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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul dan 

Tahun 

Penelitian 

Rumusan Masalah Kesimpulan 

1 Alcadini 

Wijayanti,

RB 

Sularto. 

Tinjauan 

Yuridis 

Terhadap 

Perkembangan 

Alat Bukti 

Dalam 

Penanggulanga

n  Tindak 

Pidana 

Pencucian 

Uang 

1. Apakah Laporan 

Hasil Analisis 

(LHA) 

merupakan 

bagian dari alat 

bukti dalam 

penanggulangan 

Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

(TPPU).  

2. Bagaimana 

pembaharuan 

pembuktian 

dalam alat bukti 

dalam 

penanggulangan 

Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

(TPPU) dimasa 

yang akan 

datang? 

Secara yuridis LHA PPATK 

bukanlah alat bukti yang 

dapat dalam TPPU akan 

tetapi dapat menjadi alat 

bukti untuk menambah 

terangnya suatu perkara. 

Laporan ini dapat dijadikan 

acuan sebagai jalan terang 

guna menulusuri untuk 

menentukan tersangka 

dalam tingkat penyidikan, 

penuntutan, dan persidangan 

untuk menambah terangnya 

kasus TPPU sehingga dapat 

diketahui dari mana hasil 

harta kekayaan. Alat bukti 

yang berlaku di dalam 

TPPU adalah alat bukti yang 

berlaku di dalam KUHAP 

dan alat bukti yang sah 

dalam pembuktian tindak 

pidana Pencucian Uang 
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ialah: a. alat bukti 

sebagaimana dimaksud 

dalam Hukum Acara 

Pidana; dan/atau b. alat 

bukti lain berupa informasi 

yang diucapkan, dikirimkan, 

diterima, atau disimpan 

secara elektronik dengan 

alat optik atau alat yang 

serupa optik dan dokumen 

merupakan terobosan 

terbaru, tidak hanya di 

bidang hukum untuk 

mengatasi cyber crime, 

namun juga berupa 

terobosan dalam 

perkembangan alat bukti. 

Alat bukti tambahan ini 

merupakan alat bukti yang 

diatur di dalam UU No. 11 

Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE). 2. LHA 

PPATK dapat dimasukkan 

tergolong sebagai alat bukti 

dalam RUUKUHAP. 

Laporan ini akan sangat 

berguna untuk membongkar 

suatu TPPU sebagaimana 

diatur di dalam Pasal 2 ayat 

(1), terutama tindak pidana 
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korupsi yang semakin susah 

untuk diberantas di 

Indonesia.TPPU adalah 

tindak pidana yang menjadi 

sorotan dunia Internasional. 

Oleh karena itu Indonesia 

telah mewujudkan 

komimentnya dengan 

meratifikasi beberapa 

konvensi PBB yang 

berkaitan dengan TPPU, 

antara lain: United Nations 

Convention Against Illicit 

Traffic in Narcotic Drugs 

and Psychotrophic 1988, 

International Convention for 

the Suppression of the 

Financing of Terrorism 

1999, United Nation 

Convention Against 

Corruption 2003. United 

Nations Convention Against 

Transnational Organized 

Crime (2000) atau Palermo 

Convention.Bertebarannya 

alat bukti yang diatur oleh 

UndangUndang khusus 

walaupun UndangUndang 

tersebut tetap mengacu pada 

alat bukti yang berlaku di 

KUHP, hal ini menunjukkan 
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atas keberlakuannya asa 

hukum yaitu lex specialis 

derogate lex genaralis atau 

aturan hukum bersifat 

khusus mengesampingkan 

aturan hukum bersifat 

umum. Undang-undang 

khusus memuat pula alat 

bukti dari UU No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE). 

2 Syarifah 

Tigris, 

Syafruddi

n Kalo, 

Mahmud 

Mulyadi. 

Tinjauan 

Yuridis Hukum 

Acara Pidana 

Dalam Uu No. 

8 Tahun 2010 

Tentang 

Pencegahan 

Dan 

Pemberantasan 

Tindak Pidana 

Pencucian 

Uang 

1. bagaimana 

pengaturan 

Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

menurut UU No. 

8 Tahun 2010 ? 

2. bagaimana 

hukum acara 

Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

dalam hal 

pembuktian 

yang diatur 

dalam UU 8 

Tahun 2010 ? 

Setelah memaparkan uraian-

uraian diatas secara 

keseluruhan maka sebagai 

penutup dari penulisan ini 

akan saya kemukakan 

beberapa kesimpulan, yaitu :  

1. Pengaturan dalam UU 

No. 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian dapa di 

bagi dalam tiga bagian, 

yakni bagian pertama adalah 

Perbuatan Pidana Pencucian 

Uang dalam UU No. 8 

Tahun 2010, bagian kedua 

adalah pertanggung jawaban 

tindak pidana pencucian 

uang dalam UU No 8 Tahun 

2010, sedangkan pada 

Pembuktian Hasil Analisis…, Nurkhozin, Fakultas Hukum UMP, 2018



14 
 

bagian ketiga adalah sanksi 

tindak pidana pencucian 

uang dalam UU ini.   

Berkaitan dengan delik 

tindak pidana pencucian 

uang sebagaimana diatur di 

dalam UU No. 8/2010, 

yaitu: a.  Pasal 3: Perbuatan 

yang dengan sengaja 

menempatkan, mentransfer, 

mengalihkan, 

membelanjakan, 

membayarkan, 

menghibahkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, 

mengubah bentuk, 

menukarkan dengan mata 

uang atau surat berharga 

atau perbuatan lain atas 

kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya 

merupakan hasil hasil tindak 

pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) dengan tujuan 

menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul 

Harta Kekayaan. b. Pasal 4: 

Perbuatan yang 

menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul, 
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sumber, lokasi, peruntukan, 

pengalihan hak-hak, atau 

kepemilikan yang 

sebenarnya atas harta 

kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya 

merupakan  hasil tindak 

pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1). c. Pasal 5: 

Perbuatan yang menerima 

atau menguasai 

penempatan, pentransferan, 

pembayaran, hibah, 

sumbangan, penitipan, 

penukaran atau 

menggunakan Harta 

kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya 

merupakan  hasil tindak 

pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1). 2. Pembuktian 

terbalik yang dijelaskan 

pada Undang-Undang No 8 

Tahun 2010 tentang 

pencegahan dan 

pemberantasan Tindak 

pidana pencucian uang, 

mengatur secara rinci 

mengenai pembuktian 
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terbalik saat masih dalam 

proses penyidikan atau 

sudah masuk ke pengadilan. 

Pasal 72 ayat (1) berbunyi, 

bahwa untuk kepentingan 

pemeriksaan dalam perkara 

tindak pidana pencucian 

uang, penyidik, penuntut 

umum atau hakim 

berwenang meminta pihak 

pelapor untuk memberikan 

keterangan secara tertulis 

mengenai harta kekayaan 

dari orang yang dilaporkan 

ke Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) kepada 

penyidik, tersangka atau 

terdakwa. dilanjutkan Pada 

ayat (2) disebutkan, dalam 

meminta keterangan 

tersebut, bagi penyidik, 

penuntut umum atau hakim 

tidak berlaku ketentuan 

peraturan 

perundangundangan yang 

mengatur rahasia bank dan 

kerahasiaan transaksi 

keuangan lain. Pada Pasal 

77 Undang-Undang yang 

sama dijelaskan, untuk 
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kepentingan pemeriksaan di 

pengadilan, terdakwa wajib 

membuktikan bahwa harta 

kekayaannya bukan 

merupakan hasil tindak 

pidana. Hal ini merupakan 

salah satu kekhususan 

tindak pidana pencucian 

uang dibandingkan dengan 

pengaturan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana dimana 

terdakwa tidak dibebani 

kewajiban tidak dibebani 

kewajiban pembuktian 

(Pasal 66 KUHAP), namun 

pembuktian terbalik untuk 

tindak pidana pencucian 

uang hanya dapat dilakukan 

oleh terdakwa pada tingkat 

pengadilan bukan pada 

tingkat penyidikan atau 

penuntutan.   

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian 

sebelumnya adalah bahwa penelitian tersebut diatas lebih mengarah 

kepada komparasi hukum tindak pidana pencucian uang dengan beberapa 

Negara yang juga menerapkan Undang-undang tindak pidana pencucian 

uang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih mengerucut kepada 
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hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK yang berkaitan dengan sah 

tidaknya LHA PPATK dijadikan sebagai bukti di pengadilan. 

B. Landasan Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang dan Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

a) Pengertian Pencucian Uang 

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa 

Inggris yaitu money “uang” dan laundering “pencucian”. Jadi, 

secara harfiah money laundering merupakan pencucian uang atau 

pemutihan uang hasil kejahatan
10

. 

Pencucian uang secara umum dapat di artikan sebagai suatu 

proses dengan mana seseorang menyembunyikan penghasilannya 

yang berasal dari sumber ilegal dan kemudian menyamarkan 

penghasilan tersebut agar tampak legal (money laudering is the 

process by which one conceals the existence of it illegals sources, 

or it illegal application of the income and than disguises that 

income, to make it appear legimate). Dengan perkataan lain, 

perumusan tersebut berarti suatu proses yang merubah uang haram 

(dirty money) atau uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal 

menjadi uang halal (legitimate money)
11

. 

                                                             
10 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi Dan 

Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24. 
11

 Reksodiputro Mardjono, Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh Tim 

Peneliti Komisi Hukum Nasional pada tanggal 2 Maret 2006, hlm. 1. 
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Sementara, pencucian uang itu sendiri di artikan sebagai 

perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, 

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas 

harta kekayaan atau patut di duga merupakan hasil tindak pidana 

dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal 

usul harta kekayaan sehingga seolah-olah merupakan harta 

kekayaan yang sah
12

. 

Berdasarkan kajian yang dilakukan Sutan Remy Sjahdeini
13 

menyatakan bahwa, pencucian uang adalah rangkaian kegiatan 

sebagai proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi 

terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, 

dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-

usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang 

melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara 

lain terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem 

keuangan (financial system) sehingga uang tersebut dapat di 

keluarkan dari sistem keuangan sebagai uang yang halal.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU disebutkan bahwa: 

                                                             
12 Krisnawati Dani, Dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 

2006, hlm 122. 

13 Sjahdeini Remy Sutan, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan 

Terorisme, Graffiti, Jakarta, 2004, hlm 5. 
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”Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-undang ini”. 

Tindak pidana pencucian uang paling dominan dilakukan 

dengan menggunakan sistem keuangan. Perbankan merupakan 

channel yang paling menarik digunakan dalam kejahatan pencucian 

uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang 

paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Sebagaimana 

diketahui, pemanfaatan bank dalam kejahatan pencucian uang 

dapat berupa:   

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 kecil;  

4) Bank yang bersangkutan dapat di minta untuk memberikan 

kredit kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan 

uang yang di simpan pada bank yang bersangkutan;  

5) Menggunakan fasilitas transfer atau EFT (Electronic Fund 

Transfer);  

6) Melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan 

menggunakan sarana L/C dengan memalsukan dokumen-
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dokumen yang dilakukan bekerja sama dengan oknum 

pejabat terkait; dan   

7) Pendirian/pemanfaatan bank gelap. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pengertian pencucian 

uang pada prinsipnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk 

menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan tertentu 

(predicate/core crime) agar sulit diketahui oleh aparat penegak 

hukum. Dampaknya, harta kekayaan hasil kejahatan tersebut dapat 

digunakan dengan aman, karena telah melewati proses atau 

tindakan tertentu yang sah
14

. 

b) Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 

Undang-undang TPPU menyebutkan bahwa pencucian uang 

adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tersebut. Dalam 

pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, 

unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil 

tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang 

dapat di lihat dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5) Undang-

undang TPPU. 

Pasal 3  

                                                             
14 Husein Yunus, Tugas, Wewenang dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana 

Pencucian Uang, Makalah disampaikan pada Seminar Pencucian Uang yang diadakan bersama 

oleh Business Reform and Reconstruction Corporation (BRRC), PPATK, Law Office of Remy and 

Darus (R&D) dan Jurnal Hukum Bisnis, di Bank Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 1-2. 
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“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan 

dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas 

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak 

pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 

Pasal 4  

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau 

kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di pidana 

karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. 

Pasal 5  

1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 

Pembuktian Hasil Analisis…, Nurkhozin, Fakultas Hukum UMP, 2018



23 
 

penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di pidana 

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

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

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 

Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang 

merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh 

seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, 

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah 

bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau 

perbuatan lain atas harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut 

di duganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, 

termasuk juga yang menerima dan menguasainya
15

. 

 

 

 

                                                             
15 Ratnasari Dian Wahyuni Indah, Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh 

Advokat Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin Makassar 2017, hlm 20. 
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2. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan 

a) Pengertian Transaksi Keuangan mencurigakan 

Pengertian transaksi keuangan mencurigakan dalam Pasal 1 

angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Transaksi keuangan mencurigakan adalah:  

1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, 

karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna 

jasa yang bersangkutan; 

2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga 

dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan 

transaksi yang bersangkutan yang wajib di lakukan oleh 

pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; 

3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan 

dengan menggunakan harta kekayaan yang di duga berasal 

dari hasil tindak pidana; atau    

4) Transaksi keuangan yang di minta oleh PPATK untuk 

dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta 

kekayaan yang di duga berasal dari hasil tindak pidana.  

Pelaksanaan pemantauan transaksi pengguna jasa diawali 

dengan pemantauan terhadap transaksi yang tidak wajar 

berdasarkan parameter yang disusun oleh penyedia jasa keuangan. 

Parameter tersebut didasarkan dari hasil kajian secara mendalam 
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dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. 

Parameter yang di susun paling kurang di tentukan berdasarkan 

transaksi pengguna jasa yang antara lain meliputi rata-rata 

transaksi, frekuensi transaksi, tujuan transaksi, nominal transaksi, 

jangka waktu transaksi, instrument transaksi, portofolio pengguna 

jasa dan produk penyedia jasa keuangan. Dalam Keputusan 

Kepala PPATK No. 2/4/Kep.PPATK/2003 tentang identifikasi 

Transaksi Keuangan mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan 

, apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih 

dari unsur-unsur sebagaimana yang di maksud dalam pasal 23 

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maka 

PJK wajib menetapkannya sebagai Transaksi Keuangan 

Mencurigakan dan Melaporkannya kepada PPATK. Keputusan 

Kepala PPATK No 3/1/Kep.PPATK/2004 tentang pedoman 

Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya 

bagi Penyedia Jasa Keuangan, penyedia jasa keuangan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a wajib 

menyampaikan laporan kepada PPATK antara lain TKT 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 satu hari kerja
16

. 

                                                             
16 PPATK, Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme, Desember 2016, hlm 
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b) Indentifikasi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi 

Penyedia Jasa Keuangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), laporan 

adalah segala sesuatu yang dilaporkan atau berita
17

. Black’s law 

dictionary mendefinisikan laporan atau report adalah penyajian 

fakta secara resmi baik lisan maupun tertulis atau suatu 

rekomendasi untuk melakukan perbuatan (A formal oral or 

written presentation of facts or a recommendation for action)
18

. 

Menurut KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang 

disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya 

berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang 

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa 

pidana. Berpijak dari definisi-definisi diatas, laporan adalah 

penyampaian fakta oleh seseorang atas dasar hak dan 

kewajibannya berdasar Undang-undang mengenai segala sesuatu 

berkaitan dengan peristiwa pidana yang diduga telah, sedang, dan 

akan terjadi. 

Bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dalam rangka 

memberikan pemahaman dan acuan tentang bagaimana 

melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dengan 

tepat, untuk menghasilkan laporan transaksi keuangan 

                                                                                                                                                                       
3. 
17 http://kbbi.web.id/lapor, diakses 10 Juli 2018. 
18

 Campbell Black Henry, 2009, Black’s law Dictionary, 9th edition, West Publishing Co., St. Paul 

Minnessota, hlm. 1414. 
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mencurigakan yang berkualitas dengan berlakunya Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, penyedia 

jasa keuangan perlu melakukan identifikasi transaksi keuangan 

mencurigakan terkait dengan pendanaan terorisme. Sehingga 

PPATK menetapkan peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan 

Transaksi Keuangan Nomor: PER- 04/1.02/PPATK/03/2014 

tentang perubahan atas peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 

11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan 

Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

c) Indentifikasi transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan 

Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan 

Transaksi terkait pendanaan terorisme sesuai Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pendanaan terorisme 

kemudian, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-

11/1.02/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-
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11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan 

Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, identifikasi TKM 

meliputi: 

a. Pemantauan transaksi pengguna jasa; 

b. Analisis Transaksi; dan 

c. Penetapan transaksi sebagai Transaksi Keuangan 

Mencurigakan (TKM)
19

. 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian, Alat Bukti dan Sistem 

atau Teori Pembuktian 

a) Pengertian Pembuktian 

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan 

pembuktian jika di lihat pada kamus Besar Bahasa Indonesia 

sebagai berikut: 

1) Bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang 

cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa 

dan sebagainya); 

2) Tanda bukti atau barang bukti adalah apa yang menjadi 

tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya); 

3) Membuktikan mempunyai pengertian, yaitu 

a) Memberi (memperlihatkan) bukti; 

                                                             
19 http://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html, diakses pada 8 Mei 2018. 
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b) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, 

melaksanakan (cita-cita dan sebagainya); 

c) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar); 

d) Meyakinkan, menyaksikan; 

d. Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-

ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang 

cara-cara yang dibanarkan oleh Undang-undang 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 

terdakwa
20

. 

Pengertian Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti 

yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksan suatu 

perkara untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran 

peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian adalah salah satu cara 

untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan 

menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam 

putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat 

bukti yang ditentukan oleh Undang-undang ternyata tidak cukup 

untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada 

terdakwa, maka terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan, 

sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat di buktikan (dengan 

alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-undang yakni dalam 

                                                             
20

 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2006, hlm. 55. 
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pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan 

dihukum
21

. 

Sudah menjadi pendapat umum, bahwa membuktikan 

berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya 

peristiwa-peristiwa tertentu, baik dalam hukum acara perdata 

maupun dalam acara pidana, pembuktian memiliki peranan yang 

sangat sentral. Pada hakekatnya pembuktian dimulai sejak 

diketahui adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur 

pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana) maka barulah 

proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, 

kemudian dilakukan penyidikan
22

. 

Sedangkan membuktikan dalam arti yuridis menurut 

Sudikno Mertokusumo
23

, tiada lain berarti memberi dasar-dasar 

yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang 

bersangkutan guna memberika kepastian tentang kebenaran 

peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan 

mengandung tiga pengertian, yaitu membuktikan dalam arti logis, 

membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam 

hukum acara mempunyai arti yuridis. 

Hukum pidana menganggap bahwa pembuktian merupakan 

bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seseorang 

                                                             
21 E Louise Amastassia, Zolecha Amira Citra, Kekuatan Pembuktian Dari Tindakan Penyadapan 

Pada Proses Penyidikan Dalam Perkara Pidana 2010, hlm. 3. 
22 Makarim, Edmon, Komplikasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 

419. 
23 Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Jakarta, 1986, hlm. 91. 
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terdakwa. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa 

melakukan perbuatan yang di dakwakan, merupakan bagian 

terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia 

dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang di 

dakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang di 

dakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan 

hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara 

pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil
24

. 

b) Pengertian Bukti dan Alat Bukti 

1) Pengertian Bukti 

Andi Hamzah
25

, mengemukakan bahwa bukti adalah 

sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian 

atau dakwaan. Sedangkan menurutnya alat-alat bukti ialah 

upaya pembuktian dalil-dalil atau dalam perkara pidana 

dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan 

terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk.  

Dalam pengertian Yuridis, tentang bukti dan alat bukti 

menurut Subekti
26

, yang menyatakan bukti adalah sesuatu 

untuk meyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau 

pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, 

bewijsmiddel (Belanda) adalah alat-alat yang di pergunakan 

                                                             
24 Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 1996. 
25

 Hamzah Andi, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 99. 
26 Soebekti, R Tjitrosoedibio, 1986. Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 21. 
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untuk di pakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka 

pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, 

persangkaan, sumpah dan lain-lain. 

Sedangkan menurut Eddy O.S. Hiariej
27

, membagi 

bukti dalam dua kategori yaitu bukti langsung (direct 

evidence) dan bukti tidak langsung (circumstance evidance). 

Dalam persidangan, tidak ada pembedaan antara direct dan 

indirect evidence, namun perihal kekuatan pembuktian 

pembedaan tersebut cukup signifikan. Circumtancial 

evidence di artikan sebagai bentuk bukti yang boleh di 

pertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung 

di lihat oleh saksi mata. 

2) Pengertian Alat Bukti 

Alat bukti merupakan segala hal yang dapat digunakan 

untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di 

pengadilan. Menurutnya, dalam konteks teori wujud bukti 

dapat beraneka ragam seperti saksi mata, dokumen, ahli, sidik 

jari, DNA dan lain sebagainya. Mengenai barang bukti itu, 

dapat di golongkan sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 

184 ayat 1 KUHAP, yang menyebutkan bahwa alat bukti 

yang sah ialah: 

a) Keterangan Saksi; 

                                                             
27 Hiariej O.S. Eddy, 2012. Teori dan Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Yogyakarta,  

hlm.52. 
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b) Keterangan Ahli; 

c) Surat; 

d) Petunjuk; 

e) Keterangan Terdakwa. 

Menyimak pendapat-pendapat sebagaimana di uraikan 

tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa alat bukti adalah 

suatu hal barang dan bukan barang yang ditentukan oleh 

Undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat 

dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak 

dakwaan, tuntutan atau gugatan
28

. 

Dalam perkara pidana, dikenal istilah barang bukti yang 

apabila kita teliti dalam Perundang-undangan formil kita, 

ternyata tidak di temukan pengertian dan perumusannya. 

Menurut Andi Hamzah
29

, menyatakan bahwa barang bukti 

dalam perkara pidana, yaitu barang menganai mana delik-

delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik 

dilakukan, misalnya pisau yang di pakai untuk menikam 

orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, 

misalnya uang Negara yang di pakai (korupsi) untuk membeli 

rumah pribadi maka rumah itu merupakan barang bukti atau 

hasil suatu delik/tindak pidana. 

                                                             
28 Irsan Koesparmono, Armansyah, Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum 

Perdata Dan Hukum Pidana, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, 173. 
29  
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c) Sistem atau Teori Pembuktian 

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-

macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat 

bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu 

dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus 

membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan
30

. 

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama 

tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk 

membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh 

dipergunakan, dan kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta 

standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil 

kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang 

dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan 

atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan 

pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu 

dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu 

kesatuan yang utuh
31

. 

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori 

pembuktian yang menjadi pegangan hakim dalam melakukan 

pemeriksaan seseorang di sidang pengadilan. Sejalan dengan 

perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian 

mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula 

                                                             
30 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, 

Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 28. 
31 Adhami Chazawi, hukum pembuktian tindak pidana korupsi, bandung: alumni, 2008, hlm. 24. 
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penerapan pembuktian di suatu Negara dengan Negara lain 

dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang 

dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu conviction intime 

atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-

mata, conviction rasionnee atau teori pembuktian 

berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas 

alasan yang logis, positif wettelijk bewijstheorie atau teori 

pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat 

pembuktian yang disebut oleh Undang-undang secara positif, 

dan negatief wettelijk bewijstheorie atau teori pembuktian 

berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti 

dalam Undang-undang secara negatif
32

. 

4. Tinjauan Umum Tentang Asas-asas Dalam Hukum Acara Pidana 

Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap 

keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana 

termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

antara lain sebagai berikut: 

a. Asas persamaan di depan hukum (equality before the law), 

artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak 

memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, 

kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka Hukum atau pengadilan 

                                                             
32 Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 11. 
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mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). 

b. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 

pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-

undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap 

dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang 

didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 

2009). 

c. Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala 

tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeladahan, 

penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis 

oleh pejabat yang berwenang oleh Undang-undang (Pasal 7 UU 

No. 48 Tahun 2009). 

d. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), artinya 

setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau 

dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah 

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

(Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). 

e. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, 

salah tahan dan salah tuntut, mengadili tanpa alasan 

berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai 

orangnya (error in persona) atau hukum yang diterapkannya 
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berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. (Pasal 9 ayat 

(1) UU No. 48 Tahun 2009). 

f. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, 

salah tahan dan salah tuntut, mengadili tanpa alasan 

berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai 

orangnya (error in persona) atau hukum yang diterapkannya 

berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. (Pasal 9 ayat 

(1) UU No. 48 Tahun 2009). 

g. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya 

ringan atau lazim disebut contante justitie (Pasal 2 ayat (4) jo 

Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009). 

h. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya 

bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk 

memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan 

pemeriksaanguna kepentingan pembelaan.28 (Pasal 56 ayat (1) 

UU No. 48 Tahun 2009). 

i. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, 

serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta 

bantun penasihat hukum. 

j. Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya 

terdakwa. (Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). 
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k. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan 

dalam pemerik-saan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap 

orang diperbolehkan hadir dan mendegarkan pemeriksaan 

dipersidangan (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). 

Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak 

asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih 

menjamin objektivitas peradilan dengan 

mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak 

memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. 

l. Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan 

hanya sah dan mempunyai kekuataan hukum apabila diucapkan 

dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 13 ayat (2) UU 

No.48 Tahun 2009). 

m. Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan, artinya 

langsung kepada terdakwa dan tidak secara tertulis antara 

hakim dengan terdakwa (Pasal 154 KUHAP dan seterusnya). 

n. Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala 

putusan pengadil-an selain harus memuat alasan dan dasar 

putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum 

tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (Pasal 50ayat 

(1) UU No. 48 Tahun 2009). 
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o. Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 

pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-

undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap 

dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang 

didakwakan atas dirinya. (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 

2009). 

p. Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk 

memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 

jelas. (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). 

q. Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam 

menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib 

mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 

2009). 

Selain asas-asas yang tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam KUHAP, 

yaitu: 

a. Asas oportunitas dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat 

bukti cukup untuk mendakwa seorang melanggar suatu 

peraturan hukum pidana, namun Penuntut Umum mempunyai 

kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara yang sudah 
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terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau 

umum (mendeponeer). 

b. Asas kejaksaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai 

penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya 

tidak tergantung pada/dari kehendak perseorangan, bahwa yang 

memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah pejabat lain 

dari pejabat penyidik. 

c. Asas praperadilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang 

sahnya atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 

penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi 

bagi seorang yang berperkara pidana-nya dihentikan pada 

tingkat penyidikan atau penuntutan. 

d. Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan 

perkara pidana, Hakim Pidana seberapa boleh harus boleh 

berhubungan langsung dengan terdakwa, yang berarti Hakim 

harus mendengar sendiri terdakwa, tidak cukup dengan adanya 

surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan 

terdakwa di muka penyidik. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi 

dan saksi ahli dan dari siapa akandiperoleh keterangan-

keterangan yang perlu yang memberikan gambaran apa yang 

benar-benar terjadi. 

e. Asas personalitas aktif dan asas personalitas passif, artinya 

dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah 
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Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana 

Republik Indonesia
33

. 

 

5. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang 

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara 

penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah 

dan/atau lembaga swasta dalam pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang. Peaturan tersebut merupakan 

pelaksanaan dari pasal 41 ayat 3 Undang-undang nomor 8 Tahun 

2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang; 

4. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan Nomor: Kep-13/1. 02. 2/PPATK/02/08 tentang 

pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait 

pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan; 

5. Peraturan kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan 

nomor: Per-03/1. 02. 1/PPATK/03/12 tentang pelaksanaan 

penghentian sementara dan penundaan transaksi dibidang 

perbankan, pasar modal dan asuransi. Berdasarkan pasal 44 ayat 1 

huruf i dan pasal 65 sampai pasal 67 UU TPPU, tentang 

                                                             
33

 Andy Sofyan, Hukum Acara Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 15-19. 
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pelaksanaan pengehentian sementara transaksi atas permintaan 

PPATK; 

6. Peraturan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan nomor: 

Per-11/1. 02/PPATK/06/2013 tentang identifikasi transaksi 

keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan; 

7. Peraturan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan 

Nomor: Per-04/1. 02/PPATK/03/2014 perubahan atas peraturan 

pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan nomor: Per-11/1. 

02/PPATK/06/2013 tentang identifikasi transaksi keuangan 

mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan; 

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/10/PBI/2017 tentang 

Penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan 

terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank 

dan penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing 

bukan Bank. 
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3)  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

PANCASILA 

1. Pembuktian Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

di Pengadilan pada Perkara Pencucian Uang. 

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan 

fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan 

memberantas tindak pidana pencucian uang. 

Peraturan Perundang-undangan 

1. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

(UU PPTPPU). 

2. Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana. 

3. Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana. 

Peristiwa Hukum 

Data Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia 

pada tahun 2017 : 

1. Hasil Analisis (HA)  

a. Proaktif = 106 HA yang Terkait dengan 1.279 

LTKM. 

b. Inquiry = 1.999 HA yang terkait dengan 6.651 

LTKM. 

2. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.704 IHA. 

3. HA terkait Pendanaan Terorisme = 127 HA yang 

terkait dengan 391 LTKM. 

4. HP yang disampaikan ke 

Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 97 

Laporan. 

1. Pengertian Tindak pidana 

pencucian uang berdasarkan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang PP TPPU dan 

KUHAP. 

2. Pengertian Pembuktian 

berdasarkan KUHP dan 

KUHAP. 

3. Teori kelembagaan 

1. Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memberikan informasi di 

pengadilan berupa Laporan Hasil Analisis (LHA), Hasil Pemeriksaan (HP) dianalisis dengan 

menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang dan KUHAP.  

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dianalisis dengan 

menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. 
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