terjadi suatu transaksi bisnis dengan perusahaan induk yang ada di 

Indonesia, dibuat seolah-olah mengalami utang dengan anak perusahaannya, perusahaan 

cangkang yang didirikannya di negara tax haven, pada saat pembayaran pajak penghasilan 

perusahaan, perusahaan induk yang berada di Indonesia dibuat seolah-olah terlilit hutang 

                                                   
28   Penulis   mencoba   memaparkan   pemikiran   Penulis   mengapa   warga   negara   Indonesia  

(investor   asal   Indonesia),   seperti   yang   diberitakan   dalam   international   consortium   of   investigative  
jurnalists(icij),   yang   menyebutkan   banyak   nama-nama   warga   negara   Indonesia   baik   dari   para  
pengusaha   (konglomerat),   pejabat   yang   identitasnya   terbocor   dalam   dokumen   panama   papers,  
paradise  papers.  Dan  dikuatkan  lagi  dengan  adanya  pendapat  dari  Agus  Santoso,  Wakil  Kepala  Pusat  
Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK).  
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dengan anak perusahaannya, perusahaan cangkang yang didirikannya, sehingga pajak 

pendapatan perusahaan induk tadi menjadi berkurang oleh karena ada beban hutang?. 

2)   Pelaku tindak pidana pencucian uang, dengan sengaja membuat perusahaan cangkang di 

negara tax haven, apakah dikarenakan untuk menyembunyikan aset (harta) yang 

diperolehnya dari hasil kejahatan? misal hasil kejahatan korupsi, hasil kejahatan 

perdagangan narkoba, kejahatan terorisme, dan sebagainya. Apakah dikarenakan tujuan 

untuk mempersulit penelusuran asal-usul aset hasil kejahatan?, pelaku tindak pidana 

membuat suatu perusahaan cangkang di negara tax haven, agar seolah-olah dana hasil 

kejahatan seperti korupsinya berasal dari bisnisnya yang ada di luar negeri?. 

Apa langkah pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan dari ke-2 hal 

ini, dari sisi penghindaran pajak oleh para pebisnis/pengusaha yang sumber dananya dari hasil 

kegiatan sah tapi disimpan di negara tax haven dan menjadi hasil tidak sah, atau hal lain oleh 

para investor yang adalah pelaku tindak pidana pencucian uang yang sumber dananya misal 

dari hasil tindak pidana korupsi, atau hasil kejahatan lainnya, yang sengaja disembunyikan di 

negara tax haven.  

Berita antaranews.com,29 dari 96 WNI yang namanya tertera di paradise papers, hanya 

sebanyak 71 WNI yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk tahun pajak 

2015, dan hanya 64 yang telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2016. Terdapat 

25 wajib pajak yang tercantum dalam panama papers belum melaporkan SPT Tahunan untuk 

tahun 2015, dan ada 32 wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk tahun 2016. 

Itu masih informasi yang diperoleh dari 2 dokumen di negara tax haven seperti paradise papers 

dan panama papers, bagaimana dengan para investor dari Indonesia yang menginvestasi harta 

                                                   
29Antaranews.Com,   DJP:   64   nama   “paradise   papers”   Lapor   SPT,   <	  

https://www.antaranews.com/berita/667486/djp-64-nama-paradise-papers-lapor-spt  >,  diakses  tanggal  
26  april  2018,  pukul  18pm	  
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mereka di negara tax haven lainnya, seperti British Virgin Island, Cayman Island, dan 

sebagainya. Ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia maupun aparat 

penegak hukum, baik Ditjen Pajak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun pihak-pihak terkait lain dalam 

menelusuri jejak asal-usul aset yang disembunyikan oleh WNI di bank-bank negara lain 

termasuk di bank di negara tax haven.  

Kasus paradise papers dan panama papers memberi sinyal yang kuat bagi pemerintah 

Indonesia dalam memerangi peredaran dana gelap yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi 

maupun wajib pajak perusahaan. Indonesia saat ini telah menjadi observer of Financial Action 

Task Force (FATF)30, sudah menjadi tugas penting bagi pemerintah Indonesia dalam 

memerangi para pelaku kejahatan pencucian uang yang menyembunyikan aset hasil pencucian 

uang. Pemerintah Indonesia menjadi tahu bahwa ada sejumlah WNI yang ternyata memiliki 

aset super kaya dan memiliki perusahaan cangkang di negara tax haven. Adanya berita 

sejumlah identitas WNI yang memiliki aset di negara tax havens, menunjukkan masih besar 

tugas pemerintah Indonesia, aparat penegak hukum, PPATK dalam mencegah dan 

memberantas tindak pidana pencucian uang ini, ada korelasi antara peredaran dana gelap, dan 

tindak pidana pencucian uang. 

Mardiasmo, yang menjabat sebagai Pejabat Pengganti Direktur Jenderal Pajak dan 

didukung oleh Presiden31, www.pajak.go.id menyebut terdapat sekitar Rp 3.000-4.000 triliun 

dana-dana warga negara Indonesia parkir di Singapura yang berasal dari kalangan orang 

pribadi, diasumsikan bila Rp1.000 triliun saja masuk ke Indonesia, maka penerimaan pajak 

                                                   
30Financial   Action   Task   Force   (FATF)   telah   mengesahkan   status   Indonesia  

sebagai  observer   dalam  organisasi  FATF.  FATF  merupakan  suatu   forum  kerja   sama  antar  negara-
negara  yang  bertujuan  menetapkan  standar  global  rezim  anti  pencucian  uang  (money  laundering)  dan  
pendanaan  terorisme  dan  hal  lain  yang  mengancam  sistem  keuangan  internasional.  

31  www.pajak.go.id  
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bertambah Rp.100 triliun, jika pakai tarif 10%.32 Kondisi perekonomian Indonesia yang saat 

ini dalam proses pembangunan, dan banyaknya dana-dana WNI yang diparkir di bank-bank 

negara lain, membuat pemerintah Indonesia mencari cara dengan membuat suatu kebijakan 

perpajakan guna mengembalikan dana-dana triliun rupiah milik WNI yang dengan sengaja 

diparkir di sejumlah bank di Singapura, Hongkong, dan negara tax haven. 

Pendataan Kementerian Keuangan kepada seluruh WNI yang berdomisili di negara 

asing, ada sebesar Rp 11.000 trilliun jumlah peredaran uang WNI yang berada di luar negeri, 

jumlah ini sangat fantastis jika melihat kondisi ekonomi Indonesia yang cukup pelik, ternyata 

cukup banyak uang WNI yang tersembunyi/tersimpan di bank-bank di negara lain.33 Informasi 

ini dikuatkan dengan adanya beberapa sumber lain mengenai jumlah aset WNI yang disimpan 

di luar negeri, antara lain:34  

1.   Sumber data dari McKinsey mengestimasi sekitar US$ 250 miliar atau sekitar Rp 3.250 

triliun aset WNI di luar negeri.  

2.   Data Credit Suisse Global Wealth Report dan Allianz Global Wealth Report (diolah) 

menunjukkan aset WNI di luar negeri sekitar Rp 11.125 triliun 

3.   Bank Indonesia memperkirakan jumlah harta kekayaan WNI di luar negeri sebesar Rp 

3.147 triliun.35 

                                                   
32  Hanif  Yusuf  Seputro,  Yuyung  Rizka  Aneswari,  Diskursus  Tax  Amesty  Melalui  Rancangan  

Undang-Undang  (RUU)  Pengampunan  Nasional  (Potential  Fraud  and  Money  Laundering  Perspective),  
Vol  04  No  2,  2016,  hal  111-120  

33  Parbarita  Nauli,    Artikel,  Presiden  Joko  Widodo  :  Ditemukan,  Uang  Nangkring  di  Luar  Negeri  
Berjumlah   11   Trilliun,   dibuat   tanggal   26   November   2016,   http://pelitabatak.com/news/Ditemukan--
Uang-Nangkring-di-Luar-Negeri-Berjumlah-Rp-11-000-Triliun,   diakses   tanggal   26   April   2017,   pukul  
16:33  wib  

34   Fiki   Ariyanti,   Artikel:   Berapa   Harta   Kekayaan   Orang   Indonesia   di   Luar   Negeri?,  
<http://bisnis.liputan6.com/read/2625926/berapa-harta-kekayaan-orang-ri-di-luar-negeri-ini-datanya>,  
diakses  tanggal  26  April  2017,  pukul  17:26wib  

35  Kar  and  Spanjers,  2015,  Tax  Justice  Network,  2010  dan  Global  Financial   Integrity   (GFI),  
2015  
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4.   Berdasarkan data primer, Kementerian Keuangan memprediksi total aset WNI di luar 

negeri minimal sebesar Rp 11.000 triliun.  

Kompas 25 Juli 2017, menyebut jumlah rekening orang kaya di Indonesia dengan 

nominal saldo simpanan lebih dari Rp.1 milyar, sebanyak 498.867 rekening. 

Thejakartapost.com, menyebut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro 

memperkirakan, sekitar 84 WNI memiliki rekening gendut di bank Swiss dengan nilai 

mencapai kurang lebih US$ 195 miliar atau sekitar Rp 2.535 triliun (kurs Rp 13.000 per US$), 

jauh di atas belanja negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016 sebesar 

Rp 2.095,7 triliun36. 

WNI super kaya yang memiliki aset tersembunyi di bank-bank di luar negeri dan di 

negara tax haven, menurut data Kementerian Keuangan lebih besar dari total Produk Domestik 

Broto sekitar lebih dari Rp.11.000 trilliun. Jika dibandingkan deklarasi harta di dalam negeri 

dan di luar negeri paska pengampunan pajak hanya mencapai jumlah Rp. 4.884,26 trilliun, 

serta repatriasi harta hanya mencapai Rp 147 triliun, perlu suatu cara untuk membawa pulang 

aset tersembunyi yang ada di bank-bank di luar negeri tersebut.37 Data dari Kementerian 

Keuangan mengenai jumlah aset WNI super kaya yang menyembunyikan aset mereka di bank-

bank di luar negeri, dan di negara tax haven berarti masih ada ribuan trilliun lebih38 aset WNI 

yang data dan informasinya belum diikutkan, belum deklarasi maupun repatriasi data harta 

paska penerapan kebijakan pengampunan pajak. Pemerintah Indonesia perlu membuat aturan 

                                                   
36  http://ketahananpangannasional.blogspot.com/2016/03/,  dalam  thejakartapost.com,  disadur  

tanggal  7  maret  2017,pukul  18pm  
37  Direktorat  Jendral  Pajak,  Mozaik  Amnesty  Pajak  
38  Jumlah   ini  hanya  hitungan  awam  jika  dibandingkan  dengan  data  Kementerian  Keuangan,  

Bambang  Brodjonegora  yang  menyebutkan  bahwa  jumlah  harta  warga  negara  Indonesia  superkaya  
yang  masih  berada  di   luar  negeri   lebih  besar  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Di  mana  PDB  kita  
pada  tahun  lalu  (2015)  sebesar  Rp  11.400  triliun,  jika  dikurangkan  dengan  total  jumlah  deklarasi  dan  
repatriasi  harta  dalam  penerapan  tax  amnesty  Indonesia  tahun  2016-2017  sebesar  Rp.  4.884,26  trilliun,  
maka  selisih  nya  sekitar  sebesar  Rp.6.515,74  trilliun  harta  warga  negara  Indonesia  super  kaya  yang  
masih  berada  di  bank-bank  di  luar  negeri,  dan  di  negara-negara  suaka  pajak  (tax  haven)  yang  belum  
ikut  deklarasi  dan  repatriasi  harta  pasca  penerapan  kebijakan  tax  amnesty.  



	  

	   16	  

dan menerapkan suatu cara untuk dapat mengembalikan aset WNI yang jumlahnya masih 

ribuan triliun yang tersimpan, diparkir di bank-bank di luar negeri untuk kembali ke Indonesia 

paska pengampunan. 

Aset WNI yang diparkir di bank-bank negara lain, bisa karena Indonesia menganut 

sistem devisa bebas39. WNI dapat bebas memiliki serta menggunakan devisa untuk 

perdagangan Internasional, transaksi dalam pasar uang maupun pasar modal, bahkan 

pembelian aset di luar negeri.40 Perlu kebijakan pemerintah untuk menarik dana yang berada 

di luar negeri, yang sengaja tidak dilaporkan ke Ditjen Pajak. Wajib Pajak yang sengaja tidak 

membayar pajak merupakan tindak pidana perpajakan. Meskipun berlaku sanksi administrasi 

dan sanksi pidana yang saat ini sudah baku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), namun dirasa masih belum optimal pencapaian target 

penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah Indonesia, untuk pemenuhan anggaran 

penerimaan Indonesia, dan merealisasikan rencana pembangunan infrastruktur dan 

kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia memfokuskan peningkatan penerimaan 

negara. Berikut Tabel 1.1 Perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak negara 

Indonesia. 

 

 

 

                                                   
39  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1999  tentang  lalu  lintas  devisa  serta  sistem  nilai  tukar,  

LN  1999/67,  TLN  3844  
40  Fiki  Ariyanti,  Op.Cit.  
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Tabel 1.1 
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah) 

 
Realisasi Penerimaan Pajak 

 
  

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, www.pajak.go.id (data diolah) 

Tabel 1.1 di atas, menunjukkan tahun 2013 hingga tahun 2017 antara target dan realisasi 

penerimaan pajak Indonesia belum mencapai target optimal. Pada tahun 2013 target 

penerimaan pajak sebesar Rp. 995,21 triliun, realisasinya Rp. 921,39 triliun. Tahun 2014 target 

penerimaan pajak Rp. 1072,38 triliun, realisasinya Rp. 985,13 triliun, kemudian tahun 2015 

target penerimaan pajak Rp. 1294,26 triliun, realisasinya Rp. 1060,86 triliun, tahun 2016 target 

penerimaan pajak Rp.1355,2 triliun, realisasinya Rp.1069,9 triliun, dan tahun 2017 target 

penerimaan pajak sebesar Rp.1283,6 triliun, realisasinya Rp.1151,1 triliun. Hal ini 

menunjukkan antara target penerimaan pajak dengan realisasinya dari tahun 2013 hingga 2017 

belum optimal. Padahal beberapa informasi icij.com, Kementerian Keuangan menyebut terkait 
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banyaknya aset dari WNI, yang disimpan di negara lain, adapun aset WNI yang diparkir 

tersebut merupakan objek pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi Indonesia. 

Indonesia sudah beberapa kali menerapkan kebijakan pengampunan pajak, dan 

kebijakan lain yang sejenis seperti sunset policy. Pertama kali pengampunan pajak diterapkan 

di Indonesia pada tahun 1964 di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pengampunan pajak 

ke-2 diterapkan pada tahun 1984 di masa pemerintahan Presiden Soeharto.41 Tahun 2008 

pemerintah Indonesia kembali menerapkan kebijakan perpajakan sejenis, yaitu sunset policy. 

Sunset policy adalah suatu kebijakan dengan cara memberi fasilitas perpajakan yang berlaku 

pada tahun 2008, yaitu berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang diatur dalam 

Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakkan (UU KUP).42 

Kebijakan ini berlaku hanya 1 tahun, yaitu mulai dari 01 Januari 2008 hingga 31 Desember 

2008. 

Kebijakan pengampunan pajak yang pernah diterapkan di Indonesia, kebijakan sunset 

policy pada tahun 2008 merupakan kebijakan pengampunan yang cukup berhasil, realisasi 

penerimaan pajak tahun 2008 telah berhasil melampaui target Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN).43 Data kepatuhan wajib pajak pada 2009 menunjukkan wajib pajak 

yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) mencapai 47% dari sekitar 15,5 

juta wajib pajak, ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kemungkinan wajib 

pajak kembali ke perilaku ketidakpatuhan menjadi cukup tinggi.44 Pemerintahan Presiden 

Jokowi kembali menerapkan kebijakan perpajakan pengampunan pajak pada tahun 2016 yang 

lalu, yang hasil pengampunan pajak Indonesia paling besar dibanding dengan negara lain yang 

sebelumnya pernah menerapkan pengampunan pajak. 

                                                   
41  International  Tax  Review,  Tax  Amnesty:  Dari  Masa  Ke  Masa,  edisi17/2007  Volume  VI,  hal  

10.  
42  Ibid.  
43  Ibid.  
44   Ibid.,  Direktorat   Jendral   Pajak   (Dirjen   Pajak),  Mozaik   Amnesty   Pajak,   Cetakan   Pertama,  

Desember  2017  
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Menurut Bambang P.S. Brodjonegoro, latar belakang pemerintah membuat undang-

undang pengampunan pajak, antara lain:45 

1.   Banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan hartanya baik yang berada di dalam 

negeri dan di luar negeri serta belum dikenai pajak di Indonesia.  

2.   Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan 

"Data internal Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 menunjukkan wajib pajak terdaftar 

memiliki kewajiban menyampaikan SPT sebesar 18 juta wajib pajak. Sedangkan 

realisasi SPT yang masuk di tahun 2015 sebesar 10,9 juta. Mengingat rasio kepatuhan 

penyampaian SPT hanya pada kisaran 60% sehingga masih ada potensi wajib pajak 

yang belum menyampaikan SPT sebesar 40% dari wajib pajak terdaftar”.46  

3.   Aturan pengampunan pajak dibutuhkan karena Dirjen Pajak, memiliki kewenangan 

yang terbatas pada akses data perbankan.47  

Pengampunan pajak ini diatur dalam suatu payung hukum, yaitu Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2016 (UU No.11/2016). Pasal 1 ayat (1) UU No.11/2016 menyebut kebijakan 

pengampunan pajak adalah berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai 

sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan dengan cara mengungkap harta, dan 

membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.48 Uang tebusan berupa 

sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.49 Pasal 

20 UU No.11/2016 menyebut data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan 

                                                   
45   Bambang   P.S.   Brodjonegoro,   Ini   Alasan   Pemerintah   Inginkan   Tax   Amnesty,   < 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3186232/ini-alasan-pemerintah-inginkan-tax-amnesty>,   diakses  
tanggal  25  April  2017,  pukul  05:07pm 

46  Ibid.  
47  Dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998   tentang  Perbankan,  menjelaskan   tentang  

kerahasian  bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keterangan  mengenai  nasabah  
penyimpan   dan   simpanannya.   Dalam   hal   bank   wajib   merahasiakan   data   nasabah   penyimpannya,  
sehingga  hal  ini  membatasi  akses  Dirjen  Pajak  pada  data  perbankan  dari  wajib  pajak  tersebut.  

48  Pengertian  pengampunan  pajak  (tax  amnesty)  dalam  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  
11  Tahun  2016  tentang  pengampunan  pajak.  

49  Pengertian  Uang  Tebusan  dalam  Pasal  1  ayat  7  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  
tentang  pengampunan  pajak.  
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lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang 

berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar 

penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Pasal 21 ayat (2), 

(3) UU No.11/2016, adanya larangan membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau 

memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepada 

pihak lain. Data dan informasi yang disampaikan wajib pajak dalam rangka pengampunan 

pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan 

peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan wajib pajak sendiri. Jika 

dikaitkan dengan dana gelap, yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi bisa saja jika 

wajib pajak yang mendapat pengampunan pajak, juga melaporkan data dan informasi dari 

sumber hasil tipikornya. Atau hasil tindak pidana pencucian uang yang sudah berdurasi lama 

lebih dari 10 tahun dan belum diproses secara hukum dan telah memiliki layers yang panjang, 

bisa saja data-data harta dilaporkan dari sumber kejahatan pencucian uang yang disembunyikan 

di luar negeri terutama di tax haven, direpatriasi ke Indonesia melalui instrumen pengampunan 

pajak, guna melegalkan hasil tindak pidana tersebut. Dengan mekanisme pencucian uang 

(placement, layering, integration), data harta hasil tindak pidana pencucian uang bisa saja 

diikutkan dalam pengampunan pajak. Larangan membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau 

memberitahukan data dan informasi yang diketahui, serta terkait data dan informasi yang 

dilaporkan tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana, hal 

ini dianggap beberapa kalangan menjadi angin segar bagi wajib pajak pelaku tindak pidana 

pencucian uang guna mencuci dan menyamarkan hartanya melalui instrumen pajak, karena 

adanya anggapan beberapa oknum wajib pajak pelaku tindak pidana, kalau telah bayar 

sebagian pajaknya dia merasa harta yang lain putih dan legal kembali.  

Sebelum undang-undang ini dilaksanakan, berbagai pro dan kontra dari para politisi, 

pakar dan praktisi hukum, pakar dan praktisi ekonomi, bahkan wajib pajak itu sendiri dengan 
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lahirnya undang-undang ini. Pro dan kontra beberapa kalangan terhadap undang-undang ini 

sebelum dan saat penerapannya sebagai suatu aturan yang baku dalam perpajakan di Indonesia 

menjadi hal yang menarik bagi Penulis untuk meneliti dan menganalisa permasalahan yang 

muncul.  

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly,  menyadari dan menilai 

adanya kemungkinan celah terjadinya penyelewengan dari undang-undang pengampunan 

pajak,50 namun karena berbagai pertimbangan serta dorongan pemerintah yang  memerlukan 

suntikan dana/anggaran yang cepat, serta memperluas basis data perpajakan Indonesia.  

Undang-undang pengampunan pajak ini dianggap tidak dengan jelas mengatur 

mengenai asal-usul data dan informasi harta yang dilaporkan oleh wajib pajak ke Ditjen Pajak 

darimana asal-usulnya, hal ini menimbulkan kekuatiran beberapa kalangan, para politikus, para 

praktisi hukum, praktisi ekonomi, dan wajib pajak sendiri akan terjadinya tindak pidana 

pencucian uang yang memanfaatkan instrumen pajak, yaitu pengampunan pajak untuk 

melegalkan praktik51 mencuci harta tidak sah yang selama ini sengaja disembunyikan. Misal 

wajib pajak memiliki sejumlah aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi selama menjadi 

pejabat Indonesia, guna mencuci dan menyamarkan hasil korupsi, wajib pajak mengalihkan 

dan menyamarkan sejumlah aset hasil korupsinya dengan membeli sejumlah harta berupa 

rumah, tanah, saham, mobil, serta harta lain yang disembunyikan di dalam maupun di luar 

negeri, bahkan di negara suaka pajak, untuk mencuci hasil kejahatannya, wajib pajak 

melaporkan sebagian data dan informasi harta-harta ke Ditjen Pajak melalui pengampunan 

                                                   
50   Artikel,   Polemik   dibalik   pembahasan   RUU   pengampunan   pajak,   dibuat   tanggal   16  

desember2016,<http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151215_indonesia_dpr_sep
akatbahasruutaxamnesty>,  diakses  tanggal  26  April  2016,pukul  22  wib  

51  Hukum  Online,  Tax  Amnesty,  UU  PPh,  dan  Pencucian  Uang  Pidana  TPPU  tetap  mungkin  
bisa   menjerat   WP   yang   melakukan   pencucian   uang,   <  
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5789a1ede482c/tax-amnesty--uu-pph--dan-pencucian-
uang/>,  diakses  18  Mei  2017. 
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pajak, agar seolah-olah seluruh data hartanya yang lain tidak dicurigai dan tidak diperiksa lagi, 

dan  seolah-olah asal-usul data dan informasi harta dari sumber sah.  

Kondisi seperti ini merupakan modus operandi yang menurut beberapa kalangan bisa 

terjadi pada wajib pajak pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan dan 

mencuci asal-usul hasil kejahatan. Beberapa kalangan menilai kebijakan ini melegalkan, 

merahasiakan, dan mengampuni data dan informasi harta dari hasil tindak pidana pencucian 

uang52, serta anggapan kebijakan ini juga menyamaratakan antara wajib pajak pelaku kejahatan 

yang tidak taat pajak dan wajib pajak yang taat pajak.  

Penulis akan menganalisa dan membahas beberapa putusan yaitu putusan perkara e-

KTP, Setyo Novanto, putusan perkara kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana 

korupsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Sadli, serta putusan perkara tindak pidana 

pencucian uang dan tindak pidana korupsi BPK, Rochmadi Saptogiri. Dalam salinan putusan 

tipikor e-KTP memang tidak dituliskan bahwa Setyo Novanto mendapat pengampunan pajak, 

namun berdasarkan informasi newsdetik.com, dalam wawancaranya dengan Setyo Novanto 

yang menegaskan dan mengatakan Setyo Novanto mendapat pengampunan pajak.53 Putusan 

perkara e-KTP Setyo Novanto, sudah diputus oleh Majelis Hakim Tipikor, dalam melakukan 

perbuatan tindak pidana e-KTP, yang dilakukan oleh Setyo Novanto bersama pelaku lain 

bekerja sama dalam melakukan tindak pidana korupsi e-KTP, yaitu bersama rekannya Andi 

Agustinus, yang sudah diputus bersalah oleh Majelis Hakim tipikor, dan Made Oka Masagung 

yang saat ini masih dalam proses persidangan dan segera diputus oleh Majelis Hakim tipikor. 

Hasil persidangan perkara e-KTP Setyo Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong, 

                                                   
52   Agus   Shabani,   “Legalkan   Pencucian   Uang,   UU   Pengampunan   Pajak   Diuji   Ke   MK”   <  

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57864823d1cda/legalkan-pencucian-uang--uu-
pengampunan-pajak-diuji-ke-mk>,  diakses  tanggal  23  juli  2018,  pukul  21pm  

53   Haris   Fadhil,   Tanggapi   soal   Uang   di   Rekening   Sekretaris,   Novanto:   Bukan   dari   e-
KTP,<www.https://news.detik.com/berita/d-3869305/tanggapi-soal-uang-di-rekening-sekretaris-
novanto-bukan-dari-e-ktp>,  diakses  pada  tanggal  17  juli  2018,  pukul  23pm  
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Majelis Hakim tipikor memutus perkara, dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, 

yang mana Setyo Novanto dinyatakan bersalah dan divonis 15 tahun penjara.  

Berdasarkan tempo.co, mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara 

(LHKPN) dari ketua dewan perwakilan rakyat (DPR), Setyo Novanto. Febri Diansyah dalam 

paparannya menjelaskan harta Setyo Novanto melonjok tinggi dari Rp 73,789 miliar pada 2009 

menjadi Rp 114,769 miliar tahun 2015,54 pertambahan harta ini dinilai sangat tidak wajar. 

Jika diurut berdasar waktu antara kasus permasalahan e-KTP ini yang terjadi sejak tahun 

2011-2012, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik-53/07/2013, 

dengan surat perintah ini KPK memulai melakukan penyelidikan adanya dugaan praktek 

korupsi e-KTP tahun 2011-2012. Proses penyelidikan dan penyidikan kasus e-KTP, Setyo 

Novanto dengan tahun pelaksanaan dan penerapan kebijakan pengampunan pajak tahun 2016-

2017, yang dalam kebijakan pengampunan pajak ini seluruh wajib pajak, wajib melaporkan 

data dan informasi harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT mulai dari tahun 1985 

hingga 2015, data dan informasi harta yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam 

bentuk deklarasi dan/atau repatriasi data, dan membayar uang tebusan yang diatur dalam 

undang-undang ini. Dalam pengakuan pelaku tindak pidana tersebut, dia telah melaporkan data 

dan informasi hartanya ke Ditjen Pajak dan mengikuti kebijakan pengampunan pajak, sesuai 

dengan yang diberitakan dalam newsdetik.com dalam wawancaranya dengan Setyo Novanto. 

Apakah pelaku tindak pidana tersebut melaporkan seluruh data dan informasi harta 

yang diperolehnya dari sumber hasil korupsi? Apakah terhadap data dan informasi harta hasil 

tipikor yang sudah dilaporkan oleh pelaku tindak pidana, terhadap harta tersebut masih dapat 

                                                   
54  Fransisco  Rosarians  Enga  Geken,  Ninis  Chairunnisa,  Kasus  E-KTP,  KPK  Telusuri  Aset  

dan   Kekayaan   Setya   Novanto,   <   https://nasional.tempo.co/read/1036597/kasus-e-ktp-kpk-
telusuri-aset-dan-kekayaan-setya-novanto>,  diakses  tanggal  26  juli  2018,  pukul  22  wib  
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disita dan dirampas kembali oleh negara, padahal sudah ikut pengampunan? apakah 

kebijakan perpajakan, pengampunan pajak dapat mencegah tindak pidana pencucian uang, 

hasil tipikor atau malah dapat dijadikan untuk menyamarkan, dan perlindungan bagi pelaku 

tindak pidana pencucian uang?. Penulis akan membahas dan menganalisa hal ini dan 

mengambil beberapa putusan perkara tindak pidana korupsi e-KTP, Setyo Novanto, dan 

putusan perkara tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana korupsi Badan Pemeriksa 

Keuangan, Ali Sadli, serta putusan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana 

korupsi Badan Pemeriksa Keuangan, Rochmadi Saptogiri, sebagai salah satu pembahasan 

dari Rumusan Masalah dalam penelitian Disertasi ini. 

Objek pajak sebagai penghasilan berupa tambahan kemampuan ekonomis yang 

diperoleh wajib pajak yang mesti dilaporkan dan disetorkan pajaknya. Apakah wajib pajak 

yang sumber penghasilan dari hasil tidak sah, boleh menyetor seluruh atau sebagian pajaknya 

dalam kebijakan pengampunan pajak? apakah bisa pengampunan pajak digunakan untuk 

menyamarkan dan sebagai perlindungan dari hasil kejahatan pencucian uang dan korupsi?. 

Tidak adanya pasal-pasal yang mengatur asal-usul data dan informasi harta yang dilaporkan 

oleh wajib pajak dalam kebijakan pengampunan pajak, hal ini menjadi kekuatiran beberapa 

kalangan guna menyamarkan, dan mencuci harta tidak sah. 

Celah tindak pidana yang dapat terjadi dari data dan informasi harta yang dilaporkan 

wajib pajak yang mendapatkannya, sebagai berikut:55 

1.   Data dan informasi harta yang dilaporkan oleh wajib pajak, misalnya wajib pajak, pejabat 

negara, yang memiliki harta berupa rumah, tanah, saham dan sebagainya, yang kemudian 

berdasarkan bukti-bukti permulaan KPK, ternyata dari hasil tindak pidana pencucian uang, 

                                                   
55  Calon  kandidat  mencoba  memaparkan  celah  permasalahan  kejahatan  yang  bisa  saja  muncul  

dari  mereka  yang  memanfaatkan  kebijakan  tax  amnesty  
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hasil korupsi, dan wajib pajak belum pernah melaporkan data dan informasi harta tersebut 

ke Ditjen Pajak, wajib pajak mengikuti kebijakan ini, dan menginformasikan sebagian 

harta yang bersumber dari tipikornya, agar menghindari sanksi pidana dan sanksi 

administrasi perpajakan, menghindari pemeriksaan pajak, dan agar terhadap data harta dan 

harta yang lain yang belum diinformasikan, tidak dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan 

pajak.  

2.   Tindak pidana lain selain pada huruf a diatas, yang dapat terjadi misalnya seorang wajib 

pajak Pengusaha Kena Pajak, yang memiliki perusahaan resmi dan beroperasi di negara 

Indonesia, namun tidak pernah menginformasikan pajak harta perusahaan ke Ditjen Pajak, 

perusahaan yang didirikan pengusaha ternyata digunakan sebagai instrumen menjalankan 

mekanisme mencuci uang hasil korupsi dari oknum pejabat negara Indonesia. Wajib pajak 

pengusaha yang memiliki aset berupa rumah/tanah, kendaraan mobil, dan surat berharga 

lain seperti saham dan sebagainya yang tersimpan di dalam negeri dan luar negeri, bahkan 

di negara suaka pajak, berdasarkan bukti permulaan ternyata bersumber dari hasil tindak 

pidana korupsi dari oknum pejabat negara Indonesia yang memanfaatkan perusahaan resmi 

milik pengusaha tersebut, yang dicuci dengan mekanisme mengunakan perusahaan resmi 

pengusaha. Permasalahan kejahatan wajib pajak pengusaha ini, dan kejahatan wajib pajak 

oknum pejabat negara Indonesia, tentu dapat dianalisa dari segi sanksi pidana pencucian 

uang dan sanksi pidana korupsi oleh pengusaha maupun oknum pejabat negara Indonesia 

yang menggunakan perusahaan resmi milik pengusaha untuk mencuci uang hasil 

korupsinya, serta seperti apa sanksi pidana dan sanksi administrasi dari sisi tindak pidana 

perpajakannya, dari sisi undang-undang tindak pidana pencucian uang, dan undang-undang 

tindak pidana korupsi? Karena belum ada putusan pengadilan terkait tindak pidana 

pencucian uang, hasil korupsi, yang memutus pelaku tindak pidana dengan pasal-pasal 
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berlapis, yaitu memutus perkara berdasarkan undang-undang tipikor, undang-undang 

pencucian uang, dan undang-undang pajak. 

Sebelum undang-undang pengampunan pajak diterapkan, Ditjen Pajak memang sudah 

melakukan berbagai sosialisasi dari kebijakan pengampunan pajak kepada warga negara 

Indonesia yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk di negara tax haven56, 

dari sosialisasi ini diharapkan seluruh wajib pajak pribadi, wajib pajak perusahaan yang 

mengikuti kebijakan pengampunan pajak, agar melaporkan dan menginformasikan data dan 

informasi ke Ditjen Pajak. Diharapkan setelah penerapan kebijakan ini, aparat penegak hukum 

dan PPATK dapat meningkatkan investigasi dari mereka yang mendapat pengampunan pajak, 

jangan sampai terjadi apa yang menjadi kekuatiran beberapa kalangan diatas, mengenai 

menyamarkan dan mencuci data harta tidak sah yang selama ini disembunyikan oleh wajib 

pajak pelaku tindak pidana melalui instrumen pajak, pengampunan pajak, serta kekuatiran 

beberapa kalangan mengenai adanya ketidakadilan dari kebijakan pengampunan pajak ini 

karena menyamaratakan antara wajib pajak patuh dan wajib pajak tidak patuh. 

  Pasal 20 dan Pasal 21 undang-undang pengampunan pajak, mengenai data dan 

informasi harta yang bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan 

oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-

undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan 

pidana terhadap wajib pajak, serta mengenai data dan informasi yang disampaikan wajib pajak 

dalam rangka pengampunan pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada 

pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan 

wajib pajak sendiri. Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.11/2016 berlaku bagi semua wajib pajak 

baik wajib pajak patuh maupun tidak patuh dan wajib pajak pelaku tindak pidana. Bagaimana 

                                                   
56  Direktorat  Jendral  Pajak,  Mozaik  Amnesty  Pajak,  ibid.  
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jika data harta yang dilaporkan bersumber dari hasil tindak pidana korupsi dan 26 tindak pidana 

asal lainnya? karena sangat mungkin data harta yang dilaporkan bersumber dari hasil tindak 

pidana pencucian uang. Bagaimana dengan wajib pajak pelaku tindak pidana pencucian uang, 

yang berstatus sebagai terdakwa, apakah informasi harta hasil tindak pidana tersebut tidak 

dapat diberikan kepada Majelis Hakim dipersidangan, hanya karena data harta tersebut telah 

diikutkan dalam pengampunan pajak?. Apakah Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.11/2016 dapat 

melindungi hasil tindak pidana pencucian uang dari wajib pajak pelaku tindak pidana?. Hal ini 

memberi anggapan beberapa kalangan, bagaimana jika pelaku tindak pidana pencucian uang 

yang mendapat pengampunan pajak menyamarkan, mencuci harta hasil kejahatannya, dengan 

cara menginformasikan hartanya yang bersumber dari aktivitas tidak sah, serta repatriasi data 

harta hasil tidak sah melalui instrumen pengampunan pajak? Apakah terhadap data dan 

informasi harta repatriasi yang bersumber dari hasil tidak sah dapat diusut lagi asal-usul harta 

tersebut?. Dalam penjelasan pasal-pasal ini, segala data dan informasi harta wajib pajak itu 

bersifat rahasia, dan tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana 

apapun, meskipun dikemudian hari berdasarkan bukti permulaan diketahui wajib pajak pelaku 

tindak pidana yang mengikuti pengampunan pajak, telah mengungkap data dan informasi 

hartanya ke Ditjen Pajak, dikemudian hari aparat penegak hukum dapat membuktikan asal-

usul harta yang diinformasikan dari hasil tindak pidana pencucian uang, hasil korupsi.57 

Memang tidak logis jika ada wajib pajak dikriminalisasi atas data dan informasi yang diungkap 

dalam pengampunan pajak, atas dasar itu negara melalui payung hukum Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2016 (UU No.11/2016) tentang pengampunan pajak, memberi perlindungan 

terhadap data dan informasi harta yang diberikan wajib pajak yang mendapat pengampunan 

pajak.  

                                                   
57  Penjelasan  Pasal  20  UU  No.11/2016  tentang  Pengampunan  Pajak,  dapat  menimbulkan  

celah  pemanfaatan  terhadap  pasal  pada  undang-undang  ini.  
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  Pasal 21 ayat (2), (3) UU No.11/2016 tentang pengampunan pajak tidak mendukung 

pada ketentuan Pasal 34 ayat (2a), (3), (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP). Pasal 34 ayat (2a), (3), dan (4) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU No.28/2007) tentang perubahan ketiga atas Undang-

Undang Nomor 06 Tahun 1983 (UU No.6/1983) tentang UU KUP, untuk kepentingan 

pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Majelis Hakim 

sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Menteri Keuangan dapat 

memberi ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana ayat 

(2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada 

padanya.  Atas dasar permasalahan diatas, Penulis pikir perlu ada suatu kajian dan analisa yang 

dapat menjadi gambaran dan memberi solusi yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik membuat suatu penelitian yang membahas 

dan menganalisa mengenai kemungkinan celah menyamarkan, mencuci hasil tindak pidana 

pencucian uang, hasil korupsi dari mereka yang mendapat pengampunan pajak. Dalam 

pembahasan permasalahan tersebut, Penulis fokus menganalisa beberapa putusan perkara 

tindak pidana pencucian uang, hasil korupsi yang jeda waktunya berdekatan dengan penerapan 

kebijakan pengampunan pajak, yang dikaitkan dengan undang-undang tindak pidana 

pencucian uang, undang-undang tindak pidana korupsi, dan undang-undang perpajakan serta 

sanksi pidana dan sanksi administrasi dalam pengampunan pajak, serta melakukan 

perbandingan dengan beberapa negara lain terkait permasalahan tersebut. Penulis mengangkat 

topik penelitian Disertasi ini dengan judul: “DISKURSUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN 

UANG DAN KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK“. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, Penulis akan 

mengangkat pokok permasalahan, sebagai berikut: 

1.   Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dapat 

mencegah tindak pidana pencucian uang dan tipikor, atau sebaliknya dapat sebagai 

perlindungan tindak pidana pencucian uang dan tipikor?  

2.   Bagaimana implementasi kebijakan pengampunan pajak, jika data dan informasi harta 

yang dilaporkan wajib pajak asalnya dari hasil tindak pidana pencucian uang dan 

tipikor?  

3.   Bagaimana sebaiknya konsep undang-undang pengampunan pajak, tindak pidana 

pencucian uang, hasil tipikor? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian Disertasi antara lain: 

1.   Untuk mengetahui dan menganalisa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

pengampunan pajak apakah dapat mencegah tindak pidana pencucian uang dan tipikor, 

atau sebaliknya dapat sebagai perlindungan tindak pidana pencucian uang dan tipikor; 

2.   Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan perpajakan pengampunan 

pajak, jika sumber harta yang dilaporkan wajib pajak pelaku tindak pidana asal usulnya 

dari hasil tindak pidana pencucian uang dan tipikor; 

3.   Untuk mengetahui dan menganalisa konsep undang-undang pengampunan pajak, 

tindak pidana pencucian uang dan tipikor. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan 

manfaat secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut: 
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1.   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum 

khususnya dibidang hukum TPPU, dibidang hukum pajak, dan dibidang hukum tindak 

pidana korupsi. Memberikan pengetahuan mengenai apa sesungguhnya yang menjadi 

prinsip pengaturan undang-undang pengampunan pajak dari data dan informasi harta yang 

dilaporkan, dari mereka yang mendapat pengampunan pajak berdasarkan ketentuan 

undang–undang yang berlaku di Indonesia. Penulisan ini diharapkan dapat melihat seperti 

apa sebaiknya konsep pengaturan undang-undang pengampunan pajak, tindak pidana 

pencucian uang, dan korupsi. 

2.   Secara praktis, penelitian ini sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangsi pemikiran 

bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia serta para pengambil keputusan mengenai 

undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang tindak pidana korupsi, 

undang-undang pengampunan pajak. 

1.5  Batasan Penelitian 

Pembahasan penelitian ini dilakukan mengacu kepada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, mengenai data dan informasi 

harta yang bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya yang di administrasikan oleh 

Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini 

tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana 

terhadap wajib pajak, dan tidak dapat dibocorkan oleh pihak siapapun, kecuali atas persetujuan 

wajib pajak sendiri. Kondisi ini dianggap tidak mendukung Pasal 34 ayat (2a), (3), (4) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 

KUP). Pasal 34 ayat (2a), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU 

No.28/2007) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 (UU 

No.6/1983) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bahwa untuk 

kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan baik perkara pidana atau perdata, atas 
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permintaan Majelis Hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, 

Menteri Keuangan dapat memberi ijin tertulis kepada pejabat pajak dan tenaga ahli untuk 

memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya. 

Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.11/2016 ini, justru data dan informasi yang diadministrasikan di 

Kementerian Keuangan, tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

suatu perkara pidana, data dan informasi dijamin kerahasiaan, dan dilindungi. Penelitian ini 

akan Penulis analisa dengan mengkaitkan pada beberapa putusan perkara tindak pidana 

pencucian uang, hasil korupsi yang melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, dan Pasal 4 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan (UU PPh), yaitu objek pajak sebagai penghasilan.  

Putusan perkara yang akan dikaitkan dengan topik Disertasi ini, yaitu putusan perkara e-

KTP Setyo Novanto, dan 2 putusan perkara tindak pidana pencucian uang, hasil korupsi Badan 

Pemeriksa Keuangan, Nomor Perkara 113/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST Tahun 2017, Ali 

Sadli. Serta putusan perkara tindak pidana pencucian uang, hasil korupsi Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dengan Nomor Perkara 112/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST Tahun 2017, 

Rochmadi Saptogiri. Penulis akan membahas dan menganalisa hasil putusan perkara-perkara 

tersebut terkait pasal-pasal yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pasal-pasal yang 

dijerat dan vonis hukuman oleh Majelis Hakim, serta menganalisa terkait pengakuan para 

terdakwa dalam salinan putusan perkara, yang mana telah mendapat pengampunan pajak, 

namun kemudian terjerat kasus tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana korupsi. 

 Penulis akan membuat analisa perbandingan dengan negara-negara lain mengenai 

topik permasalahan yang diteliti, yaitu perbandingan antara Indonesia dengan Italia, Afrika 

Selatan, dan India dari permasalahan tersebut, serta akan memaparkan suatu konsep gagasan 
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sebagai solusi permasalahan dalam topik penelitian Disertasi ini.  

Batasan pembahasan penelitian ini pada hasil wawancara dengan beberapa narasumber, 

dan pengambilan data dan informasi mengenai asal-usul hasil tindak pidana pencucian uang, 

hasil tipikor. Beberapa narasumber yang akan Penulis wawancarai dan pengambilan data 

terkait penelitian, antara lain wawancara dengan Kepala Bagian Direktorat Jendral Pajak 

(Ditjen Pajak), Direktorat II Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri 

(Bareskrim Polri), Direktorat Penuntutan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK), Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, dan Direktorat Hukum dan Regulasi, 

Direktorat Humas Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (DHR dan DH PPATK), 

wawancara dengan Ketua Umum Perkumpulan Pengacara Pajak-Indonesia (PERJAKIN) 

sebagai narasumber dari sisi Advokat yang memiliki spesialisasi di bidang hukum pajak, dan 

wawancara kepada wajib pajak yang mendapat pengampunan pajak itu. Dari hasil wawancara 

dengan beberapa narasumber dan pengambilan data-data yang diperlukan, selanjutnya Penulis 

akan menganalisa dan membahas data-data hasil penelitian, guna menjawab permasalahan 

secara normatif maupun secara empiris. 

1.6  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang membahas terkait permasalahan tindak pidana perpajakan, 

tindak pidana korupsi, dan TPPU, diantaranya: 

1.   Penelitian Disertasi, Soeparman, Universitas Indonesia (1993), yang berjudul: Tindak 

Pidana Di Bidang Perpajakan, Analisis Hukum Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dalam 

penelitian ini membahas terkait adanya sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi, dan 

sanksi pidana perpajakan. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda administrasi, 

dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi pidana berupa 

sanksi badan atau penjara. Meskipun diberi sanksi pidana, namun sangat jarang perkara-
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perkara pidana dibidang perpajakan yang diajukan ke pengadilan. Dalam disertasi ini 

yang ditelaah adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tercantum dalam undang-

undang nomor 6 tahun 1983 dan peraturan/perundang-undangan pelaksanaannya. Yang 

diidentifikasi adalah mengenai penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana, ternyata 

sanksi administrasi lebih banyak diterapkan dari pada sanksi pidana. Sanksi pidana bagi 

orang yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak 

(NPWP), yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983, apabila ada unsur kesengajaan untuk perbuatan itu. Apabila seseorang lalai 

mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP), ia tidak dapat 

dikenai sanksi pidana. Oleh karena lalai disini disamakan dengan kealpaan, tidak hati-hati 

dan tidak mempedulikan kewajibannya.  

2.   Penelitian Disertasi, Yenti Garnasih, Universitas Indonesia (2000), yang berjudul 

Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), dengan Promotor Prof. Erman 

Rajagukguk, SH.,LL.M.,Ph.D. Disertasi ini telah dijadikan buku, mengangkat 

permasalahan dan analisa kriminalisasi pencucian uang secara teoritis dan perbandingan 

dengan negara Amerika Serikat, hal ini dikarenakan Amerika Serikat merupakan negara 

yang paling awal dan paling berpengalaman melakukan upaya pencegahan dan 

penanggulangan pencucian uang, serta telah banyak putusan pengadilan berkenaan 

dengan pelaksanaan ketentuan anti pencucian uang. Pada penelitian disertasi ini, Yenti 

Garnasih, memaparkan kesimpulan adanya pandangan internasional menganggap 

Indonesia sebagai surga pencucian uang. Hal ini dikarenakan pada saat itu Indonesia 

belum mempunyai undang-undang anti pencucian uang, dan menganut rezim devisa 

bebas, serta menerapkan sistem kerahasiaan bank yang ketat. Yenti Garnasih 

menyarankan sebaiknya Indonesia segera melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2002, yang mana perbaikan tersebut mengacu pada standard internasional yang 
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ada, misalnya pemenuhan 40 rekomendasi dari FATF. Indonesia perlu segera menjadi 

anggota Egmont Group dan Asia Pacific Group on Money Laundering atau bahkan masuk 

sebagai anggota FATF. 

3.   Penelitian Disertasi, Indriyanto Seno Adji, Universitas Indonesia (2000), yang berjudul 

Analisis Kecenderungan Pergeseran Fungsi Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Material 

Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam disertasi ini mengangkat permasalahan terkait 

pembahasan seputar rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Dewan 

Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang mana permasalahan terletak pada pengertian 

unsur “melawan hukum” sebagai pengganti unsur “melakukan kejahatan atau 

pelanggaran” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. 

4.   Penelitian Disertasi, Elwi Danil, Universitas Indonesia (2001), yang berjudul: 

Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Studi 

Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menulis bahwa tindak pidana korupsi telah 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, serta semakin 

“merajalela” di tengah adanya keinginan politik yang kuat untuk memeranginya. Janji-

janji hukum untuk membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana korupsi 

belum terwujud menjadi suatu kenyataan. Pada taraf pemikiran asumtif, orang cenderung 

berkesimpulan, bahwa tingginya intensitas tindak pidana korupsi yang terjadi di 

Indonesia telah mengindikasikan ketidakberdayaan hukum dan sistem peradilan pidana 

yang ada. Ketidakberdayaan yang mana dikuatirkan akan menimbulkan 

disfungsionalisasi hukum pidana. Pada akhirnya kondisi seperti itu akan menurunkan 

wibawa penegak hukum dan daya psikis peraturan perundang-undangan pidana itu 

sendiri. Akibatnya orang akan cenderung melakukan tindak pidana korupsi. Berangkat 

dari kenyataan tersebut, maka dalam rangka penanggulangan masalah korupsi di 
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Indonesia diperlukan adanya kebijakan hukum pidana. Kebijakan tersebut harus 

dikonsentrasikan pada dua arah kebijakan, yaitu pertama, diarahkan pada kebijakan 

formulatif yaitu kebijakan yang mengarah pada upaya pembaharuan hukum pidana. 

Kedua, diarahkan pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk menentukan bagaimana 

mengoperasionalisasikan undang-undang korupsi. Dalam penelitian ini, persoalan pokok 

yang perlu dipecahkan adalah apakah dalam penanggulangan masalah tindak pidana 

korupsi, hukum pidana Indonesia telah memperlihatkan fungsi sebagai hukum yang 

otonom dan responsif, sehingga mengakibatkan perlu dilakukan revisi terhadap undang-

undang korupsi yang ada dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional. Teori yang 

digunakan dalam disertasi ini adalah teori tentang sistem hukum (legal system) sebagai 

teori utama. Dan untuk memberi penekanan dari perspektif hukum pidana dan sistem 

peradilan pidana, maka pemikiran-pemikiran konseptual mengenai sistem peradilan 

pidana digunakan pula sebagai landasan teoritis. 

5.   Penelitian Disertasi, Eddy Rifai, Universitas Indonesia (2002), yang berjudul Analisis 

Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Studi Tentang 

Pendekatan Integral Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di 

Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam disertasi ini mengangkat terkait 

adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana khususnya 

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama kendala dan hambatan yang berasal 

dari aparat penegak hukum. Perlu upaya meningkatkan peran Kejaksaan dalam 

melaksanakan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hal 

yang sangat penting untuk meningkatkan penegakan hukum pidana sebagai bagian dari 

pembangunan hukum untuk mewujudkan pembangunan nasional. 

6.   Penelitian Disertasi, Lilik Mulyadi, Universitas Padjajaran Bandung (2007), telah 

dijadikan buku, yang berjudul Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak 
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Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Dalam penelitian ini, peneliti 

memaparkan adanya fakta di dalam masyarakat dan di pengadilan terkait banyaknya 

putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi sampai disertasi ini ditulis 

peneliti, relatif belum ditemukan penerapan kasus pembalikan beban pembuktian. 

Disertasi ini mengkaji tentang bagaimana praktik peradilan pidana terhadap asas 

pembalikan beban pembuktian perkara tidnak pidana korupsi jika dihubungkan dengan 

Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003. Salah satu kesimpulan yang peneliti tulis bahwa 

kebijakan legislasi dalam peraturan tindak pidana korupsi Indonesia khususnya ketentuan 

Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat ketidakjelasan dan 

ketindakharmonisan perumusan norma pembalikan beban pembuktian. 

7.   Penelitian Disertasi, A. Djoko Sumaryanto, Universitas Airlangga Surabaya, Disertasi ini 

telah dijadikan buku, yang berjudul Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana 

Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Dalam penelitian ini, 

peneliti menyimpulkan bahwa konsep kerugian keuangan Negara dalam perspektif 

hukum pidana adalah merupakan konsep kerugian keuangan menurut Undang-Undang 

Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang 

Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara, sedangkan menurut undang-

undang pemberantasan tindak pidana korupsi kerugian keuangan Negara adalah 

merupakan unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan 

tindak Pidana Korupsi (daad-dader strafrecht). Pembalikan beban pembuktian dalam 

perundang-undangan tindak pidana korupsi Pasal 37 ayat (1) merupakan pembalikan 

beban pembuktian terhadap perbuatan terdakwa dan harta benda terdakwa yang diperoleh 

dari korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan 
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bukan merupakan tindak pidana korupsi dan dapat membuktikan bahwa harta benda yang 

diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi, maka akan meringkankan hukuman 

terhadapnya.  

8.   Topik penelitian Disertasi yang Penulis bahas mengenai tindak pidana pencucian uang 

dan undang-undang pengampunan pajak, kemungkinan celah menyamarkan, mencuci 

hasil tindak pidana pencucian uang, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

terdahulu. Dalam topik permasalahan ini Penulis mengangkat mengenai kebijakan 

pengampunan pajak yang merupakan salah satu kebijakan dalam bidang perpajakan yang 

telah diterapkan di negara Indonesia. Mengenai data dan informasi harta yang dilaporkan 

oleh wajib pajak dalam kebijakan pengampunan pajak, yang dilaporkan dalam bentuk 

deklarasi dan/atau repatriasi data harta, dan membayar uang tebusan. Permasalahan yang 

muncul adalah mengenai adanya tanggapan beberapa kalangan terkait repatriasi data harta 

dan harta, yaitu pengalihan harta yang dulu tersimpan di luar negeri sekarang masuk ke 

dalam negara Indonesia, yang bersumber dari hasil sah maupun hasil tidak sah. 

Bagaimana jika data dan informasi repatriasi bersumber dari hasil kejahatan, apakah 

kebijakan pengampunan pajak ini dapat mencegah asal-usul hasil tindak pidana pencucian 

uang dari wajib pajak pelaku tindak pidana yang mendapat pengampunan? atau 

sebaliknya apakah dapat menyamarkan dan sebagai perlindungan hasil tindak pidana 

pencucian uang?. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengampunan Pajak, yang mana data dan informasi harta yang bersumber dari surat 

pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau 

pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini tidak dapat dijadikan 

sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. 

Serta adanya larangan untuk membocorkan data dan informasi harta yang telah 

diadministrasikan tersebut. Hal ini menurut beberapa kalangan menjadi angin segar bagi 
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pelaku tindak pidana pencucian uang yang selama ini telah menyembunyikan harta 

mereka di negara lain, atau pelaku tindak pidana pencucian uang yang selama puluhan 

tahun menyembunyikan aset rampasan ke bank-bank di luar negeri, atau hasil kejahatan 

pencucian uang, hasil tipikor yang telah lebih dari 10 belum diproses secara hukum, 

sekarang dapat mengalihkan data harta dan harta tersembunyi tersebut melalui 

pengampunan pajak. Penulis akan membahas dan memaparkan hal ini berdasarkan hasil 

wawancara beberapa narasumber, pengambilan data, dan menganalisa hasil putusan 

perkara pengadilan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dengan 

mengaitkan beberapa teori-teori hukum, yaitu teori negara hukum, teori keadilan John 

Rawls, teori hukum pembuktian pidana, teori transparansi dan akuntabilitas, teori 

kepatuhan hukum pajak, serta asas-asas hukumnya dalam menganalisa dan bahasan 

mengenai topik penelitian Disertasi ini. 

1.7 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan Disertasi ini terdiri dari 5 bab yang diuraikan, sebagai berikut: 

BAB I   :   PENDAHULUAN 
 

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan pembahasan penelitian, dan 

sistematikan penulisan. 

BAB II   :   KERANGKA TEORI 
 

Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori serta logika konseptual yang 

digunakan dalam penelitian ini. Teori yang akan dijabarkan antara lain mengenai 

teori negara hukum, teori keadilan John Rawls, teori hukum pembuktian terbalik, 

teori transparansi dan akuntabilitas, teori kepatuhan hukum pajak, dan 

memaparkan mengenai pengertian pencucian uang menurut beberapa pakar 

hukum, sejarah pencucian uang, tipologi pencucian uang, penyebab dan dampak 
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dari kejahatan pencucian uang, konsep logika tentang tindak pidana pencucian 

uang dengan tindak pidana asal korupsi, serta teori-teori tindak pidana 

perpajakan. 

BAB III   :   METODOLOGI PENELITIAN 
 

Bab ini akan menguraikan metode-metode yang Penulis gunakan dalam penelitian 

dari permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah 

metode penelitian Normatif-Empiris. Pada penelitian Normatif, akan mengkaji dan 

menganalisa Peraturan-Peraturan yang berlaku saat ini, mengenai undang-undang 

yang mengatur kebijakan pengampunan pajak, khususnya Pasal 20 dan Pasal 21 

UU No.11/2016 tentang pengampunan pajak, undang-undang TPPU, undang-

undang tindak pidana korupsi, Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU 

PPh). Penulis akan menggunakan teori-teori hukum yaitu teori negara hukum, teori 

keadilan John Rawls, teori hukum pembuktian pidana, teori kepatuhan hukum 

pajak, serta asas-asas hukumnya dalam menganalisa dan membahas terkait topik 

penelitian dalam Disertasi ini. Metode Empiris, Penulis akan melakukan penelitian 

dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, pengambilan 

data-data, dan melakukan studi perbandingan antara negara Indonesia dengan 

negara-negara lain, yaitu negara Italia, negara Afrika Selatan, negara India terkait 

permasalahan yang diteliti. Setelah melakukan penelitian dan studi perbandingan 

dengan beberapa negara, serta menganalisa dan membahas secara Normatif 

maupun secara Empiris, selanjutnya Penulis akan memaparkan suatu konsep 

gagasan perbaikan guna memberi solusi terhadap permasalahan yang diteliti. 

BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang analisa dan pembahasan secara Normatif maupun Empiris. 

Secara Normatif, menganalisa dan membahas pengaturan Undang-Undang yang 
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mengatur tentang pengampunan pajak, undang-undang tindak pidana pencucian 

uang, dan undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pajak penghasilan 

(UU PPh), serta mengaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan dengan topik 

permasalahan, yaitu teori negara hukum, teori keadilan John Rawls, teori hukum 

pembuktian pidana, teori kepatuhan hukum pajak. Secara Empiris, Penulis 

melakukan dan menganalisa hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dan 

menganalisa data-data hasil penelitian mengenai topik permasalahan yang diteliti. 

Kemudian menganalisa dan membahas hasil putusan kasus tindak pidana korupsi 

e-KTP, terdakwa, Setyo Novanto, dan kasus tindak pidana pencucian uang dan 

tindak pidana korupsi laporan keuangan Kemendes PDTT TA 2016, terdakwa, Ali 

Sadli, serta kasus tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi laporan 

keuangan Kemendes PDTT TA 2016, terdakwa, Rochmadi Saptogiri, oleh karena 

kasus-kasus ini cukup relevan dengan topik permasalahan, yang mana dalam 

salinan putusan perkara terdakwa mengakui mendapat pengampunan pajak, namun 

kemudian terjerat kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. 

Hasil putusan tersebut akan dianalisa dan dikaitkan dengan topik permasalahan 

mengenai adanya kekuatiran beberapa kalangan terkait kemungkinan celah 

pengampunan pajak sebagai perlindungan tindak pidana pencucian uang. Analisa 

dan pembahasan akan dikaitkan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.11/2016, 

mengenai data dan informasi harta yang dilaporkan wajib pajak yang mendapat 

pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, serta 

penuntutan tindak pidana yang dilakukannya, meskipun dikemudian hari ternyata 

berdasarkan bukti permulaan bahwa data harta yang dilaporkan oknum wajib pajak 

pelaku tindak pidana bersumber dari hasil tindak pidana pencucian uang, hasil 

tipikor. Penulis akan menganalisa dan membahas kemungkinan celah 
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menyamarkan hasil tindak pidana pencucian uang dari mereka yang mendapat 

pengampunan pajak. Kemudian menganalisa dan membahas hasil perbandingan 

negara-negara terkait topik bahasan antara Indonesia dengan negara lain yaitu Italia, 

Afrika Selatan, India, serta menawarkan suatu konsep gagasan, ius constituendum, 

yang dapat memberi solusi permasalahan dalam penelitian Disertasi ini.  

BAB V   : SIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan uraian dari hasil 

analisa dan pembahasan terkait topik penelitian yang diteliti, berupa jawaban-

jawaban dan solusi permasalahan, yang dibuat dalam suatu simpulan guna 

menjawab apa yang telah dirumuskan. Saran merupakan usulan yang disarankan 

yang sebaiknya dilakukan terkait topik permasalahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


