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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Rezim Anti Pencucian Uang 

 

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi 
baru menunjukan bahwa kejahatan termasuk kejahatan lintas 
batas negara (transnational crime), berkembang sesuai dengan 
dengan perkembangan masyarakat. Ungkapan bahwa 
kejahatan tua dalam usia, tetapi muda dalam berita menjadi 
sangat relevan.1   

TPPU merupakan salah satu tindak pidana baru 
sehingga masih banyak penyidik yang belum memahaminya 
ditambah juga kondisi wilayah geografis negara kita yang 
begitu luas, sehingga diperlukan upaya yang sistematis untuk 
menyosialisasikan TPPU kepada seluruh Penyidik, tentang  
berbagai hal mengenai TPPU baik pengertian, tata cara 
pelaporan, teknis penanganan perkara TPPU oleh para 
penyidik, diseminasi kasus-kasus yang telah berkekuatan 
hukum serta berbagai hasil kajian tentang pencucian uang 
dalam rangka membangun rezim anti pencucian uang yang 
kuat. 

Sumber daya manusia yang terlatih serta mekanisme 
kerja sama dan koordinasi yang baik antara Financial 
Intelligence Unit (FIU) dan penegak hukum merupakan 
prasyarat penting dalam mewujudkan rezim anti pencucian 
uang yang efektif. Adanya sumber daya manusia serta 
mekanisme kerja sama dan koordinasi tersebut merupakan 
butir utama dari Rekomendasi Financial Action Task Force 
(FATF) on Money Laundering (dikenal dengan sebutan FATF 
                                                            
1.  M.Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian uang, Jember, Bayu Media. 
2003. Hlm 13 
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Revised 40+9 Recommendations). Rekomendasi FATF dimaksud 
(Nomor 30 dan 31) menyebutkan antara lain:  

“Negara-negara harus menyediakan sumber finansial, 
SDM, dan teknis yang memadai kepada pihak 
berwenang terkait dalam pemberantasan pencucian uang 
dan pendanaan teroris. Negara-negara harus memiliki 
proses yang menjamin bahwa staf pihak berwenang 
tersebut memiliki integritas tinggi.” 

“Negara-negara harus menjamin bahwa pembuat 
kebijakan, FIU, penegak hukum dan pengawas memiliki 
mekanisme yang efektif yang membolehkan mereka 
bekerjasama, dan jika dimungkinkan koordinasi secara 
domestik antara satu dengan yang lainnya dalam hal 
pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan aktivitas 
untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan 
teroris.”  

Sebagaimana diketahui bahwa UU No. 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan kewenangan kepada 
penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak 
pidana pencucian uang. “Penyidik tindak pidana asal” adalah 
pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi 
kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika 
Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia. 

PPATK, sebagai FIU, menempati posisi khusus dalam 
rezim anti pencucian uang, tidak saja sebagai penyedia 
informasi intelijen keuangan kepada penyidik tindak pidana 
pencucian uang maupun penyidik tindak pidana asal guna 
mengungkap tindak pidana dan menyelamatkan aset hasil 
tindak pidananya, namun juga mempunyai fungsi yang lebih 
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luas dalam menjalankan tugas mencegah dan memberantas 
tindak pidana pencucian uang.  

Dengan demikian upaya pencegahan dan pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)  merupakan tanggung 
jawab bersama. Semua pihak wajib memaksimalkan segenap 
potensi untuk menggalang kekuatan demi tercapainya maksud 
tersebut. Tanggung jawab tersebut tidak dapat diemban 
dengan baik apabila masing-masing institusi penegak hukum 
dan peradilan sebagai pelaksana undang-undang memiliki 
konsepnya dan cara sendiri sehingga mengakibatkan tidak 
adanya keterpaduan pelaksanaan tugas di antara institusi 
penegak hukum dan peradilan. Perbedaaan dan pertentangan 
dalam penegakan hukum justru akan menciptakan celah dan 
keleluasaan serta motivasi bagi pelaku kejahatan untuk terus 
mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya.  

Salah satu cara yang bisa ditempuh dalam meminimalisir 
hambatan diatas adalah dengan melakukan capacity building 
(peningkatan kapasitas) sumber daya manusia pelaksana rezim 
anti pencucian uang (dalam hal ini sektor penegakan hukum) 
serta mempererat kerja sama dan koordinasi antar instansi 
tersebut, khususnya dalam lingkup domestik, melalui suatu 
modul penyidikan TPPU penegak hukum. Modul ini ini 
disusun dengan substansi yang beragam, sesuai dengan 
kompetensi dan kewenangan yang dimiliki oleh berbagai 
institusi yang terlibat dalam penanganan tindak pidana asal 
maupun tindak pidana pencucian uang dengan maksud agar 
penanganan suatu perkara tindak pidana dapat terintegrasi 
dengan baik dan mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan 
oleh masyarakat. Kerjasama antara instansi penegak hukum 
dan instansi terkait lainnya termasuk PPATK perlu 
dioptimalkan agar upaya penegakan hukum khususnya dalam 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 
dapat berjalan efektif demi tercapainya negara hukum yang 
berkeadilan. 
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1.2. Bank dan Beberapa Kegiatan Usaha Bank Yang Perlu 
Diketahui 

 

Peran bank dalam pembangunan nasional menempati 
posisi yang sangat strategis. Bank melakukan kegiatan usaha 
dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank 
juga diyakini sebagai media dalam menyerasikan, 
menyeleraskan dan menyeimbangkan unsur pemerataan 
pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 
ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak menurut 
ketentuan UU No. 10 tahun 1998 Tentang Bank. 

1. Berdasarkan jenisnya, Bank terdiri dari : 

a. Bank Umum 

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 
Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan 
jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 
berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Kegiatan operasional 

Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank dibagi menjadi: 

a. Bank Konvensional 

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan 
kegiatan usahanya secara konvensional dan 
berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum 
Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. 
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1) Bank Umum Konvensional adalah Bank 
Konvensional yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah. 

2) Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut 
BPR adalah Bank Konvensional yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah; 

b. Bank Syariah 

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan 
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut 
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah.  

1) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah. 

2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya 
disebut BPRS adalah Bank Syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah. 

3. Beberapa Bentuk Kegiatan Bank Dan Non Bank 

a. Bank Umum 

1. Simpanan Giro (Demand Deposit)  
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Rekening Giro adalah rekening yang uangnya bisa diambil 
setiap hari, di mana rekening ini dilengkapi fasilitas 
pembayaran dengan cek  dan giro bilyet. Cek merupakan 
surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang 
memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk 
membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di 
dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.  

 
Adapun jenis-jenis cek adalah sebagai berikut: 

a. Cek Atas Nama 

 Merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau 
badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek 
tersebut. 

b. Cek Atas Unjuk 

 Yaitu cek yang tidak tertulis nama seseorang atau 
badan tertentu di dalam cek tersebut. 

c. Cek Silang 
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 Jika suatu cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda 
silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai 
pemindahbukuan bukan tunai. 

d. Cek Mundur 

 Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari 
tanggal sekarang dan biasanya terjadi karena ada 
kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima 
cek. 

e. Cek Kosong 

 Yaitu cek yang dananya tidak tersedia. 

 

 
 

Bilyet Giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada 
bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut 
untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening 
yang bersangkutan kepada pihak penerima yang 
disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank 
lainnya. Masa berlaku bilyet giro adalah 70 hari terhitung 
mulai dari tanggal penarikannya. 
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2. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

Tabungan adalah produk simpanan di bank yang 
penyetoran maupun penarikannya dapat dilakukan kapan 
saja.  

3. Simpanan Deposito (Time Deposit) 

Deposito adalah produk simpanan di bank yang 
penyetoran maupun penarikannya hanya dapat dilakukan 
pada waktu tertentu saja. Minimal setoran untuk 
penempatan deposito besarnya pada tiap bank bervariasi.  

Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk : 

1. Kredit Investasi 

2. Kredit Modal Kerja 

3. Kredit Perdagangan 

Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti : 

1. Transfer (Kiriman Uang) 

Yaitu jasa bank dalam memindahkan dana dari satu 
bank ke bank lain baik di dalam maupun di luar negeri 

2. Inkaso (Collection) 

Yaitu jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat 
yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai 
contoh apabila kita memperoleh selembar cek yang 
diterbitkan oleh bank di kora Bandung, maka cek 
tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. 

3. Kliring 

Yaitu jasa penyelesaian hutang piutang antar bank 
dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang 
akan dikliringkan di lembaga kliring. Adapun warkat-
warkat yang dikliringkan meliputi cek, bilyet giro, 
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wesel bank, surat bukti penerimaan transfer dari luar 
kota dan Lalu Lintas Giral (LLG)/nota kredit. 

4. RTGS (Real Time Gross Settlement) 

Yaitu jasa pemindahan dana dari satu bank ke bank 
lain dalam jumlah besar menggunakan system RTGS, 
dalam hitungan waktu yang sangat cepat dana sudah 
berpindah secara elektronis dengan biaya yang tidak 
terlalu mahal. 

5. Save Deposit Box 

Yaitu Jasa penyimpanan dokumen/barang berharga. 
Bank tidak mengetahui isi kotak nasabah, nasabah 
memenuhi syarta tertentu dan membayar sewa. 

6. Bank Card 

7. Bank Notes (Valas) 

8. Bank Garansi 

9. Referensi Bank 

10. Bank Draft 

11. Letter of Credit 

Merupakan suatu pernyataan dari bank atas 
permintaan nasabah (biasanya importer) untuk 
menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu 
untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau 
eksportir).  

12. Travellers Cheque 

13. Jual beli surat-surat berharga 

14. Menerima setoran-setoran antara lain setoran pajak  

15. Melayani pembayaran-pembayaran antara lain 
pembayaran gaji dan deviden 



10 
 

16. Didalam pasar modal perbankan dapat memberikan 
atau menjadi penjamin emisi (underwriter), penjamin 
(guarantor), wali amanat (trustee), perantara 
perdagangan efek (pialang/broker), pedagang efek 
(dealer) dan perusahaan pengelola dana (investment 
company). 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Menghimpun dana dalam bentuk : 

1.  Simpanan Tabungan 

2.  Simpanan Deposito 

Menyalurkan dana dalam bentuk: 

1.  Kredit Investasi 

2.  Kredit Modal Kerja 

3.  Kredit Perdagangan 

BPR dilarang untuk menerima simpanan giro, mengikuti 
kliring, melakukan kegiatan valas dan melakukan kegiatan 
perasuransian. 

c. Non Perbankan 

1. Pasar Modal 

Penyedia Jasa Keuangan di bidang pasar modal adalah 
Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank 
Kustodian. 

� Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan 
kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara 
Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.  

� Pengelola Reksa Dana adalah Manajer Investasi. 
Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan 
usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para 
nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif 
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untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan 
asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan 
sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 

� Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat 
persetujuan dari Bapepam sebagai Kustodian. 
Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa 
penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan 
Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, 
dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan 
mewakili pemegang rekening yang menjadi 
nasabahnya. 

Variasi jumlah Pihak Pelapor berbanding lurus dengan 
variasi instrument keuangan yang diperdagangkan. Oleh 
karenanya analisis harus memiliki kemampuan khusus 
terkait dengan industry pasar modal serta 
karakteristiknya. Seringkali industri Pasar Modal (sama 
hal nya dengan indusri non perbankan lainnya) menjadi 
media bagi pelaku pencucian uang dalam tahap layering. 

Sejak tahapan placement baik dari proses Initial Public 
Offering (IPO), pemesanan right issue, Unit Penyertaan 
yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi dan Bank 
Kustodian ataupun dalam transaksi efek regular (margin 
trading, short selling, dan lainnya) terbuka kesempatan bagi 
para pelaku tindak pidana pencucia uang untuk 
mengaburkan harta kekayaan illegalnya. 

Analis dituntut memiliki kemampuan untuk menelusuri 
aliran dana, sumber pendanaan maupun katerkaitan 
antara satu transaksi dengan transaksi lainnya dalam 
mekanisme kegiatan perdagangan Efek di Pasar Modal. 

2. Asuransi 

Industri asuransi memiliki karakteristik yang khas, 
dalam industri ini penggunaan identitas palsu ataupun 



12 
 

nominee hampir dapat dipastikan tidak dapat dilakukan 
mengingat karakteristiknya membutuhkan keabsahan 
identitas. Penggunaan identitas palsu yang data dilakukan 
pada industry keuangan lainnya justru akan merugikan 
pemeang polis ataupun penerima manfaat dalam transaksi 
asuransi. 

Transaksi asuransi menawarkan fleksibilitas dalam 
hal pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah,  polis 
dibayarkan dengan menyerahkan dana kepada pialang 
asuransi untuk kemudian disetorkan ke rekening 
perusahaan asuransi pada bank yang telah 
ditunjuk/ditentukan sebelumnya. 

Bank dimana nasabah atau broker/pialang asuransi 
membayar polis asuransi seringkali tidak mencurigai 
nasabahnya karena dana yang disetor ditujukan ke 
rekening milik perusahaan asuransi. Pembayaran premi 
berikutnya secara rutin (jika premi dibayarkan secara rutin 
setiap bulan atau setiap tahun) dapat dilakukan dengan 
metode pembayaran cash, transfer ataupun dibayarkan oleh 
pihak ketiga. Karakteristik lainnya yang perlu dicermati 
oleg serang analis dalam melakukan analisis terkait dengan 
industry asuransi adalah: 

a) Pembayaran premi pembukaan polis asuransi oleh 
broker asuransi; 

b) Pembayaran melalui setoran tunai, 

c) Pembayaran oleh pihak ketiga; 

d) Pembayaran premi kecil namun dilakukan top up 
dalam jumlah relative besar; 

e) Unit Link; 

f) Early termination, redemption ataupun penghentian 
polis sebelum jangka waktu yang disepakati diawal. 

3. Pembiayaan 
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Lembaga pembiayaan memiliki karakteristik 
tersendiri, khususnya dalam hal pengikatan kontrak 
seringkali memberikan gambaran terhadap keterbatasan 
pemegang kontrak. Seringkali gambaran ini memberikan 
keuntungan tersendiri bagi para pelaku kejahatan, 
mengingat dengan gambaran ini, maka transaksi yang 
terjadi antara pihak pemegang kontrak dan provider 
(lembaga pembiayaan) dapat diatur sehingga sesuai dengan 
profile nasabah walaupun sesungguhnya nasabah memiliki 
kemampuan membeli secara cash dari barang yang dibeli 
melalui fasilitas pembiayaan. 

Seringkali pihak pemegang kontrak dalam jangka 
waktu tertentu segera melunasi kontraknya, ataupun 
pembayaran angsuran dilakuka oleh pihak ketiga yang 
memiliki kepentingan dengan pemegang kontrak. 

Tindak pidana penyuapan dapat dilakukan dengan fasilitas 
ini dengan melakukan pengikatan kontrak kemudian 
barang yang dibiayai diserahkan kepada pihak tertentu dan 
pembayaran dilakukan oleh pihak penyuap. Perlunasan 
dapat dilakukan sebelum periode pembiayaan berakhir dan 
kemudian barang yang di biayai menjadi miliki pihak yang 
disuap sehingga saat barang tersebut dijual, maka ybs telah 
memiliki underlying transaction yang dapat dinyatakan 
(misalnya: penjualan kendaraan) sehingga akan 
meminimalisir kecurigaan. 

Kejelian analis dalam menelusuri transaksi terkait 
pembiayaan dituntut secara professional dan terarah. 

4. Pedagang Valuta Asing 

Dapat dikatakan bahwa pedagang valuta asing 
memiliki tingkat kerawanan yang paling tinggi dalam hal 
kemudahan untuk dapat dipergunakan untuk melakukan 
pencucian uang. 
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Denominasi maa uang asing cenderung menjadi 
pilihan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan 
transaksi, disamping nilai yag tinggi (dibandingkan 
dengan Rupiah), denominasi mata uang asing lebih praktis 
dipergunakan dalam hal penyerahan kepada para pihak 
ataupun mobilitasnya. 

Pihak yang melakukan kejahatan dengan 
menghasilkan mata uang asing dapat dengan mudah 
menukarkan dananya dengan mata uang rupiah melalui 
berbagai pedagang mata uang asing di Indonesia baik yang 
berijin maupun tidak berijin. 

Dana dapat ditukarkan dengan menggunakan 
identitas palsu, menyuruh pihak ketiga ataupun dalam 
jumlah yang dipandang sesuai dengan profile pelaku. 
Penerapan prinsip mengenal nasabah pada pedagang 
valuta asing juga relative sederhana dan memiliki celah 
yang besar untuk dimanfaatkan oleh pelaku pencucian 
uang. 
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II. MEMAHAMI TRANSAKSI KEUANGAN 
MENCURIGAKAN (TKM) 

 

Dalam penanganan TPPU sering sekali kita mendengar 
istilah Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), apa itu 
transaksi keuangan yang mencurigakan? Di dalam peraturan 
perundang-undangan tidak diatur mengenai apa yang 
dimaksudkan dengan TKM. Di dalam penjelasan Pasal 23 Ayat 
(1) Huruf a UU TPPU diuraikan bahwa Transaksi Keuangan 
Mencurigakan diawali dari Transaksi antara lain:  

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas; 

2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar 
dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar 
kewajaran; atau  

3. Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan 
kewajaran 

Memahami ini akan sangat memnbantu penyidik dalam 
melakukan profiling terhadap orang atau pihak yang akan 
terkait dengan suatu transakasi, memahami ini juga akan dapat 
mengungkapkan bagaimana perbuatan atau modus operandi 
yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 
kekayaannya. 

Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 UU No. 8 tahun 
2010, transaksi keuangan mencurigakan (TKM) meliputi : 

1. Transaksi yang menyimpang dari Profil, karakteristik atau 
kebiasaan pola transaksi pengguna jasa yang 
bersangkutan. 

2. Transasksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut 
diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 
pelaporan. 
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3. Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 
menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari 
hasil tindak pidana. 

4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk 
dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta 
kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 

 

2.1. Transaksi yang menyimpang dari Profil, karakteristik 
atau kebiasaan pola transaksi 
 

Profil adalah deskripsi nasabah yang antara lain 
mencakup identitas, pekerjaan, kegiatan usaha, dan sumber 
penghasilan dan jumlah penghasilan. Semua data dan 
informasi ini akan mengarahkan kewajaran nasabah 
melakukan transaksi dalam batasan jumlah tertentu apakah 
sesuai atau diluar profilny. misalnya seorang PNS yang 
memperoleh penghasilan bulanan dengan standar gaji 
yang sudah ditentukan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku namun ternyata melakukan 
transaksi diluar dari standar gaji/penghasilannya maka hal 
ini dikategorikan menyimpan dari profil.  

Karakteristik digambarkan sebagai ciri-ciri khusus 
dari transaksi nasabah, yang dapat membedakan nasabah 
atau kelompok nasabah satu dengan lainnya. Untuk 
mengidentifikasi karakteristik nasabah sebagai faktor 
pembeda tersebut adalah bisnis dari nasabah yang 
bersangkutan. Jenis dan cakupan bisnis akan mengarahkan 
pada transaksi apa dan bagaimana transaksi nasabah yang 
wajar dilakukan.  Karakteristik ini antara lain ditunjukkan 
dengan : 

1. jenis mata uang, instrumen atau jasa keuangan yang 
digunakan 
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2. siapa dan dimana counterparty atau lawan 
transaksinya 

3. waktu pelaksanaan transaksi 

Misal, seorang pengawai BUMN, Pegawai, karyawan yang 
menerima penghasilan setiap bulan dalam mata uang 
rupiah namun dalam kenyataannya pegawai yang 
bersangkutan menerima seotoran atau kiriman dari pihak 
yang tidak ada kaitan dengan pekerjaannya dalam bentuk 
rupiah maka hal ini dapat mencurigakan atau dapat pula 
kita lihat ketika seseorang yang bekerjan di Indonesia dan 
menerima gaji dengan mata uang Indonesia (rupiah) akan 
tetapi ternyata ia banyak menerima mata uang asing. 

Kebiasaan pola transaksi, kebiasaan Transaksi 
yang dilakukan oleh Nasabah. Pola transaksi nasabah 
ditunjukan oleh adanya frekuensi transaksi pengkreditan 
dan pendebetan. Trasaksi nasabah ada yang terpola namun 
juga banyak yang tidak terpola. Misal dalam pembukaan 
rekening, lazimnya orang akan membuka rekening di Bank 
yang mendekati tempat tinggal atau tempat kerja, namun 
seseorang orang ternyata membuka rekening diluar hal 
tersebut dan pihak yang mentransfer tidak ada hubungan 
dengan pemilik rekning. Atau dapat juga kita lihat, sebuah 
minimarket atau SPBU menerima semua jenis uang rupiah 
dalam berbagai pecahan, namun ternyata pemililik atau 
pihak minimarket dan SPBU dalam melakukan 
transaksinya dengan uang hanya jumlah tertentu saja 
misal dengan menggunakan uang    

 

2.2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut 
diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 
pelaporan 
 

Sebagaimana ketentuan UU No.8 Tahun 2010, 
bahwa penyedia jasa keuangan (Bank dan Non Bank) 
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diwajibkan untuk menyampaikan transaksi tunai dengan 
nilai paling sedikit Rp500, oleh karena pengguna jasa 
mengetahui ketentuan ini dan maka transaksi yang 
dilakukan dipecah menjadi Rp 450 juta dan Rp50 juta, hal 
ini telah menunjukkan bahwa penggunan jasa sudah 
mempunyai niat untuk menghindari pelaporan ke PPATK. 

 

2.3. Transaksi dilakukan atau batal dilakukan dengan 
menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari 
hasil tindak pidana 
 

Untuk memahami  apakah harta kekayaan yang 
digunakan untuk bertransaksi bersumber dari hasil 
kejahatan memang tidak mudah, namun hall ini dapat 
dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :  

� Terdapat pelaksanaan kewenangan penegak hukum 
terhadap pengguna jasa dengan melakukan penundaan 
transaksi, pemblokiran, penyitaan, dan permintaan 
keterangan. 

� Pengguna jasa telah terpublikasi sebagai tersangka, 
terdakwa atau terpidana. 

� Pengguna jasa adalah karyawan PJK yang melakukan 
fraud yang menghasilkan uang atau harta kekayaan, 
seperti auditor internal menemukan adanya karyawan 
yang menggelapkan dana perusahaan dan ternyata 
karyawan bersangkutan memiliki rekening.  

� Terdapat calon nasabah/pengguna jasa atau 
nasabah/pengguna jasa yang tidak bersedia 
menyerahkan dokumen pendukung atau memalsukan 
dokumen pendukung termasuk pula nasabah yang 
memberikan informasi palsu.  
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� Transaksi yang dilakukan atau rekening yang dimilki 
oleh orang, badan usaha, atau organisasi yang diduga 
atau diketahui terlibat dalam tindak pidana terorisme 
(Harta Kekayaan bersumber dari hasil kejahatan atau 
kegiatan yang sah). 

 

2.4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk 
dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta 
kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana 
 

PPATK sebagai lembaga intelijen, memperoleh 
berbagai sumber data yang berguna dalam melakukan 
proses analisis, sehingga PPATK meminta kepada 
penyedia jasa keuangan untuk menyampaikan laporan 
pihak/orang tertentu kepada PPATK sebagai TKM tanpa 
melihat jumlah transaksi. 

Selain apa yang telah dikemukakan diatas, PPATK 
telah menyusun pedoman identifikasi dalam Peraturan 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
Nomor : PER-11/1.02/PPATK/06/2013, dimana 
parameter yang dapat digunakan antara lain :  

� Transaksi tampak tidak sesuai atau tidak konsisten 
dengan aktivitas atau Kegiatan bisnis Pengguna Jasa, 
hal ini dapat dilihat dari form pembukaan rekening 
apakah akatifitas sesuai dengan tujuan pembukaan 
rekening, missal untuk gaji, investasi dll. 

� Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi 
dalam jangka waktu berdekatan atau bersamaan 
dengan pembayaran premi sekaligus dalam jumlah 
besar yang kemudian diikuti pencairan polis sebelum 
jatuh tempo. 
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� Transaksi melibatkan pihak-pihak yang tidak wajar 
(misalnya, importir makanan berurusan dengan 
eksportir mobil)  
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III. MENGENAL HASIL ANALISIS TRANSAKSI  

 

3.1. Pemeriksaan 

 

Di samping peran strategis yang diemban dalam 
mensinergikan efektifitas pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana Pencucian Uang, peran PPATK yang utama 
dalam membantu penegakan hukum yaitu menyampaikan hasil 
Pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana 
Pencucian Uang sekaligus juga untuk tindak pidana lain. 

PPATK sebagai lembaga yang memegang posisi sentral 
dalam mendapatkan dan mengolah informasi, dituntut untuk 
dapat melakukan fungsi analisis atau Pemeriksaan secara 
profesional dan independen agar hasil analisis atau 
Pemeriksaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para penegak 
hukum dalam kegiatan penuntasan pemberantasan TPPU, baik 
di tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan. 
Berkenaan dengan hal ini Pasal 64 mengatur secara tegas 
bahwa PPATK melakukan Pemeriksaan terhadap Transaksi 
Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi 
tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain.  Dalam 
hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang 
atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil 
Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.  

Pemeriksaan didefinisikan sebagai proses identifikasi 
masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan 
Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan 
profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana (Pasal 
1 angka 7 UU TPPU). Dalam kegiatan pemeriksaan, hasil 
akhirnya berbentuk Hasil Pemeriksaan, yaitu penilaian akhir 
dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi 
Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara 
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independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada 
penyidik (Pasal 1 angka 8 UU TPPU). 

Dengan demikian Pemeriksaan ini merupakan proses 
atau tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penanganan 
Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk menilai adanya 
dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lain, 
yang mencakup identifikasi masalah. 

Dalam kegiatan identifikasi masalah, perlu terlebih 
dahulu dilakukan kegiatan yang disebut dengan Data Collection. 
Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan lebih difokuskan 
kepada pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber 
baik dari aparat penegak hukum, PJK maupun individual sesuai 
kewenangan yang ada. Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 
TPPU, PPATK diberikan kewenangan, antara lain: 

a) menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; 

b) menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat 
mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang; 

Di samping itu, Pasal 40 ayat (1) juga memberikan 
kewenangan untuk meminta dan mendapatkan data dan 
informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta 
yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, 
termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta 
yang menerima laporan dari profesi tertentu. 

 

3.2. Analisis 

 

Kegiatan analisis merupakan jantung dari proses 
intelijen dan dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dalam 
proses intelijen. Dalam tahap ini dilakukan proses 
penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang 
dimiliki sehingga nantinya dapat membentuk suatu pola atau 
arti tersendiri. Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu 
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hipotesa atau beberapa hipotesa yang tentunya masih perlu 
dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam proses ini 
apabila informasi yang mendukung analisis dinilai masih 
kurang maka diperlukan adanya tambahan informasi 
sebagaimana yang dilakukan dalam tahap collection di atas.  
Hasil akhir dari kegiatan analisis dapat berupa suatu 
kesimpulan, ramalan atau perkiraan.  

Sebagai FIU, PPATK  melakukan analisis atau 
pemeriksaan atas suatu laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan dengan cara mencari informasi lain yang terkait 
dengan laporan tersebut dalam database yang dimiliki PPATK. 
Apabila tidak ditemukan informasi lain dalam database maka 
analis PPATK dapat mencari informasi lain dari berbagai 
sumber dengan cara seperti yang dilakukan dalam tahap 
collection di atas dan melakukan tindakan lain sesuai 
kewenangan yang diberikan. Upaya untuk memperoleh 
informasi dilakukan dengan: 

a) Permintaan informasi kepada : 

1)  instansi atau pihak terkait; 

2) Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil 
analisis PPATK;  

b) meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain 
yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian 
Uang; 

c) merekomendasikan kepada instansi penegak hukum 
mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau 
penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  

Apabila dari kegiatan analisis menghasilkan dugaan kuat 
atau bahkan diketahui sesuatu yang ditransaksikan merupakan 
hasil tindak pidana maka PPATK berwenang meminta 
penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara 
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seluruh atau sebagian Transaksi dimaksud. Pembahasan 
mengenai penghentian sementara Transaksi ini secara detail 
akan diuraikan dalam bahasan berikutnya. 

Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat digunakan 
suatu analytical tools & techniques seperti link charting, event 
charting, flow charting,  activity charting, dan data correlation. 

Hasil analisis atau pemeriksaan, selanjutnya dilakukan 
dissemination of intelligence,  yaitu penyampaian hasil analisis 
atau pemeriksan kepada penyidik TPPU atau pihak lain yang 
diberi kewenangan oleh UU TPPU. Hasil Pemeriksaan ini 
memuat kesimpulan sementara (indikatif). Penyampaian 
informasi intelijen tersebut harus memperhatikan ketentuan “3 
C’s” yaitu clear, concise and clock. Selain itu, petugas yang 
membuat hasil analisis harus dapat memberikan penjelasan 
baik secara lisan maupun tulisan atas isi dari analisis yang 
dibuatnya. 

Hasil analisis atau pemeriksaan PPATK merupakan 
informasi intelijen keuangan yang bukan merupakan dokumen 
alat bukti dan bersifat sangat rahasia sehingga tidak dapat 
ditampilkan dalam sidang pengadilan proses penegakan 
hukum. Atas Hasil Pemeriksaan atau analisis tersebut, 
Kepolisian atau penyidik TPPU lainnya melakukan penyidikan 
untuk pengumpulan bukti dan selanjutnya dapat di bawa dalam 
sidang pengadilan. Selain itu, informasi intelijen dari PPATK 
diharapkan juga dapat membantu aparat penegak hukum untuk 
memperoleh dokumen alat bukti tindak pidana asalnya. 

 

3.3. Substansi Hasil Analisis 

 

1. Ringkasan Kasus 

Hasil analisis dituangkan berdasarkan data-data yang telah 
diperoleh, dalam Sub ini diberikan gambaran singkat 
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seluruh rangkaian data transaksi beserta dugaan-dugaan 
adanya indikasi keterkaitan dengan tindak pidana asal 
ataupun terjadinya tindak pidana pencucian uang. 

2. Profile Nasabah dan pihak terkait 

Disampaikan seluruh data terkait dengan profile nasabah, 
identitas nasabah, beserta hal-hal lainnya yang akan 
memberikan gambaran lengkap terkait dengan profile 
nasabah diikuti dengan indentitas-identitas diri nasabah. 

3. Analisis Kasus 

Analisis dibuat terkait dengan aliran dana yang 
ditransaksikan, sumber pendanaan dalam melakukan 
transaksi serta tujuan penggunaan dana terkait dengan 
transaksi yang dilakukan. Analisis dilakukan atas jenis, 
jumlah serta instrument keuangan yang terkait untuk 
dilakukan penyesuaian dengan profile nasabah beserta 
kelayakan transaksi. 

Indikasi-indikasi sumber harta kekayaan dengan tindak 
pidana ataupun kegiatan-kegiatan illegal lainnya akan 
dilakukan oleh analis jika ditemukan data ataupun 
informasi yang mendukung baik yang berasal dari data 
internal PPATK maupun dari data eksternal lainnya. 

4. Kesimpulan. 

Diambil kesimpulan terkait dengan analisis yang 
dilakukan atas seluruh data ataupun informasi yang 
diperoleh dalam proses analisis yang dilakukan termasuk 
rekomendasi ada tidaknya indikasi TPPU atau Tindak 
Pidana lainnya. 
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IV. CONTOH HASIL ANALISIS TRANSAKSI 
KEUANGAN YANG BERINDIKASI TINDAK 
PIDANA PENCUCIAN UANG   

 

4.1. Ringkasan Kasus 

 

Terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang dengan 
modus Badu, seorang guru sekolah di Surabaya dan anaknya 
Doni berusia 21 tahun membawa uang tunai mata uang Dollar 
US (banknotes) sebesar USD 300.000,- guna ditukarkan 
dengan Rupiah di Bank Berdikari. Uang hasil penukaran 
tersebut untuk sementara disetorkan ke rekening tabungan 
a/n Badu dan Doni,  sebelum ditransfer/dipindahbukukan ke 
rekening pihak terkait lainnya.  Setelah transfer/pindahbuku 
dana selesai, rekening tabungan yang baru dibuka pada saat 
menukarkan banknotes tersebut langsung ditutup. Menurut 
Badu dan Doni, banknotes dollar US tersebut dibawa langsung 
oleh anaknya yang bekerja di Hongkong akan digunakan 
untuk membeli rumah di Bali.  

 

4.2. Informasi Pelaku dan Pola Transaksi 

a. Informasi Pelaku  
a. Nama : Badu 

Jenis Kelamin : Laki-laki 
No. KTP : 041162/02856/04.2005/200

1 
Pekerjaan : Guru 
Tempat/tgl. 
Lahir 

: Surabaya, 4 September 1962   

Alamat : Dusun Krajan RT02/RW II 
Mulyosari Dukuh Kupang 
Surabaya  
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Nomor 
Telepon 

: - 

Rekening 
yang dimiliki 

: - Tabungan No.143-00-
0419805-5 pada Bank 
Berdikari KC Alun-alun 
Surabaya 

- Tabungan No.243996039 
pada Bank Asia KCU 
Surabaya 

Tgl buka 
rekening 

: Di Bank Berdikari tgl 10 
Mei 2006 
Di Bank Asia tgl 11 Mei  
2006 

   
b. Nama : Doni 

Jenis Kelamin : Laki-laki 
No. KTP : 051083/12694/73.1002/300 
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tgl. 
Lahir 

: Surabaya, 5 Oktober 1983 

Alamat : Jl. Wijaya Kusuma II/306 
RT01/RW01, Patrang 
Surabaya 

Nomor 
Telepon 

: - 

Rekening 
yang dimiliki 

: Tabungan Dollar No.143-
00-0419805-5 pada Bank 
Berdikari KC Alun-alun 
Surabaya 
Tabungan No.243995733 
pada Bank Asia KCU 
Surabaya 

Tgl buka 
rekening 

: Di Bank Berdikari 11 Mei 
2006 
Di Bank Asia KCU Surabaya 
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tgl 13 Mei 2006 
   
c. Nama : Safitri 

Jenis Kelamin : Perempuan 
No. KTP : 070784/0222/73.1002/200 
Pekerjaan : - 
Tempat/tgl. 
Lahir 

: Surabaya, 7 Juli 1984 

Alamat : Jl. Wijaya Kusuma II/306 
RT01/RW01, Patrang  
Surabaya 

Nomor 
Telepon 

: - 

Rekening 
yang dimiliki 

: Tabungan No.143-00-
0419809-7 pada Bank 
Berdikari KC Alun-alun 
Surabaya 

Tgl buka 
rekening 

: 10  Mei  2006 

   
d. Nama : Burhan Harahap 

Jenis Kelamin : Laki-laki 
No. KTP : 09.5102.170569.0459 
Pekerjaan : Wiraswasta (Kontainer)  
Tempat/tgl. 
Lahir 

: Medan, 17 Mei 1969 

Alamat : Vilamas Utara IV Blok 
G7/17 RT004/RW003 
Dago Bandung  
Jl. Raya Setiabudi Ilir 
Bandung  

Nomor 
Telepon 

: - 
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Rekening 
yang dimiliki 

: Tabungan No.117-00-
0419900-7 pada Bank 
Berdikari KCP Kebon Jeruk 
Bandung 
Tabungan pada Bank Asia 
No.4890047144 

Tgl buka 
rekening 

: Di Bank Berdikari 17 Mei 
2006 

   
e. Nama : Zainal 

Jenis Kelamin : Laki-laki 
No. KTP : 09.5001.270456.0252 
Pekerjaan : Karyawan  
Tempat/tgl. 
Lahir 

: Malang, 27 April 1968 

Alamat : Jl. Mandioli No.12 RT005 
RW005 Cihampelas  
Bandung  

Nomor 
Telepon 

: - 

Rekening 
yang dimiliki 

: Tabungan 
No.033.01.011554.50.4 pada 
BANK SINAR KC BUAH 
BATU Bandung 
Tabungan 
No.0256.01.006886.502 pada 
BANK SINAR KC Malang 
Jawa Timur 

Tgl buka 
rekening 

: - 

   
 

b. Kronologis dan Pola Transaksi  
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1) Tgl 10 Mei 2006, Badu  datang ke Bank Berdikari 
Cabang Alun-Alun Surabaya untuk menjual 
banknote dollar sebesar USD 10.000 dan membuka 
rekening tabungan. Uang hasil penukaran sebesar 
Rp87.664.000,- langsung digunakan sebagai 
setoran awal pembukaan rekening.  

2) Keesokan harinya tgl 11 Mei 2006, Badu kembali 
datang ke bank tersebut untuk menjual banknote 
dollar lainnya sebesar USD100.000 dan uang hasil 
penukaran sebesar Rp894.994.000,- langsung 
disetor ke rekening tabungannya. Pada hari sama, 
Badu juga datang ke BANK ASIA Cabang 
Surabaya untuk menjual banknote dollar  sebesar 
USD 55.000 dan sekaligus membuka rekening 
tabungan di bank tersebut. Uang yang diterima 
dari hasil penukaran banknotes sebesar 
Rp475.000.000,- langsung digunakan sebagai 
setoran awal pembukaan rekening Tabungan 
BANK ASIA dan seminggu kemudian tgl 18 Mei 
2006, dana sebesar Rp474.400.000,- ditransfer ke 
rekeningnya Badu sendiri di Bank Berdikari 
Cabang Alun-alun Surabaya. 

3) Tgl 11 Mei 2006  Doni  yaitu anak kandung dari 
Badu datang ke Bank Berdikari Cabang Alun-alun 
Surabaya untuk membuka rekening tabungan 
Berdikari Dollar dengan setoran awal sebesar 
USD100.000.  Seminggu kemudian tepatnya tgl 18 
Mei 2006, rekening ini ditutup dan uang dollar 
hasil penutupan rekening ditukarkan dengan 
valuta Rupiah di bank tersebut. Uang hasil 
penukaran sebesar Rp900.000.000,- disetorkan ke 
rekening tabungan a.n. Burhan Harahap  yaitu 
nasabah  Bank Berdikari Cabang Kebon Jeruk 
Bandung yang baru membuka rekening pada tgl 
17 Mei 2006. 
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4) Tgl 13 Mei 2006, Doni juga mendatangi Bank Asia 
Cabang Surabaya untuk membuka rekening 
tabungan dengan setoran awal sebesar 
Rp500.000,-. Pada hari yang sama yang 
bersangkutan juga menyetor uang tunai ke 
rekeningnya sebesar Rp296.000.000,- yang sumber 
dananya berasal dari hasil penjualan banknote dollar 
sekitar USD 35.000 di Bank Berdikari. Beberapa 
hari kemudian tgl 18 Mei 2006, dana tersebut 
ditransfer melalui RTGS sebesar Rp296.000.000,- 
ke rekening Badu di Bank Berdikari Cabang  Alun-
alun Surabaya.  

5) Selanjutnya, dari rekeningnya Badu di Bank 
Berdikari Cabang Alun-alun Surabaya, diketahui 
bahwa aktivitas rekening Badu pada tanggal 18 
Mei 2006 selain menerima transfer dana dari Bank 
Asia sebesar Rp770.400.000,- yang dia kirim 
sendiri dan anaknya,  yang bersangkutan juga 
melakukan transaksi berikut: 

- Overbooking (pindah buku) dana sebesar 
Rp1.600.000.000,- ke rekening Burhan 
Harahap di Bank Berdikari Cabang Kebon 
Jeruk; 

- Menarik tunai sebesar Rp15.000.000,- dan 

- Menutup rekening dan memindahkan seluruh 
saldo rekening tabungannya sebesar 
Rp138.792.948,83 ke rekening a.n  Safitri. 
Safitri yang merupakan istri Doni atau 
menantu Badu membuka rekening tabungan di 
Bank Berdikari Cabang Alun-alun Surabaya 
pada tgl 10 Mei 2006.  Selanjutnya pada tgl 19 
Mei 2006 Safitri menarik tabungannya sebesar 
Rp4.000.000,-. 
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6) Dari rekening Burhan Harahap di Bank Berdikari 
Cabang Kebon Jeruk Bandung diketahui bahwa 
pada tgl 19 Mei 2006, Burhan Harahap melakukan 
transaksi penarikan tunai sebesar Rp100.000.000,-, 
dan transfer melalui RTGS sebesar 
Rp2.200.000.000,- kepada Zainal  nasabah Bank 
Sinar Cabang Buah Batu Bandung. 

7) Selanjutnya dari rekening Zainal di Bank Sinar 
Cabang Buah Batu diketahui pula transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh Zainal sebagai 
berikut: 

- Tgl 7 Juni 2006 tarik tunai Rp100.000.000,- 

- Tgl 24 Juni 2006 tarik tunai Rp99.000.000,- 

- Tgl 28 Juni 2006 tarik tunai Rp100.000.000,-, 
ditransfer ke rekening a.n Burhan Harahap di 
Bank Asia sebesar Rp200.000.000,- dan 
dipindahbukukan ke rekening  Zainal lainnya 
di Bank Sinar Cabang Malang sebesar 
Rp500.000.000,-  

8) Tgl 13 Juli 2006 Zainal melakukan penarikan tunai 
sebesar Rp200.000.000,- dari rekeningnya di Bank 
Sinar Cabang Malang dan rekeningnya di Bank 
Sinar Cabang Buah Batu masing-masing sebesar 
Rp100.000.000,-. 

 

Untuk lebih jelasnya, gambar berikut menunjukkan 
aliran transaksi keuangan atas kasus tersebut di atas.
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JUAL BANKNOTE & BUKA REKENING
Tgl 10.05.06 : USD 10.000
Tgl 11.05.06: USD 100.000

REK a.n BADU
(Di Bank Berdikari KC Alun-

Alun Surabaya)
REK a.n BURHAN HARAHAP

(DI Bank Berdikari KCP
Kebun Jeruk Bandung

BADU

DONI

REK a.n. DONI
(DI BANK BERDIKARI KC ALUN-

ALUN SURABAYA)

JUAL BANKNOTE & BUKA REKENING
Tgl 11.05.06 : USD 100.000

REK a.n BADU
(DI Bank Asia KC

Surabaya)
TRANSFER
Tgl 18.05.06
Rp 474,4 Juta

REK a.n DONI
(DI Bank Asia Surabaya)

TRANSFER
Tgl 18.05.06
Rp 296 Juta

OVERBOOKING
Tgl 18.05.06 : Rp 1,6 M

REK a.n SAFITRI
(Di Bank Berdikari KC Alun-

Alun Surabaya)

REK DITUTUP DANA SEB.
Rp. 138,8 Juta diPINDAH BUKU

ke REK SAFITRI
Tgl 18.05.06

REK a.n ZAINAL
(DI Bank Sinar KC Buah

Batu Bandung

TRANSFER
Tgl 19.05.06
Rp 2,2 M

REK. DITUTUP
DANA seb. Rp 900 Juta
DISETORKAN KE REK.
BURHAN HARAHAP

Tgl 18.05.06

JUAL BANKNOTE &
BUKA REKENING
Tgl 11.05.06
USD 55.000

eqv Rp475 juta

SETOR & BUKA REKENING
Tgl 13.05.06

Rp 296 juta Eqv USD 35.000

TARIK TUNAI
Rp 4 Juta

Tgl 19.05.06

TARIK TUNAI
Rp 15 juta

Tgl 18.05.06

TARIK TUNAI

Tgl 19.05.06 : Rp100 Juta

REK a.n ZAINAL
(DI Bank Sinar KC Malang

TARIK TUNAI
Tgl 07.06.06 : Rp100 Juta
Tgl 24.06.06 : Rp 99 Juta
Tgl 28.06.06 : Rp100 Juta
Tgl 13.07.06 : Rp100 Juta

TARIK TUNAI
Tgl 13.07.06 : Rp100 Juta

OVERBOOKING
Tgl 28.06.06 : Rp 500 Juta

REK a.n BURHAN HARAHAP
(DI Bank Asia)

TRANSFER
Tgl 28.06.06
Rp 200 Juta

b

b

a

c

d

d

c

e

e

e

f

f
g

g

h

 

4.3. Analisa  

a. Dari kronologi di atas, belum dapat diketahui dengan 
jelas apakah banknotes USD yang ditukarkan oleh Badu 
dan Doni di Bank Berdikari Cabang Alun-Alun 
Surabaya berasal dari hasil tindak pidana, namun dari 
aliran dana dapat diduga bahwa transaksi keuangan 
yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di atas 
merupakan aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan 
dalam  rangka pencucian uang. Adapun indikator-
indikator tersebut adalah: 
1) Badu dan Doni menukarkan mata uang valuta 

Dollar ke Rupiah dalam jumlah yang relatif besar. 
Jumlah banknotes yang ditukarkan sekitar USD 
300.000 atau setara Rp2.550.000.000,- dinilai 
relatif besar dan tidak/kurang  wajar apabila 
dikaitkan dengan profesi Badu  sebagai guru dan 
anaknya yang bekerja sebagai TKI di Hongkong. 

2) Pembukaan rekening untuk menampung 
penempatan  (placement) dana ke sistem 
perbankan. Tujuan Badu dan Doni membuka 
rekening di Bank Berdikari dan Bank Asia diduga 
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hanya untuk penampungan sementara hasil 
penukaran banknotes dollar karena setelah 
transaksi dilakukan secara berturut-turut pada hari 
yang sama atau berdekatan tersebut selesai, yang 
bersangkutan  segera menutup rekeningnya.  

3) Menerima dan mentransfer/memindahbukukan 
dana ke rekening pihak-pihak terkait secara 
berturut-turut dalam waktu relatif singkat.  Dari 
mutasi antar rekening antara lain diketahui bahwa 
dana yang masuk rekening Badu sebesar 
Rp982.658.000,-  pada tgl 11 Mei 2006 dan sebesar 
Rp770.400.000,- pada tgl 18 Mei 2006, dalam 
waktu yang sama tgl 18 Mei 2006 
dipindahbukukan ke rekening Burhan Harahap 
sebesar Rp1.600.000.000,- dan selanjutnya dari 
rekening Burhan Harahap ditransfer ke rekening 
Zainal  sebesar Rp2.200.000.000,- pada tgl 19 Mei 
2006.  

b. Menurut keterangan Badu kepada Bank Berdikari,   
banknotes dollar  yang ditukarkan oleh Badu dan Doni 
masing-masing  sebesar USD165.000 dan USD135.000 
adalah titipan uang hasil kerja anak Badu di Hongkong 
yang memperoleh upah sangat tinggi.  Uang tunai 
USD emisi  2001 tersebut dibawa langsung dari 
Hongkong oleh anaknya.  Selanjutnya menurut 
keterangan Doni kepada Bank Asia, diketahui bahwa 
Doni saat ini tinggal di Bali dan transfer dana dari 
rekeningnya di Bank Asia ke rekening ayahnya Badu di 
Bank Berdikari bertujuan untuk membeli rumah di 
Bali.  

c. Keterangan yang diberikan oleh Badu dan Doni perlu 
diselidiki ke lapangan oleh Penyidik untuk memastikan 
kebenarannya dan apabila ternyata keterangan yang 
disampaikan oleh Badu dan Doni tersebut di atas 
benar,  perlu dilakukan penyelidikan mengenai 
kemungkinan anak Badu yang bekerja di Hongkong 
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tersebut tidak melaporkan jumlah uang yang 
dibawanya saat pulang dari Hongkong kepada Ditjen 
Bea dan Cukai. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan 
Pasal 16 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian 
Uang (UU-TPPU), setiap orang yang membawa uang 
tunai berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,- atau lebih 
atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke 
dalam atau keluar wilayah negara Indonesia, harus 
melaporkan kepada Ditjen Bea dan Cukai dan apabila tidak 
melaporkan dapat dipidana dengan pidana denda paling 
sedikit Rp100.000.000,- dan paling banyak 
Rp300.000.000,-“. Diduga uang tunai yang dibawa dari 
luar negeri tersebut tidak dilaporkan kepada Ditjen 
Bea dan Cukai  karena PPATK belum menerima 
adanya informasi pembawaan uang tunai dari dan ke 
luar negeri yang sesuai UU-TPPU wajib disampaikan 
oleh instansi tersebut. 

d. Sebaliknya, apabila ternyata keterangan yang 
disampaikan oleh Badu dan Doni tersebut tidak 
benar/bohong, maka transaksi keuangan yang 
dilakukan oleh Badu, Doni, Burhan Harahap, Zainal 
dan Safitri diduga kuat merupakan transaksi keuangan 
dalam rangka pencucian uang karena transaksi 
tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang 
tercantum dalam UU-TPPU pasal 3 dan pasal 6. 
Adapun kemungkinan predicate of crime dari transaksi 
tersebut adalah penyeludupan karena Burhan Harahap 
sebagai salah satu penerima aliran dana berprofesi 
sebagai wiraswasta di bidang container. 

 

4.4. Kesimpulan & Rekomendasi 

a. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh Badu, Doni 
dan pihak terkait lainnya telah memenuhi indikator-
indikator transaksi keuangan dalam rangka pencucian 
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uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU-TPPU, 
namun untuk memastikan adanya dugaan predicate of 
crime,  perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan ke 
lapangan oleh Penyidik. 

b. Apabila keterangan yang disampaikan oleh Badu 
kepada Bank Berdikari dan Doni kepada Bank Asia 
benar,  maka anak Badu yang bekerja di Hongkong 
diduga tidak melaporkan jumlah uang yang dibawanya 
saat pulang ke Indonesia kepada Ditjen Bea dan Cukai 
sehingga yang bersangkutan dapat dituduh melanggar 
ketentuan pasal 16 UU-TPPU.  

c. Apabila keterangan yang disampaikan Badu dan Doni 
ternyata tidak benar, maka transaksi keuangan yang 
dilakukan oleh Badu, Doni, Burhan Harahap, Safitri 
dan Zainal diduga bertujuan untuk  menyamarkan asal 
usul sumber dana yang diperolehnya dari hasil 
penyeludupan, sehingga dapat dituduh melakukan 
tindak pidana pencucian uang. 

d. Kasus ini terjadi di Surabaya Jawa Timur. 
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V. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK 
PIDANA PENCUCIAN UANG 

 

5.1. Penyelidikan  

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, Penyelidikan : 
Adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 

Penyeliidikan TPPU dapat dimulai dari permintaan Laporan 
Hasil Analisis (LHA) ke PPATK (Inquiry) maupun 
berdasarkan LHA proaktif PPATK, artinya dalam modul ini, 
penyelidikan yang dilakukan berdasarkan LHA yang diterima 
dari PPATK. 

Hasil analisis PPATK, kemudian ditindak lanjuti oleh 
penyelidik (sesuai ketentuan Pasal 74 UU No. 8/2010), dari 
LHA yang diterima diterima oleh PPATK, biasanya masing-
masing penyidik (Polri, Kejaksaan, Kpk, DJP, DJBC, BNN) 
mempunyai mekanisme tersendiri dalam menindaklanjuti LHA 
PPATK. 

Dalam melakukan penyelidikan, masing-masing 
Institusi penyidik TPPU, mempunyai kewenangan dan cara 
sendiri dalam rangka menentukan apakah suatu peristiwa 
merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga disajikan upaya 
penyelidiikan dari masing-masing penyidik, yaitu : 

5.1.1. Kepolisian  

Mabes Polri telah menyusun Naskah Tata Cara 
Pengelolaan Dan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Berdasarkan Pada Laporan Hasil Analisis ( LHA ) dari 
PPATK dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat 
Polda, dengan mekanisme antara lain : 
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� LHA yang diterima oleh Kapolri kemudian diteruskan ke 
Bareskrim, kemudian Bareskrim melakukan telaahan dan 
analisis melalui Direktorat Tipideksus. 

� Hasil telahaaan dan analisis yang disusun dalam bentuk 
Laporan Informasi yang diserahkan kepada Kasubdit 
TPPU/ Money Laundering. 

� Kasubdit TPPU/Money Laundering, setelah menerima 
Laporan Informasi dari petugas yang ditunjuk, segera 
menyusun rencana Gelar dengan mengundang Direktur 
Tipideksus, petugas pembuat Laporan Informasi dan 
penyidik / tim penyidik yang telah ditunjuk. 

� Gelar dimaksudkan untuk menentukan proses 
penyelidikan terhadap Laporan Informasi tentang 
transaksi yang mencurigakan akan dilakukan oleh Tim 
Bareskrim atau akan didistribusikan ke Polda. 

5.1.2. Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Wewenang penyidik BNN sesuai Pasal 75 huruf (a) UU 
Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa melakukan 
penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang 
adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 
prekursor narkotika. 

Laporan yang diterima oleh BNN ditindaklanjuti dengan 
pengecekan dan penyelidikan atas kebenaran laporan 
dimaksud. Kemudian laporan kasus narkotika (LKN) baru 
dapat diterbitkan manakala penyidik BNN telah melakukan 
pengungkapan tersangka narkotika dengan barang bukti 
narkotika dan barang bukti lain diantaranya adalah harta 
kekayaan, benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau 
tidak berwujud yang diduga merupakan hasil kejahatan tindak 
pidana narkotika dan prekursor narkotika. Didalam LKN 
tersebut apabila tersangka lebih dari satu orang, yang masing-
masing  mempunyai peran sebagaimana dimaksud dalam UU 
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nomor 35 tahun 2009  khususnya dalam pasal 137 penyidik 
dapat juga menambahkan sangkaan pasal 3, 4, dan 5 UU 
nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU sehingga tidak perlu 
diterbitkan LKN TPPU tersendiri tetapi harus menginduk 
kepada  tindak pidana asal, kecuali apabila  ditangkap pada 
waktu dan tempat yang berbeda maka dapat diterbitkan LKN 
baru. 

Untuk melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan 
(Intelligence) metode yang dilakukan adalah : 

- Pengumpulan  Data 

- Inteligen Teknologi / Techno Intelligence (Techin) 

- Inteligen Phisik / Human Intelligence ( Humint ) 

 

5.2. Penyidikan 

5.2.1.  Kepolisian  

Sebagaimana yang dipahami, sesuai rumusan pasal 1 
butir 2 KUHAP: Penyidikan Serangkaian tindakan penyidik 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 
guna menemukan tersangkanya.  

Penyidikan TPPU dapat pula dilakukan setelah 
menerima LHA dari PPATK ataupun setelah dilakukan 
penyelidikan terhadap LHA tersebut terlebih dahulu. 
Selanjutnya langkah-langkah yang diambil oleh penyidik 
adalah berupa penelitian LHA atau hasil pelaksanaan 
penyelidikan, pembuatan administrasi penyidikan, kegiatan 
penyidikan dan perlindungan saksi dan pelapor. 
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1. Penelitian LHA / Hasil Pelaksanaan Penyelidikan 

Laporan yang diterima oleh penyidik dari PPATK berupa 
LHA harus dipelajari dan diteliti sedemikian rupa, dengan 
maksud agar kronologis dugaan tindak pidana pencucian 
uang yang telah dianalisis oleh PPATK dapat dimengerti 
oleh penyidik. Sehingga penyidik memiliki keyakinan 
bahwa informasi dari LHA tersebut dapat dilakukan 
penyidikan. 

Hal-hal yang harus diteliti dan dicermati dalam LHA 
adalah : 

1) Nama-nama terlapor (yang tercantum dalam LHA); 

2) Identitas terlapor; 

3) Pihak-pihak yang terkait; 

4) Transaksi keuangan, penyedia jasa keuangan dan 
aliran dananya serta sumber dana tersebut; 

5) Dugaan predicate crime yang dilakukan terlapor; 

6) Kesimpulan dan analisa dari LHA. 

 

2. Administrasi Penyidikan 

a) Setelah penyidik menerima LHA dari PPATK, dan 
penyidik mencermati dan meneliti LHA tersebut dan 
selanjutnya dapat langsung dilakukan penyidikan, 
maka dibuatkanlah Laporan Polisi model A dengan 
pelapor adalah penyidik Polri; 

b) Untuk penyidikan yang didahului terlebih dahulu 
dengan tindakan penyelidikan maka langkah 
selanjutnya adalah dibuatkan Laporan Polisi 
model A dengan pelapor adalah penyidik Polri; 

c) Selanjutnya dibuatkanlah administrasi penyidikan 
sebagai kelengkapan berkas perkara; 
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d) Penyidik selanjutnya mengajukan Surat Perintah 
Penundaan Transaksi Keuangan dilakukan selama 5 
hari kerja (Pasal 70) dan dapat mengajukan Surat 
Perintah Pemblokiran kepada penyedia jasa keuangan 
dilakukan selama 30 hari (bila dirasakan perlu / pasal 
71) dan Surat Permintaan Harta Kekayaan (pasal 72), 
apabila belum memiliki; 

e) Mempersiapkan administrasi pemanggilan saksi-saksi, 
saksi ahli dan tersangka; 

f) Mempersiapkan administrasi penyidikan lainnya sesuai 
dengan Petunjuk Teknis Penyidikan Perkara Pidana. 

 

3. Kegiatan Penyidikan TPPU 

a) Setelah melakukan pemblokiran dan permintaan harta 
kekayaan kepada penyedia jasa keuangan dan 
didapatkan transaksi keuangan yang diperlukan maka 
dilakukan penelitian terhadap transaksi keuangan yang 
tersebut; 

b) Terhadap penyidikan yang didahului dengan 
penyelidikan terlebih dahulu akan lebih mudah, karena 
sudah diketahui saksi-saksi yang akan diperiksa dan 
selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap asal harta 
kekayaan dan aliran-aliran dana tersebut; 

c) Mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam TPPU 
(pasal 184 KUHAP dan pasal 73 UU TPPU); 

d) Dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang 
terkait dengan transaksi keuangan / transaksi lainnya 
yang terkait dengan dugaan TPPU yang disangkakan; 

e) Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap 
tersangka maupun saksi ahli bila diperlukan (PPATK, 
BI, Bapepam, Instansi lainnya dan saksi ahli dari 
Akademisi); 
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f) Melengkapi berkas perkara hingga tahap P 21. 

 

4. Pengumpulan Alat Bukti TPPU 

Tata cara penyitaan terhadap barang bukti yang 
tersangkut dalam perkara TPPU dapat dilakukan dengan: 

a) Terhadap Barang Bergerak 

 Penyitaan terhadap barang bergerak yang berupa 
kendaraan bermotor, barang elektronik, dan barang 
lainnya dapat dilakukan dengan cara memberikan 
segel pada barang tersebut kemudian dititipkan kepada 
Rupbasan yang berada di wilayah hukumnya, 
kemudian dimintakan persetujuan kepada Pengadilan 
Negeri /Tinggi setempat untuk mendapatkan 
penetapan penyitaan. 

b) Terhadap Barang Tidak Bergerak 

 Penyitaan terhadap barang tidak bergerak yang 
berupa rumah tempat tinggal, gedung, pertokoan 
tanah dan barang tidak bergerak lainnya dapat 
dilakukan dengan cara memberikan segel (police line) 
pada pintu atau jendela, kemudian dimintakan 
persetujuan penetapan kepada Pengadilan Negeri 
/Tinggi setempat untuk mendapatkan penetapan 
penyitaan. 

c) Terhadap Dokumen 

 Penyitaan terhadap dokumen berharga yang berupa 
dokumen kepemilikan, surat berharga, voucher dalam 
pelaksanaan transaksi perbankan dan dokumen lainnya 
dapat dilakukan dengan cara melakukan penyitaan 
fotocopi yang telah dilegalisir oleh yang bersangkutan 
kemudian dapat dilakukan penyitaan, kecuali terhadap 
dokumen yang akan dimintakan sebagai pembanding 
dalam perkara pemalsuan dokumen atau tandatangan 
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maka dapat dihadirkan pada saat dilakukan uji 
dokumen / tandatangan sebagai pembanding ke 
laboratorium Forensik Polri, kemudian dokumen yang 
disita dimintakan persetujuan kepada Pengadilan 
Negeri /Tinggi setempat untuk mendapatkan 
penetapan penyitaan. 

d) Terhadap Hasil Kejahatan Uang Yang Masih Di 
Rekening Tersangka 

 Penyitaan terhadap hasil kejahatan yang berupa uang 
yang masih terdapat direkening tersangka dapat 
dilakukan penundaan sementara transaksi / 
pemblokiran terhadap rekening tersebut, apabila 
terdapat transaksi yang dihasilkan dari adanya tindak 
pidana setelah dilakukan pembukaan rekening dari 
tersangka maka dapat dilakukan pembukaan blokir 
rekening tersebut kemudian dilakukan penyitaan 
terhadap uang yang berada di rekening tersebut 
selanjutnya dititipkan kepada bank dimana rekening 
tersebut berada dan memerintahkan kepada pihak bank 
untuk tetap menjaga keberadaan uang tersebut agar 
tidak dapat dipindahtangankan kepada nasabah lain, 
kemudian disita dimintakan persetujuan penetapan 
kepada Pengadilan Negeri / Tinggi setempat untuk 
mendapatkan penetapan penyitaan. 

 

5. Pemberkasan Hasil Penyidikan  

Pemberkasan terhadap hasil penyidikan TPPU adalah 
sebagai berikut: 

1) SAMPUL BERKAS PERKARA  

2) DAFTAR ISI BP 

3) RESUME 

4) LP / LK 



44 
 

5) SPRIN SIDIK 

6) BAP DI TKP 

7) BAP SAKSI/AHLI 

8) BA SUMPAH/JANJI SAKSI/AHLI 

9) BAP TSK 

10) BA PENOLAKAN TANDATANGANI BAP 

11) SRT PENUNJUKAN PENASEHAT HKM 

12) BA KONFRONTASI 

13) BA REKONSTRUKSI 

14) SRT PANGGILAN 

15) SPRIN MEMBAWA TSK / SAKSI 

16) BA MEMBAWA TSK / SAKSI 

17) SP MEMERIKSA TSK / SAKSI DIKEDIAMAN 

18) SPRIN GAS 

19) SPRIN KAP 

20) BA KAP 

21) BA GLEDAH BADAN / PAKAIAN 

22) SPRIN MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TSK 

23) BA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TSK 

24) SPRIN PELEPASAN TSK 

25) BA PELEPASAN TSK 

26) BA PENERIMAAN / PENYERAHAN TSK 

27) SPRIN PENAHANAN 

28) BA PENAHANAN 
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29) SRT PEMBERITAHUAN PENAHANAN TSK KPD 
KEL. 

30) SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN 
PENAHANAN ( KDP JPU ) 

31) SPRIN PERPANJANGAN PENAHANAN 

32) SPRIN PERPANJANGAN PENAHANAN 

33) BA. PERPANJANGAN PENAHANAN 

34) SRT PBRITAHUAN PERPANJANGAN 
PENAHANAN TSK KPD KEL. 

35) SRT PEMINTAAN PERPANJANGAN 
PENAHANAN KPD KETUA PENGADILAN. 

36) SRT PEMOHONAN PENANGGUHAN HAN. 

37) SPRIN PENANGGUHAN HAN. 

38) BA PENANGGUHAN HAN 

39) SPRIN CABUT PENANGGUHAN HAN 

40) BA CABUT PENANGGUHAN HAN  

41) SPRIN PEMINDAHAN TEMPAT HAN 

42) BA PEMINDAHAN TEMPAT HAN  

43) SPRIN PENGALIHAN JENIS HAN  

44) BA PENGALIHAN JENIS HAN 

45) SPRIN PEMBANTARAN HAN 

46) BA PEMBANTARAN HAN 

47) SPRIN HAN LANJUTAN 

48) BAHAN LANJUTAN 

49) SPRIN PENGELUARAN HAN 

50) BA PENGELUARAN HAN 
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51) SRT PERMINTAAN IJIN PENGGELEDAHAN 

52) SPRIN PENGGELEDAHAN RMH DAN TPMT 
TTUP LAINNYA 

53) BA PENGGELEDAHAN RMH DAN TMPT TTUP 
LAINNYA. 

54) LAPORAN UTK DPTKAN PERSETUJUAN 
GELEDAH 

55) SPRIN GELEDAH ALAT TRANSPORT. 

56) BA. PENGGELEDAHAN ALAT TRANSPOT 

57) BA. MSK RMH 

58) SRT PMINTAAN IJIN SITA 

59) SPRIN SITA 

60) TANDA TERIMA BB 

61) BA. SITA 

62) LAP. PSETUJUAN SITA 

63) SPRIN SEGEL BB 

64) BA. SEGEL BB 

65) BA. PEMBUNGKUSAN BB 

66) SPRIN TITIP BB 

67) BA. TITIP BB 

68) SPRIN TITIP RAWAT BB 

69) BA TITIP RAWAT BB 

70) SRT KETETAPAN PENGEMBALIAN BB 

71) SPRIN PENGEMBALIAN BB 

72) BA. PENGEMBALIAN BB 
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73) SPRIN PENYISIHAN BENDA SITAAN / BB 

74) BA. PENYISIHAN BENDA SITAAN / BB 

75) SRT PERMINTAAN IJIN KHUSUS SITA SURAT 
KPD KETUA PENGADILAN NEGERI 

76) SRT PERMINTAAN PSERAH SRT KPD KEPALA 
KTR POS/TELKOM 

77) SRT TANDA PNERIMAAN SRT 

78) SRT PRINTAH RIKSA SRT 

79) BA. RIKSA SRT 

80) SPRIN SITA SRT 

81) BA. SITA SRT 

82) SRT PERMINTAAN RIKSA O/ AHLI 

83) SRT PERMINTAAN VER 

84) SRT KET / BA HASIL RIKSA O/ AHLI 

85) SRT HSL VER 

86) BA. TINDAK LAIN DAN SRT LAIN YG PERLU 
DILAMP DLM BP 

87) FOTO KOPI DOK. BUKTI 

88) KARTU TIK KEJAHT DAN PELANGGARAN  

89) SRT KUASA TSK / KEL. KPD PENASEHAT HKM 

90) PETIKAN SRT KEPUTUSAN PEMIDANAAN 
TERDAHULU 

91) SRT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN 
PENYIDIKAN 

92) SRT KETETAPAN PENGHENTIAN 
PENYIDIKAN 
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93) DAFTAR BARANG BUKTI 

94) DAFTAR SAKSI 

95) DAFTAR TERSANGKA  

 

5.2.2. Penyidikan Oleh Kejaksaan RI 

Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan pada 
prinsipnya sama seperti penyidik lainnya, namun penyidikan 
oleh Kejaksaan dilakukan terhadap tindak pidana sebagaimana 
dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 / 2010 yakni tindak 
pidana korupsi, kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 
30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
RI, dimana dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan 
UU adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM dan UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. U No. 20 
Tahun 2001 Jo. UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. 

Kejaksaan telah menerbitkan Perja No. 039/A/JA/2010 
tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan 
perkara tindak pidana khusus jo Perja No. 
017/A/JA/07/2014, ketentuan ini menjadi dasar tata kelola 
administrasi dalam penanganan tindak pidana khususnya TP. 
Korupsi oleh penyidik Jaksa. 

 

5.2.3. Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) 

Hukum acara yang dipergunakan oleh KPK pada saat 
melakukan penyidikan TPPU mengacu pada KUHAP, UU 30 
tahun 2002, UU nomor  8 tahun 2010 dan undang-undang 
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serta peraturan terkait lainnya2. Selain itu, prosedur dan 
tatacara penyidikan serta pembuatan adminstrasi penyidikan 
mengacu pada SOP Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (TPK) 
yang berlaku di KPK. Beberapa hal khusus yang perlu 
disampaikan terkait dengan penyidikan TPPU oleh KPK 
adalah sebagai berikut: 

a. Pada saat melakukan penyidikan TPK3, penyidik 
meminta bantuan Unit Asset Tracing4 untuk 
melakukan profiling atas aset-aset milik tersangka dan 
keluarganya. Tim Asset Tracing atas perintah dari 
penyidik selanjutnya melakukan pengumpulan data 

                                                            
2 UU Pengadilan Tipikor, PP pelaksanan KUHAP, dan lain-lain. 
Berdasarkan pasal 68 UU nomor 8 tahun 2010, kewenangan khusus yang 
dimiliki oleh Penyidik KPK dalam melakukan penyidikan TPK juga melekat 
pada saat melakukan penyidikan TPPU, kecuali diatur lain dalam Undang-
Undang nomor 8 tahun 2010.   

3 Penyidikan TPK yang dilakukan oleh KPK bersumber dari: 

a. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan Laporan Kejadian TPK (LKTPK) 
dari Direktorat Penyelidikan. 

b.  Laporan Pengembangan Hasil Penyelidikan dari Direktorat Penyidikan. 

c.   Laporan Pengembangan Hasil Penuntutan dari Direktorat Penuntutan. 

d. Pengambil-alihan perkara dari Apgakum lain yang dikoordinir unit 
Koordinasi dan Supervisi Kedeputian Penindakan. 

4 Unit Asset Tracing dibentuk untuk membantu Penyelidik, Penyidik, dan 
JPU untuk melakukan penelusuran asal usul kepemilikan aset yang dimiliki 
oleh tersangka dan keluarganya.   
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dan informasi dari PPATK5, Ditjen Pajak, Penyedia 
Jasa Keuangan, BPN, Dealer/Showroom Kendaraan, 
SAMSAT, Perusahaan Kredit Leasing, Toko 
Perhiasan, dan fihak lainnya untuk mendapatkan asal 
usul kepemilikan aset milik tersangka dan keluarganya. 
Data dan Informasi tersebut selanjutnya dianalisa 
bersama-sama dengan penyidik untuk mendapatkan 
keyakinan adanya dugaan telah terjadinya TPPU.  
Apabila didapatkan dugaan telah terjadinya TPPU, 
Penyidik selanjutnya menggunakan data dan informasi 
tersebut dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang 
ditangani6 guna mendapatkan minimal 2 alat bukti 
untuk memenuhi bukti permulaan yang cukup telah 
terjadinya TPPU7. Bukti permulaan TPPU tidak 
hanya terkait dengan tindak pidana korupsi yang 
sedang dilakukan penyidikan, akan tetapi juga terkait 
dengan tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana 
diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi.8 Selain itu, 

                                                            
5 Penyidik dan unit Asset Tracing berkoordinasi dengan PPATK terkait 
dengan LHA yang telah diberikan dan tindak lanjutnya, maupun permintaan 
LHA baru dan tambahan. Koordinasi dengan PPATK dilakukan dalam 
bentuk formal maupun informal. 

6 Guna mendapatan 2 alat bukti yang cukup untuk mendukung pembuktian 
dugaan TPPU, Penyidik pada saat melakukan Penyidikan TPK yang menjadi 
predicate crime dapat melakukan tindakan penyitaan, pemblokiran, 
pemeriksaan saksi, dan kegiatan teknis Penyidikan lainnya. 

7 Alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan pasal 73 huruf 
b UU nomor 8 tahun 2010. 

8 Berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 dan UU nomor 31 tahun 2001, delik 
TPK terdapat di pasal 2,3, 5,6,7,8,9,10,11,12,12B,dan 13. Sehingga walaupun 
pasal TPK yang disangkakan dalam Penyidikan TPK yang sedang berjalan 
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KPK juga berwenang menangani TPPU sebelum 
berlakunya Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 
dengan menggunakan Undang-Undang nomor 15 
tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 
2003. 
 

b. Setelah mendapatkan minimal 2 alat bukti telah 
terjadinya TPPU, penyidik selanjutnya melaporkan hal 
tersebut kepada JPU untuk selanjutnya dilakukan 
pembahasan bersama dengan tim aset tracing. Setelah 
Penyidik dan JPU memiliki keyakinan, selanjutnya 
dilakukan ekspose dihadapan Pimpinan dan Pejabat 
Struktural untuk menentukan dapat/tidaknya untuk 
ditingkatkan ke tahapan penyidikan.9 Setelah ada 

                                                                                                                     
bukan merupakan predicate crime dari alat bukti TPPU yang ditemukan, maka 
Penyidik tetap dapat menggabungkan Penyidikan TPPU dengan Penyidikan 
TPK yang sedang berjalan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 69 UU nomor 
8 tahun 2010 dimana tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan. 

9 Dalam beberapa perkara, ditemukan kondisi dimana ada kekhawatiran dari 
Penyidik dan JPU terkait Penyidikan TPK yang sedang berjalan tidak bisa 
digabung dengan rencana Penyidikan TPPU. Sebagai contoh, Penyidik dan 
JPU sering terhalang oleh terbatasnya waktu penahanan tersangka di 
perkara TPK. Sementara aset milik tersangka jumlahnya sangat banyak dan 
membutuhkan waktu lama untuk melakukan penelusuran dan 
pembuktiannya. Sehingga tidak memungkinkan Penyidikan TPPU nya 
digabung dengan Penyidikan TPK yang sedang berjalan.  Contoh lainnya, 
pada banyak perkara pemberian suap, tersangka pelaku ternyata memiliki 
banyak aset yang diduga berasal dari TPK yang lain. Sehingga, untuk 
mempermudah pembuktian TPPU, TPK yang menjadi sumber dari aset 
yang dimilikinya tersebut harus dilakukan Penyidikan terlebih dahulu. 

Atas kondisi diatas, Penyidik dan JPU selanjutnya mencari alternatif untuk 
tetap melakukan Penyidikan TPPU. Salah satu diantaranya yaitu menunda 
Penyidikan TPPU dan mengembangan Penyidikan guna menemukan adanya 
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persetujuan dari forum ekspose, Pimpinan KPK 
menerbitkan surat perintah penyidikan TPPU. 
Penydik selanjutnya menggabungan penyidikan TPPU 
dengan penyidikan TPK yang sudah berjalan.10 
 

c. Setelah terbitnya surat perintah TPPU, penyidik 
melaporkan hal tersebut kepada PPATK. Walapun 
PPATK dapat menyusun LHA tanpa harus ada 
permintaan dari Penyidik, akan tetapi apabila 
dibutuhkan Penyidik dapat meminta kepada PPATK 
untuk menerbitkan LHA atas dugaan TPPU yang 
sedang dilakukan penyidikan. Penyidik, tim asset 
tracing dengan difasilitasi oleh PJKAKI11 selanjutnya 
melakukan koordinasi dengan PPATK baik secara 
formal maupun informal guna mendapatkan analisa 
data dan informasi transaksi keuangan terkait guna 
mendukung penyidikan perkara TPPU. 

                                                                                                                     
dugaan TPK lain yang dilakukan oleh tersangka. Setelah menemukan adanya 
dugaan TPK lain yang dilakukan tersangka, Penyidik selanjutnya membuat 
laporan hasil pengembangan Penyidikan (Lapbangdik) dan disampaikan 
dalam forum ekspose. Berdasarkan keputusan forum ekspose, Pimpinan KPK 
selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan TPK ataupun 
Surat Perintah Penyelidikan TPK. Setelah Penyidikan TPK berjalan, 
Pimpinan KPK setelah mendapatan persetujuan dari forum ekspose 
menerbitkan surat perintah Penyidikan TPPU yang sebelumnya tertunda 
tersebut. 

10 Sampai dengan saat ini KPK selalu menggabungkan Penyidikan dan 
penuntutan perkara TPK dan TPPU. Hal ini sebagai jalan tengah atas 
perbedaan tafsir diinternal KPK terkait pengertian pasal 69 dan pasal 75 UU 
nomor 8 tahun 2010.  

11 PJKAKI adalah unit di KPK yang membidangi kerjasama antar lembaga 
baik di dalam dan di luar negeri.  
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d. Untuk mendukung pembuktian, penyidik melakukan 

permintaan pendapat kepada ahli TPPU baik yang 
berasal dari PPATK maupun yang berasal dari 
lembaga lain yang terkait. 
 

e. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap fihak-fihak 
terkait guna mendapatkan data dan informasi 
mengenai sumber dan jumlah penghasilan resmi 
tersangka dalam kurun waktu tertentu. Penyidik juga 
menanyakan hal tersebut kepada tersangka ditambah 
dengan jumlah pengeluaran yang dilakukannya dalam 
kurun waktu tertentu tersebut.12  
 

f. Pada saat akan melakukan penyitaan atas barang bukti 
berupa aset13, Penyidik, JPU dan tim asset tracing 
berkoordinasi dengan tim pengelolaan barang bukti14 
dan tim eksekusi untuk melakukan analisa 

                                                            
12 Hal ini dilakukan untuk membantu JPU apabila akan menerapkan 
pembalikan beban pembuktian kepada tersangka pada saat pemeriksaan di 
persidangan. 

13 Aset dalam hal ini adalah aset yang memiliki nilai jual yang 
menguntungkan baik itu aset bergerak ataupun aset tidak bergerak, 
termasuk didalamnya aset usaha. 

14 Unit pengelolaan barang bukti (PBB) dibentuk oleh KPK guna 
mengurangi beban Rupbasan yang kurang maksimal dalam melakukan 
penyimpanan, perawatan, dan pengelolaan barang sitaan. Setelah barang 
bukti baik berupa aset ataupun non aset disita oleh Penyidik, Penyidik 
selanjutnya menitipkan barang bukti tersebut kepada unit PBB. Penyidik 
juga dapat menitipkan barang bukti kepada fihak lain (BBE, Uang Tunai, 
dll), akan tetapi tetap dikoordinasikan dengan unit PBB. 
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penyimpanan, pengelolaan, dan perawatannya, serta 
mekanisme eksekusinya apabila diputus dirampas 
untuk negara. Dalam melakukan penyitaan aset, 
penyidik harus mempertimbangkan hak fihak ketiga 
yang beritikad baik15, apabila aset dikuasai/dimiliki 
tidak hanya oleh tersangka atau keluarganya atau fihak 
terkait. Penyidik juga dapat meminta bantuan tim 
apprisal untuk menghitung nilai aset, baik yang berasal 
dari Instansi pemerintah16 maupun dari fihak lain. 
 

g. Unit Pengelola Barang Bukti dapat bekerjasama 
dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan 
perawatan, penyimpanan, dan pengelolaan aset barang 
bukti guna menjaga kualitas dan kuantitas aset yang 
disita. Kerjasama yang dilakukan oleh tim pengelola 
barang bukti tersebut harus dengan persetujuan dari 
penyidik. 
 

h. Terkait dengan pelacakan aset di luar negeri, Penyidik, 
JPU dan Unit asset tracing berkoordinasi dengan 
PJKAKI untuk memfasilitasi kerjasama dengan aparat 
penegak hukum di negara terkait. Penelusuran aset di 
luar negeri juga dapat melibatkan PPATK untuk 
mendukung data transaksi keuangan terkait. 

                                                            
15 Banyak aset yang disita statusnya masih kredit, agunan, joint account, 
sharing saham, dll. Hal ini perlu disikapi dengan baik oleh Penyidik dan JPU 
agar tidak merugikan hak fihak ketiga yang beritikad baik. 

16 Penghitungan nilai aset dapat dilakukan oleh unit dari Ditjen Kekayaan 
Negara, Kemenkeu. 
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Kerjasama dengan aparat penegak hukum di negara 
lain diawali dengan melakukan komunikasi secara 
informal untuk membangun kesepahaman dan mencari 
alternatif solusi atas potensi permasalahan yang dapat 
terjadi. Selanjutnya Penyidik dengan difasilitasi 
PJKAKI dan Central Authority Republik Indonesia 
mengiriman surat permintaan bantuan timbal balik 
(MLA Request) terkait dengan penyitaan dan 
pengembalian aset hasil korupsi kepada otoritas terkait 
di negara di mana aset tersebut berada. Setelah MLA 
request tersebut dikirim, penyidik dengan difasilitasi 
PJKAKI tetap melakukan komunikasi informal dengan 
otoritas terkait untuk memastikan bahwa permintaan 
penyitaan dan pengembalian aset tersebut dipenuhi. 
Setelah ada putusan hakim yang memutuskan aset di 
luar negeri tersebut dirampas untuk negara, Penyidik, 
JPU dan tim eksekusi melakukan koordinasi dengan 
otoritas terkait untuk membahas teknis pengembalian 
aset rampasan ke Indonesia.  
 

i. Pada saat penyidikan TPPU, Penyidik melakukan 
koordinasi secara intensif dengan tim JPU sejak 
sebelum terbitnya surat perintah penyidikan TPPU 
sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti 
(Tahap II). 

Sesuai dengan pasal 8 ayat (2) dan (3) jo Pasal 9, UU 
No. 30 Tahun 2002, KPK berwenang  mengambil alih 
penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana 
korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau kejaksaan. 

Jika di dalam penyidikan perkara korupsi tersebut 
terdapat pula perkara TPPU yang sedang disidik oleh 
Kepolisian atau Kejaksaan, maka KPK tidak berwenang 
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mengambil alih, namun atas kewenangan yang dimilikinya 
sesuai Pasal 74 UU No. 8 tahun 2010, KPK berwenang untuk 
menyidik TPPU tersebut dari awal. 

Catatan : Terhadap kondisi yang seperti ini, maka penyidikan 
TPPU yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dapat 
terus dilanjutkan, namun sesuai dengan asas KUHAP (cepat, 
murah, sederhana) sebaiknya penyidikan tersebut juga 
diserahkan kepada KPK untuk disidik sendiri, bukan diambil 
alih. Vide Putusan MK. No.77/PUU-XII/2014, 28 Oktober 
2014. 

1. Definisi Tersangka sesuai pasal 1 butir 14 KUHAP : 
Seseorang yang karena perbuatannya atau karena 
keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga 
sebagai pelaku tindak pidana. 

2. Bukti permulaan diperoleh dari adanya minimal dua alat 
bukti yang cukup yang menunjukan bahwa orang 
tersebut adalah pelaku tindak pidana 

3. Temasuk Bukti Permulaan : 

a. Informasi Elektronik & atau hasil cetakan nya; 
Berupa data elektronik, meliputi; tulisan, suara     
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data  
entaerchange (EDI), surat elektronik (electronic 
mail) telegrap, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, 
tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang 
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahaminya. 

b. Document Electronic dan atau hasil cetakannya; setiap 
Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,  
dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentik  
analog, digital, electromagnenik, optikal, atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat ditempelkan dan atau 
didengar memlalui Komputer atau Sistem Elektronik 



57 
 

termasuk tetapi tidak terbatas pada satu atau 
sekumpulan data elektronik. 

4. Menilai kecukupan bukti : 

a. Pembuktian harus didukung oleh minimal 2 (dua) 
calon alat bukti yang sah untuk membuktikan 
masing-masing unsur pasal. 

b. Ada kesesuaian di antara alat bukti menurut pasal 
184 ayat 1 KUHAP yaitu Keterangan Saksi, 
Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa 

Catatan: untuk perkara TPPU dan tindak pidana korupsi, 
terdapat perluasan alat bukti yaitu UU TPPU Pasal 73 dan UU 
No. 31 Tahun 1999 jo. UU NO. 20 Tahun 2001 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 26A. 

Disamping itu yang perlu menjadi perhatian pula adalah, 
kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yang mengatur bahwa :  

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak 
pidana korupsi yang:  

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, 
dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana 
korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau 
penyelenggara negara;  

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; 
dan/atau  

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).  

Dimana dalam penerapan kewenangan tersebut oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian merujuk pada 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-
IV/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang pada intinya 
menyatakan bahwa adanya kata “dan/atau” setelah kalimat 
“mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” harus 
ditafsirkan bahwa syarata yang tak dapat ditiadakan agar KPK 
berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 
tindak pidana korupsi ada ada Pasal 11 huruf a, yang 
dikumulatifkan dengan huruf b atau c atau keduanya (b dan c). 
Dengan kata lain syarat pada huruf a bersifat mutlak, sedangkan 
syarat pada huruf b dan pada huruf c boleh terpenuhi salah satu atau 
keduanya. Sedangkan jika hanya terpenuhi salah satu dari huruf b 
atau huruf c, atau huruf b sekaligus huruf c, namun syarat pada 
huruf a tidak ada maka KPK tidak mempunyai kewenangan 
penyelidikan, lebih-lebih penyidikan dan penuntutan.” 

5. Penggeledahan & Penyitaan : 

a. Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah 
atau penggedahan pakaian atau penggeledahan badan 
dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat 

b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak 
Penyidik dapat melakukan penggeledahan terlebih 
dahulu baru kemudian mengajukan permohonan 
persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri. 

c. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dan 
tidak diperlukan persetujuan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri. 

d. Benda yang dapat disita adalah : 

� Benda atau tagihan tersangka/ terdakwa yang 
seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak 
pidana atau hasil dari tindak pidana. 
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� Benda yang telah dipergunakan untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk 
mempersiapkannya. 

� Benda yang dipergunakan untuk menghalang-
halangi perbuatan tindak pidana. 

� Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan 
melakukan perbuatan tindak pidana. 

� Benda lain yang mempunyai hubungan langsung 
dengan tindak pidana yang dilakukan. 

Catatan :  

� Penyitaan dimaksudkan untuk mendapatkan 
tambahan  alat bukti (berupa petunjuk) dan dalam 
rangka perampasan aset-aset yang disita tersebut. 
Dihubungkan dengan Pasal 77 dan Pasal 78 UU 
No.8 th 2010 TPPU, penyitaan di tingkat penyidikan 
ini menjadi penting karena dapat dijadikan dasar 
meminta terdakwa membuktikan asal-usul perolehan 
aset dimaksud. 

� Sesuai bunyi Pasal 78, terdapat frase ”yang terkait 
dengan perkara”, hal ini memberikan pembatasan 
kepada penunutut umum dalam pengajuan 
perampasan harta kekayaan dimaksud dan juga 
pembatasan bagi hakim dalam memutus harta 
kekayaan mana saja yang dapat dirampas. Untuk itu, 
pengertian ”yang terkait dengan perkara” 
menunjukkan hanya harta kekayaan yang disita saja 
yang dapat dimintakan beban pembuktian terbalik 
kepada terdakwa, artinya sejak di tingkat penyidikan 
harta kekayaan yang akan diminta dibuktikan 
didepan persidangan haruslah disita oleh penyidik, 
jika tidak disita dapat diartikan bahwa harta 
kekayaan tersebut tidak terkait dengan perkara. 
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6. Penelusuran Aset (Asset Tracing) 

Untuk kepentingan pengembalian kerugian keuangan 
negara (asset recovery) akibat tindak pidana korupsi yang 
terjadi, team penelusuran aset melakukan serangkaian 
kegiatan untuk menelusuri asal usul dan kondisi harta 
kekayaan yang dimiliki oleh tersangka dan pihak-pihak 
terkait lainnya. 

Kegiatan penelusuran aset dilakukan dengan cara : 

� menganalisa LHKPN (bila tersangka merupakan 
Pejabat Negara) 

� meminta data rekening simpanan bank dan jasa 
keuangan atas nama tersangka kepada pihak bank 
dan penyedia jasa keuangan lain 

� meminta bantuan PPATK untuk menelusuri data 
rekening simpanan bank dan jasa keuangan pihak-
pihak lain yang terkait. 

� Meminta data aset tanah dan bangunan kepada 
pihak BPN 

� Meminta informasi aset tersangka kepada instansi 
terkait lainnya (Samsat, Dirjen Pajak, dll) 

 Pelaksanaan penelusuran aset dilaksanakan 
atas koordinasi dengan penyidik yang menangani 
perkara tindak pidana korupsi. Hasil penelusuran 
aset disampaikan kepada penyidik untuk dilakukan 
tindak lanjut berupa pembekuan aset (pemblokiran) 
dan penyitaan, serta kepada penuntut umum untuk 
kepentingan eksekusi putusan pengadilan atas 
perkara tindak pidana korupsi.  
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7. TPPU dalam Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan sumbernya, aliran dana TPPU dalam Tindak 
Pidana Korupsi dapat merupakan bagian dari keuangan 
negara (TPK dalam pengadaan barang dan jasa, 
penyalahgunaan APBN/APBD, TPK pennggelapan 
dalam jabatan, dll) maupun di luar  lingkup keuangan 
negara (TPK Suap, Gratifikasi, pemerasan dalam jabatan, 
dll). 

 

5.2.4. Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional 
(BNN) 

Dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana 
pencucian uang dapat menggunakan Informasi yang 
bersumber dari laporan masyarakat, hasil analisa Informasi 
Teknologi (IT), dan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari 
PPATK yang digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup 
untuk dilakukan pengembangan penyidikan dari tindak pidana 
asal yang sedang dilakukan penyidikan ke proses penyidikan 
tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyangkut harta 
kekayaan tersangka tindak pidana asal dan dalam penyidikan 
terdapat keterkaitan antara tersangka  yang melakukan tindak 
pidana asal dengan tersangka TPPU.  

1. Pencarian dan Penelusuran Informasi 

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
khususnya TPPU yang modus operandinya semakin 
canggih, dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 
juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan antara 
lain: 

2. Pemanggilan 

� Buka rekening tersangka  
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� Meminta  informasi  dari PPATK (IHA) 

� Meminta data kekayaan tersangka melalui perpajakan 

3. Pengumpulan alat-alat bukti 

Dalam rangka pengumpulan alat-alat bukti TPPU tetap 
berpedoman kepada KUHAP yang mengatur tentang 
kewenangan penyidik yaitu :  

a. Menangkap 

b. Menggeledah 

c. Menyita  

d. Menyegel  

e. Memeriksa saksi, ahli 

f. Memeriksa tersangka 

g. Menahan  

h. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka  

i. Meminta bantuan ahli 

j. Membuka rekening tersangka 

k. Melakukan pencegahan orang keluar negeri dan  
penangkalan  orang kedalam negeri 

l. Menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO)   

Selanjutnya selain teknik penyidikan sesuai KUHAP 
diatas berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika memberikan kewenangan yang lebih 
luas yaitu melakukan penyadapan yang terkait dengan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (PPGN) 
sehingga membuka peluang bagi penyidik untuk 
memperoleh perluasan alat bukti elektronik sebagaimana 
yang tercantum dalam pasal 86 ayat (2) yang menyatakan 



63 
 

bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 

a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan secara elektronik  dengan alat optik atau 
yang serupa dengan itu; dan 

b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, 
dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan 
dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang 
tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain 
kertas maupun yang terekam secara elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada : 

1) Tulisan, suara, dan/atau gambar. 

2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau 

3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi 
yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang 
yang mampu membaca atau memahaminya. 

Perluasan terhadap alat bukti khususnya yang 
menyangkut alat bukti elektronik ini memang sangat 
dibutuhkan, hal ini mengingat sebagai salah satu tindak 
kejahatan, peredaran narkotika merupakan jenis kejahatan 
dalam bentuk jaringan dimana antara para pelaku 
cenderung tidak bertemu secara face to face bahkan tidak 
saling mengenal satu dengan yang lain, dan komunikasi 
diantara para pelaku menggunakan media alat komunikasi 
elektronik seperti handphone maupun media chatting dan 
lainnya. 

Permintaan keterangan ahli dari PPATK untuk 
kepentingan di persidangan dalam kapasitasnya sebagai 
ahli dimana diminta untuk menjelaskan mengenai tindak 
pidana pencucian uang. Ahli PPATK mengetahui kasus 
berdasarkan informasi dari penyidik, tanpa melihat 
apakah informasi yang diperoleh penyidik tersebut 
berdasarkan LHA PPATK atau temuan penyidik sendiri. 
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4. Penyelamatan aset hasil tindak pidana 

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009, penyidik BNN diberikan 
kewenangan memerintahkan kepada pihak bank atau 
lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening 
simpanan yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika milik 
tersangka atau pihak lain yang terkait, kemudian 
memblokir harta kekayaan tersangka baik berupa benda 
bergerak tidak bergerak, baik yang berwujud maupun 
tidak berwujud, menghentikan sementara untuk suatu 
transaksi keuangan, perdagangan, dan perjanjian lainnya 
berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungan 
dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor 
narkotika, untuk meminta keterangan dari pihak bank 
atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan 
keuangan tersangka yang sedang diperiksa penyidik BNN 
dapat meminta langsung kepada bank atau penyedia jasa 
keuangan (PJK) lainnya. 

5. Pemberkasan hasil penyidikan 

Resume berkas perkara hasil penyidikan  TPPU 
digabungkan menjadi satu dengan resume perkara tindak 
pidana asal dan didalam persangkaan pasal tersebut 
dibuat secara komulatif yakni pasal-pasal dalam undang 
undang narkotika ditambahkan dengan pasal 3, 4, dan 5 
undang undang TPPU. 

6. Perkembangan Modus Operandi Kejahatan  

Trend perkembangan modus operandi kejahatan 
Narkotika di Indonesia juga mengalami perkembangan, 
pada mulanya perkembangan kejahatan narkotika ini 
dilakukan dengan modus operandi: 

a. Tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli 
layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya.  
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b. Sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus 
yaitu modus operandi tersebut berkembang seiring 
dengan kemajuan jaman dan teknologi, hal ini 
menyebabkan antara penjual maupun pembeli 
Narkoba tidak bertemu sama sekali atau bahkan tidak 
saling mengenal antara satu dengan yang lain. 

c. Peranan perempuan yang dijadikan bagian dari 
sindikat jaringan narkotika. Modus operandi ini 
sudah sangat canggih dan salah satu yang amat 
penting adalah melibatkan perempuan. Perempuan 
tidak hanya dimanfaatkan menjadi kurir tetapi juga 
menjadi korban bahkan jadi obyek oleh sindikat 
pengedar narkotika, awalnya perempuan dikawini 
secara kontrak kemudian setelah itu dijadikan kurir. 
Bahkan jika tidak mau, perempuan yang dikawini 
tersebut diancam jiwanya termasuk pula akan 
diadukan ke pihak berwajib. 

d. Modus operandi produksi narkotika, dimana antara 
pemilik dana dengan orang-orang yang terlibat 
dalam proses produksi (peracik bahan, penyedia 
bahan mentah, pengemas dan kurir distributor 
barang) memiliki pola yang semakin sulit dideteksi 
oleh petugas di lapangan.  

e. Harta kekayaan dari hasil kejahatan narkotika yang 
telah dicuci seolah-olah menjadi harta yang legal. 
  

Dengan adanya modus baru ini tentu saja semakin 
menyulitkan peranan petugas dalam mengungkap dan 
memberantas kejahatan Narkotika:  

a. Dengan metode penjualan Face to face transaction. 

Antara penjual dan pihak pembeli melakukan 
transaksi dengan cara bertemu muka secara langsung. 
Pada umumnya metode ini dilakukan oleh pihak 
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penjual yang benar-benar mengenal dan mempercayai 
calon pembeli atau dengan kata lain pembeli 
merupakan orang yang sudah sangat sering membeli 
(bertransaksi) dari si penjual tersebut. Metode ini 
dapat dilakukan di rumah pembeli ataupun di tempat-
tempat lain yang sudah disepakati oleh kedua belah 
pihak. 

b. Dengan metode penjualan sistem transfer. 

Pembeli akan menghubungi operator, dimana sang 
operator adalah orang yang menjualkan Narkotika 
dan Psikotropika yang bukan miliknya kepada 
konsumen akhir. Setelah terjadi pemesanan dari 
pembeli kepada operator, pembeli akan mentransfer 
uang ke rekening yang telah ditentukan oleh 
operator, selanjutnya operator akan menghubungi 
pemilik barang. Pemilik barang akan mengutus kurir 
untuk meletakkan barang di suatu tempat tertentu, 
kemudian kurir akan mengirimkan alamat barang 
yang dia letakkan kepada penjual. Penjual 
meneruskan pesan kepada operator, operator 
meneruskan pesan kepada pembeli (konsumen akhir). 

Dari metode ini ditemukan fakta lapangan sebagai 
berikut: 

a. Terjadi hubungan terputus antara pihak pembeli 
barang, operator penjual, penjual dan bahkan kurir 
peletak barang. 

b. Jalur komunikasi yang dipakai dengan menggunakan 
Hand Phone. 

c. Operator penjual banyak yang beroperasi dari dalam 
Penjara (LP). 

d.  Penentuan siapa yang menjadi operator dan kurir 
peletak barang adalah skenario dari pemilik barang. 
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e. Rekening yang digunakan oleh para pelaku narkotik 
selalu menggunakan rekening milik orang lain/ 
terdaftar pada bank-bank tertentu biasanya tidak 
menggunakan alamat pendaftaran yang sesuai. 

f .  Nomor hand phone yang terdaftar biasanya tidak ter-
registrasi sesuai dengan nama dan alamat orang yang 
memegang hand phone tersebut. 

g. Kendaraan yang digunakan dari para kurir biasanya 
selalu berganti - ganti. 

h.  Alamat jatuhnya barang (peletakan barang transaksi) 
berubah-ubah. 

 

5.2.5. Penyidikan Oleh Dirjen Pajak (DJP) 

Dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU 
dinyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat 
Jenderal Pajak (PPNS DJP) memiliki wewenang untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. 
Pedoman bagi para penyidik pajak dalam melakukan 
penyidikan TPPU  mengacu kepada : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang 
Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3258) dan peraturan 
pelaksanaannya; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
239/PMK.03/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang 
Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana 
Di bidang Perpajakan; 

9. Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-18/PJ/2014 tanggal 
2 Juli 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan 
Dan Analisis Informasi, Data, laporan, Dan Pengaduan. 

10. Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-06/PJ/2014 
tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Penyidikan  Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. 
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11. Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-23/PJ/2015 
tanggal 25 Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis 
Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang 
Perpajakan. 

12. Surat Edaran Nomor SE-22/PJ/2016 tanggal 21 April 
2016tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penegakan 
Hukum Tindak Pidana Di bidang Perpajakan Di 
Direktorat Jenderal Pajak. 

 

I. Usul Penyidikan TPPU  

Usul Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 
dilakukan bersama-sama dengan usul Penyidikan Tindak 
Pidana Perpajakan (TPP) dalam hal bukti permulaan 
TPPU sudah cukup dan diketahui bersamaan dengan 
TPP. Dalam hal bukti permulaan TPPU baru ditemukan 
setelah Penyidikan TPP dilakukan maka usul penyidikan 
TPPU dilakukan melalui mekanisme pembuatan Laporan 
Kemajuan Penyidikan dengan usulan perluasan ke 
penyidikan TPPU. Secara umum usul penyidikan TPPU 
bisa di lakukan  melalui: 

a. Hasil analisis Informasi, Data, laporan, dan Pengaduan 
(IDLP) yang dilakukan oleh Analis IDLP; 

Apabila didapatkan Informasi, Data, Laporan, dan 
Pengaduan (IDLP) yang menyatakan dugaan 
terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan maka 
IDLP tersebut akan dikembangkan dan dianalisis 
melalui kegiatan pengamatan atau intelijen. Apabila 
berdasarkan hasil pengamatan atau intelijen ditemukan 
indikasi kuat terjadinya tindak pidana di bidang 
perpajakan dan/atau TPPU dan telah cukup alat bukti, 
maka penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
dan/atau TPPU akan ditindak lanjuti tanpa melalui 
Pemeriksaan Bukti Permulaan. 
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Tatacara pelaksanaan pengembangan dan analisis 
IDLP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Dirjen Pajak nomor PER-18/PJ/2014 tanggal 2 Juli 
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan 
Dan Analisis Informasi, Data, laporan, Dan 
Pengaduan. 

b. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan; 

Apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan menemukan 
Bukti Permulaan yang cukup adanya Tindak Pidana di 
Bidang Perpajakan maka Pemeriksaan Bukti 
Permulaan di tindak lanjuti dengan Penyidikan. Dalam 
Hal ditemukan Tindak Pidana Lain selain Tindak 
Pidana di Bidang Perpajakan, maka pemeriksa bukti 
permulaan harus mengungkapkan dalam Laporan 
Pemeriksaan Bukti Permulaan. Jika pidana lain yang 
dimaksud adalah TPPU, dimana berdasarkan UU No.8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
TPPU, dimana Penyidik Direktorat Jenderal Pajak 
memiliki kewenangan melakukan penyidikan TPPU, 
maka usulan penyidikan TPP dilakukan bersamaan 
dengan usulan TPPU.   

Tatacara Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah 
sebagaimana diatur dalam SE-23/PJ/2015 tanggal 25 
Maret 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan 
Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang 
Perpajakan. 

c. Laporan Kemajuan Penyidikan; 

Apabila dalam melaksanakan Penyidikan TPP 
ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup 
terjadinya TPPU maka Penyidik TPP membuat 
Laporan Kemajuan Penyidikan dengan usulan untuk 
melakukan penyidikan TPPU. 
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Tatacara penyidikan adalah sebagaimana diatur dalam 
SE-06/PJ/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan  Tindak Pidana Di 
Bidang Perpajakan. 

d. Penanganan Tindak Pidana yang Diketahui Seketika 
(tangkap tangan). 

Tindak pidana yang diketahui seketika merupakan 
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diketahui 
sedang berlangsung atau baru saja terjadi, yang 
memerlukan penanganan secara segera terhadap 
pelaku tindak pidana dan mengamankan Bahan Bukti 
yang ada padanya. 

Dalam hal telah diperoleh Bukti Permulaan yang 
cukup, terhadap tindak pidana yang diketahui seketika 
dapat ditindaklanjuti dengan Penyidikan tanpa 
didahului Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

Tatacara Penanganan Tindak Pidana yang Diketahui 
Seketika adalah sebagaimana diatur dalam SE-
22/PJ/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Hukum Tindak 
Pidana Di bidang Perpajakan Di Direktorat Jenderal 
Pajak. 

 

II. Wewenang PPNS Direktorat Jenderal Pajak 

Wewenang Penyidik Pajak dalam Penyidikan TPPU 
sama dengan wewenang Penyidik dalam Penyidikan  
tindak pidana di bidang perpajakan yaitu: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;  
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b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan;  

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan;  

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;  

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan;  

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 
dibawa;  

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan;  

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;  

j. penyitaan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari 
hasil tindak pidana di bidang perpajakan; 

k. menghentikan penyidikan; dan/atau 

l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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m. ditambah dengan wewenang sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang TPPU untuk: 

n. memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk 
melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta 
Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan 
hasil tindak pidana;  

o. memerintahkan kepada Pihak Pelapor untuk 
melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang 
diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak 
pidana dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK 
kepada Penyidik dan/atau Tersangka; 

p. meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan 
secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari orang 
yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik 
dan/atau Tersangka. 

 

III. Kegiatan Penyidikan TPPU 

Proses penyidikan TPPU sama dengan proses penyidikan 
tindak pidana perpajakan. Secara umum prosesnya terdiri 
dari lima tahapan. 

a. Tahapan pertama adalah kegiatan administrasi 
penyidikan yang meliputi: 
1) Usul Penyidikan. 
2) Pembuatan Laporan Kejadian. 

Setelah usul Penyidikan TPPU disetujui, maka 
Laporan Kejadian dibuat oleh  Kepala 
Subdirektorat Penyidikan, Kepala Bidang 
Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan 
Penyidikan, atau Kepala Bidang di Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas 
menangani administrasi penyidikan sebagai 
Pelapor. 
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3) Penerbitan Surat Perintah Penyidikan. 
Surat Perintah Penyidikan TPPU diterbitkan 
berdasarkan Laporan Kejadian, dan Surat Perintah 
Penyidikan TPPU dibuat terpisah dari Surat 
Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan. 

4) Penyusunan Rencana Penyidikan TPPU. 
Rencana Penyidikan TPPU merupakan kerangka 
kerja yang dibuat oleh Penyidik sebelum 
pelaksanaan Penyidikan TPPU. Tahapan yang 
dilakukan dalam menyusun Rencana Penyidikan 
TPPU adalah sebagai berikut: 
a. Penyidik mempelajari Laporan Kejadian 

tindak pidana di bidang perpajakan, Laporan 
Pemeriksaan Bukti Permulaan, Laporan 
Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan TPPU, dan 
Laporan Kejadian TPPU. 

b. Penyidik mendalami dan mempelajari dugaan 
peristiwa pidana dan unsur-unsur TPPU yang 
terjadi. 

c. Berdasarkan pendalaman unsur-unsur tindak 
pidana dan/atau gelar perkara pembahasan, 
Penyidik menyusun Rencana Penyidikan 
TPPU sebagai acuan pelaksanaan Penyidikan 
TPPU. 

d. Penyidik harus menyelenggarakan 
administrasi Penyidikan TPPU dalam setiap 
kegiatan Penyidikan TPPU. 

5) Penetapan Tersangka TPPU. 
Penelaahan usul penetapan tersangka TPPU 
dilaksanakan dengan tujuan membahas kelayakan 
usul penetapan tersangka yaitu minimal 2 (dua) 
alat bukti yang cukup dan pemeriksaan saksi-saksi 
termasuk calon tersangka. 
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6) Pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya 
Penyidikan (SPDP). 
SPDP TPPU diterbitkan setelah Berita Acara 
Penetapan Tersangka TPPU dibuat berdasarkan 
hasil penelaahan usul penetapan tersangka TPPU. 

b. Tahapan Kedua adalah kegiatan penindakan yang 
meliputi: 
1) Pemanggilan Tersangka, Saksi, dan Ahli; 
2) Pencegahan; 
3) Penggeledahan; 
4) Penyitaan; 
5) Penangkapan; dan  
6) Penahanan. 
Tatacara pelaksanaan kegiatan penindakan adalah 
sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak 
nomor SE-06/PJ/2014 tanggal 3 Februari 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak 
Pidana Di bidang Perpajakan. 

c. Tahapan Ketiga adalah pemeriksaan yang meliputi: 
1) Pemeriksaan Saksi, 
2) Pemeriksaan Ahli, dan 
3) Pemeriksaan Tersangka. 
Tatacara pelaksanaan pemeriksaan adalah 
sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak 
nomor SE-06/PJ/2014 tanggal 3 Februari 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak 
Pidana Di bidang Perpajakan. 

d. Tahapan ke empat adalah pemberkasan  
Pemberkasan adalah kegiatan untuk menghimpun 
seluruh kegiatan penyidikan dengan syarat-syarat 
yang ditentukan mengenai susunan, pengelompokan, 
pengikatan, penyegelan atau lak, dan penomoran. Sejak 
menerima Surat Perintah Penyidikan, Penyidik wajib 
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melakukan administrasi pemberkasan secara 
bertanggung jawab. 
Kegiatan pemberkasan yang dilakukan penyidik 
meliputi: 
1) Pembuatan Resume atau Berita Acara Pendapat, 
2) Penyusunan Isi Berkas dan Pemberkasan Perkara. 
Tatacara pelaksanaan pemberkasan adalah 
sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak 
nomor SE-06/PJ/2014 tanggal 3 Februari 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyidikan Tindak 
Pidana Di bidang Perpajakan. 

e. Tahapan ke-lima adalah penyerahan berkas perkara 
kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS. 
Setelah selesai dilakukan pemberkasan, berkas perkara 
kemudian diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum 
melalui Penyidik Polri. Dalam hal berkas perkara 
dikembalikan oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia atau penuntut umum, penyidik harus segera 
menyempurnakan dan melengkapi sesuai dengan 
petunjuknya. Apabila telah ada pemberitahuan bahwa 
berkas perkara telah lengkap dari penuntut umum 
kepada penyidik (P-21), maka penyidikan dianggap 
telah selesai. Selanjutnya, penyidik menyerahkan 
tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada 
penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

 

IV. Penghentian Penyidikan. 

Penyidik menghentikan penyidikan  TPPU dalam hal: 

a. Tidak terdapat cukup bukti 
Dalam hal pelaksanaan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan tidak diperoleh cukup bukti, 
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pelaksanaan Penyidikan TPPU tidak dapat dilanjutkan 
karena tindak pidana asal tidak terbukti. 

b. Teristiwa tersebut bukan merupakan TPPU yang 
berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan. 
Jika dalam proses penyidikan TPP di temukan fakta 
bahwa peristiwa tersebut bukan TPP tetapi tindak 
pidana lain, maka penyidikan atas TPP dan TPPU di 
hentikan untuk di limpahkan ke instansi lain yang 
berwenang.  

c. Penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah 
daluwarsa. 
Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat di 
tuntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat 
terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, 
berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya 
tahun pajak yang bersangkitan (Pasal 40 UU  Nomor  
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009).  

d. Tersangka meninggal dunia.  

Di samping karena alasan di atas, penyidikan atas perkara 
tindak pidana di bidang perpajakan juga dapat dihentikan 
oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan 
untuk kepentingan penerimaan negara. Penghentian 
penyidikan hanya dapat dilakukan setelah Wajib Pajak 
melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau 
yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali 
jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang 
tidak seharusnya dikembalikan. Hal ini diatur dalam Pasal 
44B UU KUP. 
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VI. PERTUKARAN INFORMASI 

 

PPATK merupakan pusat informasi keuangan yang 
berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang. Informasi 
keuangan yang dikelola PPATK meliputi data keuangan, 
Harta Kekayaan, dan keadaan diri setiap orang serta informasi 
yang terkait lainnya yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan. 
Pertukaran informasi merupakan kebutuhan yang sangat 
penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lainnya. Oleh karena 
itu, informasi yang dikelola oleh PPATK merupakan informasi 
rahasia sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati-
hati untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran 
informasi. 

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja 
sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan 
penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup 
nasional maupun internasional (Pasal 90), yang meliputi: 

a. instansi penegak hukum;                                                          

b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap 
penyedia jasa keuangan; 

c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara; 

d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak 
pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; 
dan 

e. financial intelligence unit  negara lain. 

Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi 
dalam pertukaran informasi tersebut dapat dilakukan atas 
inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak yang dapat 
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meminta informasi kepada PPATK dengan ketentuan bahwa 
Permintaan informasi kepada PPATK diajukan secara tertulis 
dan ditandatangani oleh: 

a. Hakim ketua majelis; 

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala 
kepolisian daerah; 

c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi; 

d. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal 
permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

e. Pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat, atau 
pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang 
berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa 
keuangan; 

f. Pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan negara;  

g. Pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana 
pencucian uang; atau 

h. Pimpinan financial intelligence unit  negara lain. 

 

Untuk memberikan kemudahan dalam pertukaran 
informasi, PPATK telah mengeluarkan Peraturan Kepala 
PPATK No. PER-08/1.02/PPATK/05/2003 tentang 
Permintaan Informasi ke PPATK. (terlampir) 
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VII. PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI 
DAN PEMBLOKIRAN 

 

7.1. Penghentian Sementara Transaksi 
 

Salah satu kewenangan PPATK dalam melakukan 
kewenangannya dibidang pemberantasan TPPU yaitu 
Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana ketentuan 
Pasal 44 huruf i, Penghentian transaksi adalah permintaan 
PPATK kepada penyedia jasa untuk menghentikan sementara 
seluruh atau sebagian Transaksi yang  diketahui atau dicurigai 
merupakan hasil tindak pidana. 

Penghentian sementara Transaksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 
5 (lima) hari kerja sejak tanggal terbit berita acara yang 
dikirimkan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK, dan 
dapat diperpanjang penghentian sementara  Transaksi dalam 
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi 
Hasil Analisis atau Hasil Pemeriksaan yang akan disampaikan 
kepada penyidik. 

Yang perlu diperhatikan adalah terhadap penghentian 
sementara ini, pemilik atau pihak yang keberatan terhadap 
tindakan ini dapat melakukan keberatan yang ditujukan kepada 
Kepala PPATK dengan menyampaikan alasan-alasan yaitu : 

a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan 
mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan 
keberatan dengan Transaksi yang dihentikan sementara; 
dan 

b. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi 
yang menerangkan tentang sumber dana dan latar 
belakang Transaksi. 
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Terhadap keberatan ini, akan dilakukan penelitian dan 
pemeriksaan untuk menentukan apakah keberatan itu diterima 
atau ditolak, apabila keberatan diterima maka PPATK  
melakukan  : 

a. meminta penyedia jasa keuangan untuk melakukan 
pencabutan tindakan penghentian sementara seluruh atau 
sebagian Transaksi; atau  

b. menolak keberatan dan menyampaikan penolakan tersebut 
kepada pihak yang mengajukan keberatan. 

Dalam hal PPATK menolak keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b, pihak yang mengajukan 
keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.  

Dalam hal tidak terdapat keberatan atas penghentian 
sementara, menurut Pasal 44 PP Nomor 50 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, seluruh 
atau sebagian Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa 
keuangan berdasarkan permintaan PPATK, PPATK 
menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui 
atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada 
penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan 
perundangan-undangan. 

 

7.2. Pemblokiran 
 

Pendekatan anti pencucian uang (follow the money 
methods) merupakan paradigma baru dalam pemberantasan 
kejahatan, melalui penelusuran aliran dana atau harta kekayaan 
dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan 
melalui sistem keuangan atau lembaga-lembaga yang terkait 
dengan keuangan tersebut.  Dari hasil penelusuran harta 
kekayaan akan diperoleh data dan bukti mengenai keterkaitan 
antara perbuatan atau tindak pidana dan pelaku pidananya. 
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HARTA KEKAYAAN yang dihasilkan melalui tindak 
pidana merupakan ”titik terlemah” dari keseluruhan ”mata 
rantai” tindak pidana, karena harta kekayaan atau uang 
tersebut bukan hanya merupakan ”aliran darah” yang akan 
menghidupkan organisasi kejahatan itu sendiri tetapi juga 
merupakan motif atau tujuan dilakukannya suatu tindak pidana 
tertentu.  

Para pelaku tindak pidana pencucian uang biasanya 
melakukan tiga tahapan kegiatan pokok yaitu placement, 
layering, integration yang bertujuan untuk menciptakan 
disassociation (memutus atau menjauhkan) tiga elemen penting 
mata rantai kejahatan, yaitu uang atau hasil kejahatan, 
perbuatan pidana, dan pelakunya. 

Untuk mengatasi dan memudahkan dalam pelacakan 
asset / harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan 
tersebut maka penyidikan dapat melakukan pemblokiran, hal 
ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal Pemblokiran 
(Pasal 71 UU TPPU) : Penyidik, penuntut umum, atau hakim 
berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan 
pemblokiran Harta Kekayaan orang yang telah dilaporkan oleh 
PPATK ke Penyidik, tersangka atau terdakwa yang diketahui 
atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. 

Pemblokiran merupakan kewenangan lain yang 
diberikan oleh Undang-undang kepada Penyidik untuk 
memudahkan dalam mengamankan asset atau harta kekayaan 
yang diduga berasal dari tindak pidana.  

Pasal 71 UU TPPU,  telah mengatur beberapa hal 
sebagai berikut: 

1. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang 
memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan 
pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut 
diduga merupakan hasil tindak pidana dari : 
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a. setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK 
kepada penyidik; 

b. tersangka; atau  

c. terdakwa. 

2. Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim harus 
dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas 
mengenai: 

a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau 
hakim;  

b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh 
PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;  

c. alasan pemblokiran;  

d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan  

e. tempat Harta Kekayaan berada. 

3. Pemblokiran dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja. 

4. Dalam hal jangka waktu pemblokiran berakhir, Pihak 
Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum. 

5. Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat 
setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, 
penuntut umum, atau hakim. 

6. Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan 
pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim 
yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari 
kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran. 

7. Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada 
Pihak Pelapor yang bersangkutan. 

Beberapa hal yang perlu dikemukakan terkait dengan 
ketentuan pemblokiran di atas adalah: 
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a. Pengaturan mengenai kewenangan pemblokiran ini 
cukup penting terutama dalam upaya untuk 
mengoptimalkan pengamanan/penyelamatan Harta 
Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 

b. Secara tegas dinyatakan bahwa yang diblokir adalah 
Harta Kekayaan, bukan rekening. Dari ketentuan ini 
memberikan konsekuensi terkait dengan beberapa hal : 

1) Oleh karena yang diblokir bukanlah suatu 
rekening, melainkan Harta Kekayaan senilai atau 
sebesar yang diketahui atau patut diduga berasal 
dari hasil tindak pidana, maka aktifitas rekening 
tidak terganggu, dengan ketentuan jumlah dana 
yang diblokir dalam rekening tersebut tidak boleh 
berkurang. 

2) Jumlah dana yang ada pada rekening untuk 
sementara diblokir seluruhnya dengan syarat 
Penyidik atau Penuntut Umum, atau Hakim dalam 
surat perintah pemblokiran dan Berita Acara 
Pemblokiran harus menyebutkan mengenai 
“kepastian jumlah Harta Kekayaan/uang yang 
seharusnya diblokir, masih dalam proses 
penyidikan dan hasilnya akan diberitahukan 
kemudian”. 

3) Nilai atau besarnya Harta Kekayaan yang diblokir 
adalah senilai atau sebesar Harta Kekayaan yang 
diketahui atau patut diduga berasal dari hasil 
tindak pidana. Bunga atau penghasilan lain yang 
didapat dari dana/Harta Kekayaan yang diblokir 
dimasukkan dalam klausula Berita Acara 
Pemblokiran. 

4) Dalam hal dana dalam suatu rekening jumlahnya 
lebih kecil dari jumlah dana yang diketahui atau 
patut diduga berasal dari tindak pidana, maka yang 
diblokir hanya sebesar dana yang ada dalam 
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rekening dimaksud pada saat pemblokiran. 
Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam rekening 
lebih besar dari nilai yang diketahui atau patut 
diduga berasal dari hasil tindak pidana, maka yang 
diblokir hanya sebesar dana yang diketahui atau 
patut diduga berasal dari tindak pidana. 

5) Pembokiran selain rekening, dapat diberikan 
contoh, seperti : 

� Pemblokiran terhadap barang tetap berupa 
tanah dan rumah milik seseorang dengan cara 
meminta kepada BPN agar didalam buku tanah 
yang ada di BPN nomor dan surat ukur 
sertipikat dimaksud diberi catatan berada 
dalam pemblokiran dan tidak boleh 
dipindahtangankan; 

� Untuk Harta Kekayaan berwujud efek atau 
saham, maka yang diblokir bukanlah rekening 
efeknya melainkan sejumlah tertentu dari 
efeknya. 

� Untuk kendaraan bermotor, yang diblokir 
adalah buku kepemilikannya ; 

Berkaitan dengan pemblokiran ini, patut menjadi 
referensi dalam pelaksanaannya adalah Surat Keputusan 
Bersama (SKB) antara Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Gubernur 
BI Tahun 2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana 
di Bidang Perbankan; 

1. Dalam hal Penyidik menemukan adanya suatu rekening 
yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang 
perbankan, Penyidik menyampaikan surat permintaan 
pemblokiran rekening kepada bank dengan tembusan 
kepada Bank Indonesia; 

2. Simpanan rekening nasabah yang diblokir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang akan ditindaklanjuti dengan 
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penyitaan oleh Penyidik, tetap berada dan ditatausahakan 
pada bank yang bersangkutan atas nama pemilik rekening;     

 

7.3. Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan terkait Tindak 
Pidana Pencucian Uang 

Penerapan ketentuan Pasal 67, untuk sampai pada 
keputusan bahwa harta kakayaan sebagai aset negara atau 
dikembalikan kepada yang berhak: 

a. tidak membutuhkan pembuktian bahwa Harta 
Kekayaan berasal dari hasil tindak pidana tetapi cukup 
dengan “diketahui atau patut diduga” merupakan hasil 
tindak pidana,  

b. tidak ada yang mengajukan keberatan, dan 

c. tidak ditemukan pelaku tindak pidananya. 

3. Pengaturan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 UU 
TPPU mengadopsi prinsip atau ketentuan non 
conviction base on asset forfeiture yang berlaku di 
beberapa negara anglo saxon, misalnya Inggris dan 
Amerika Serikat. Hal ini merupakan lompatan yang 
sangat maju mengingat perampasan aset tanpa 
diberangi dengan proses pidana demikian sebelumnya 
tidak diatur di negara kita. 

Bila kita mencermati ketentuan Pasal 67 diatas terlihat 
memang sederhana namun dalam ketentuan di atas tidak 
memerintahkan untuk pembuatan peraturan teknisnya, 
sehingga perlu disusun peraturan pelaksanaannya. Hal ini 
penting untuk penerapan prinsip good governance dan 
mengedepankan aspek hak asasi manusia. 

Untuk menjawab pertanyaan diatas, pada tanggal 14 
Mei 2013 telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor : 01 Tahun 2013, Tentang Tata Cara Penyelesaian 
Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak 
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Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Serta 
ditetapkanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI 
Nomor 3 Tahun 2013, tentang Petunjuk Penanganan Perkara : 
Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta 
Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2013 dan SEMA 
No. 3 Tahun 2013 ini ini juga merupakan jawaban atas 
kekosongan hukum acara untuk pelaksanaan Pasal 67 UU No. 
8 Tahun 2010. (terlampir). 

Untuk memudahkan penyidik dalam membedakan 
penundaan, penghentian transaksi, penundaan transaksi oleh 
Apgakum dan Pemblokiran dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini. 

 Penunda
an PJK 

Penghenti
an 

Penundaa
n 

Apgakum 

Pemblo
kiran 

Dasar 
Huku
m/- 
Rujuk
an 

Ps. 26 
UU PP 
TPPU 

S-
124A/1.
02/PPA
TK/03/
2011 

Per.3/1.
02.1/PP
ATK/03
/12 

Ps. 65-66 
UU PP 
TPPU jo  

Ps. 44 (1) 
huruf i  

S-
124B/1.0
2/PPATK
/03/2011 

Per.3/1.0
2.1/PPAT
K/03/12 

Ps. 70 UU 
PP TPPU 

S-
125/01.02
./PPATK
/03/2011 

Per.3/1.0
2.1/PPAT
K/03/12 

Ps. 71 
UU PP 
TPPU 
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Subye
k/-
Wewe
nang 

PJK PPATK Penyidik 
(6), PU, 
Hakim 

Penyidik 
(6), PU, 
Hakim 

Obyek Transak
si, 
rekening
, setiap 
orang 

Transaksi 
yang 
diketahui
/dicurigai 
hasil 
tindak 
pidana 

Harta 
Kekayaan 
Setiap 
Orang 
yang 
diketahui
/-patut 
diduga 
hasil TP 

Harta 
kekayaa
n yang 
diketahu
i/patut 
diduga 
hasil TP 
dari: (i) 
setiap 
orang yg 
dilapork
an 
PPATK 
ke 
penyidik
, (ii) 
tersangk
a, atau 
(iii) 
terdakw
a 
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Alasan a. Trans
aksi 
patut 
didug
a 
meng
gunak
an 
HK 
beras
al 
dari 
hasil 
TP 

b. Memi
liki 
reken
ing 
mena
mpun
g HK 
beras
al 
dari 
TP 

c. Diket
ahui/
patut 
didug
a 
gunak
an 
doku

Melaksan
akan 
fungsi 
analisis 
atau 
pemeriksa
an 

Penyidika
n, 
Penuntuta
n, 
Pemeriks
aan 
Persidang
an 

Penyidik
an, 
Penuntu
tan, 
Pemerik
saan 
persidan
gan 
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men 
palsu 

Wakt
u 

5 hari 
kerja 

5 hari 
kerja + 15 
hari kerja 

5 hari 
kerja 

30 hari 
kerja 

Syarat 
Forma
l 

- PJK 
catat di 
BA 

- PJK 
berikan 
salinan 
BA  
kepada 
Penggun
a jasa 

- PJK 
lapor ke 
PPATK 
lampirka
n BA, 
paling 
lama 
dalam 24 
jam 

PJK catat 
di BA 

- Perintah 
tertulis 
dari 
penegak 
hukum 

- Pihak 
pelapor 
menyerah
kan BA 
kepada 
apgakkum 
paling 
lama 1 
hari kerja 

- 
Perintah 
tertulis 
dari 
penegak 
hukum  

- Pihak 
pelapor 
menyera
hkan BA 
kepada 
apgakku
m paling 
lama 1 
hari 
kerja  
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VIII. REVERSE BURDEN OF PROOF  (SISTEM 
PEMBUKTIAN TERBALIK). 

 

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP dapat dilihat 
dan dijelaskan dalam Pasal 183 yang berbunyi : "Hakim tidak 
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 
memperoleh. keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya". Dari bunyi pasal tersebut, dapat dikatakan 
bahwa KUHAP menganut sistem "pembuktian menurut undang-
undang secara negatif". 

Sedangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010. tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang telah dilahirkan suatu sistem pembuktian yang lain yaitu 
"sistem pembalikan beban pembuktian (reverse burden at proof), 
yang khusus diberiakukan untuk tindak pidana pencucian 
uang. Menurut sistem ini dibalikkan beban pembuktiannya dari 
Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, terdakwa harus 
membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan 
merupakan hasil dari tindak pidana atau dalam hal ini berlaku 
asas praduga bersalah (Presumption of Guilt), terdakwa telah  
diangqap menguasal harta kekayaan yanQberasal dari 
kejahatan kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya. Oleh 
karena itu, sistem ini merupakan pengecualian atas asas 
Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) sebagaimana 
diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Sistem pembalikan beban pembuktian diatur dalam Pasal 
78 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi : 

(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa 
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agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait 
dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak 
pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang 
terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. 

Mengenai pembuktian terbalik/pembalikan beban 
pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 dan Pasal 
78, yang perlu diperhatikan adalah adanya: 

1) Frase terdakwa wajib membuktikan bahwa harta 
kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (Pasal 
77). 

2) Frase hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan 
bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara. 

Frase “yang terkait dengan perkara”, memberikan 
pembatasan kepada penuntut umum dalam pengajuan 
perampasan harta kekayaan dimaksud dan juga pembatasan 
bagi hakim dalam memutus harta kekayaan mana saja yang 
dapat dirampas. Untuk itu, pengertian “yang terkait dengan 
perkara” menunjukkan hanya harta kekayaan yang disita saja 
yang dapat dimintakan beban pembuktian terbalik kepada 
terdakwa, artinya sejak ditingkat penyidikan harta-harta 
kekayaan yang akan diminta dibuktikan didepan persidangan 
haruslah disita oleh penyidik, jika tidak disita dapat diartikan 
bahwa harta kekayaan tersebut tidak terkait dengan perkara. 

Seandainya di tingkat penyidikan terdapat harta 
kekayaan yang belum sempat disita karera sesuatu dan lain hal, 
maka penuntut umum sesuai dengan Pasal 81 UU Nomor 8 
tahun 2010, haruslah meminta kepada hakim ketua majelis 
agar dikeluarkan penetepan penyitaan terhadap harta kekayaan 
dimaksud, selanjutnya setelah disita sesuai dengan penetapan 
hakim ketua majelis, penuntut umum meminta kepada hakim 
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agar terdakwa diperintahkan untuk membuktikan asal-usul 
harta kekayaan yang disita oleh penuntut umum. 

Dilihat dari uraian pasal tersebut jelas bahwa 
pembalikan beban pembuktian disini masih dalam kerangka 
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dan terbatas 
hanya mengenai asal-usul harta kekayaannya tersebut 
sehingga bukan merupakan pembuktian terhadap kegiatan 
tindak pidananya atau kegiatan pencucian uangnya.  

Adapun proses pemeriksaan sidang terdakwa diatur 
sesuai KUHAP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Iihat Pasal 68 UU 
TPPU). Berdasarkan KUHAP terdiri dari beberapa tahap 
yaitu: 

a. Pemeriksaan Identitas Terdakwa; 

b. Pembacaan Surat Dakwaan; 

c. Pembacaan Eksepsi oleh Terdakwa atau.Penasehat 
Hukumnya  

d. Pembacaan Putusan Sela atas eksepsi;  

e. Pemeriksaan saksi-saksi; 

f. Pemeriksaan Terdakwa (Pembuktian Terbalik); 

g. Pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum; 

h. Pembacaan Nota Pembelaan (Pleedoi) oleh Penasehat 
Hukum; 

i. Pembacaan Putusan Majelis Hakim.  

Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak terpaku pada urutan 
pemeriksaan yang diatur dalam KUHAP, akan tetapi Majelis 
Hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk menjelaskan 
terlebih dahulu anal usul dari harta kekayaan yang dikuasainya 
tersebut dan bukan menjelaskan tindak pidana yang dilakukan 
oleh terdakwa, karena untuk pembuktian unsur-unsur tindak 



94 
 

pidananya Jaksa PU tetap berkewajiban untuk membuktikan 
dakwaannya. 

Namun apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-
usul harta kekayaannya maka hal tersebut akan lebih 
memperkuat dakwaan Jaksa PU. Namun apabila terdakwa 
ingin membuktikan sebaliknya, bahwa hartanya tersebut 
berasal dari sumber yang sah maka terdakwa harus 
membuktikannya dengan alat bukti yang cukup. 
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IX. TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 

 

Berikut ini adalah beberapa contoh tipologi pencucian 
uang yang terjadi beserta contoh kasusnya: 

1. Penyembunyian Dalam Perusahaan (Concealment within 
Business Structures)  
Contoh Kasus: 
Pada tanggal 12 September 2005, Mahkamah Agung 
menyetujui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 
tanggal 30 Maret 2005, dan Pengadilan Tinggi, tanggal 
18 Juli 2005, sehingga menegaskan bahwa AHW, 
penasihat investasi Grup Gramarindo, sebuah 
International Business Centre, bersalah atas dakwaan 
korupsi. Penyidikan tindak pidana Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2003 
menemukan sebuah skema perbankan yang melibatkan 
penipuan, pemalsuan dokumen, korupsi, kejahatan 
perbankan, dan pencucian uang. Kejahatan tersebut 
menggunakan skema impor-ekspor yang dilakukan 
Gramarindo Group dan juga melibatkan petugas Bank 
Negara Indonesia (Bank BNI), termasuk mantan Kepala 
Bank. Uang hasil tindak pidana tersebut dimasukan ke 
dalam skema ekspor melalui pendirian beberapa 
perusahaan baik di dalam dan di luar negeri.  
 

2. Penyalahgunaan Bisnis yang Sah (Misuse of Legitimate 
Businesses)   
Contoh Kasus: 
Pegawai pajak, DW, menggunakan struktur pencucian 
uang dalam menyembunyikan dan mengaburkan uang-
uang hasil tindak pidana korupsi dan penggelapan. DW 
memasukan uang hasil tindak pidana tersebut ke dalam 
delapan perusahaan sekuritas. Selain itu DW juga 
memasukkan uangnya dalam bisnis jual-beli mobil melalui 
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Showroom 88 Mobilindo yang sudah berdiri sebelumnya 
secara sah. Investasi atas uang hasil tindak pidana 
tersebut juga dimasukan ke dalam usaha peternakan 
ayam, properti, dan bentuk utang piutang. DW 
melakukan transaksi perbankan dengan memasukkan 
dana ke berbagai rekening. Jumlah keseluruhan uang 
yang masuk adalah Rp 11.415.885.270 dan 302,189 dolar 
Amerika. Dalam bidang property, DW membeli 10 kavling 
tanah di tempat yang berbeda-beda di antaranya di 
wilayah Sentul City, Jawa Barat, Jakarta Timur, Bekasi, 
Serpong dan Jawa Timur. Satu unit apartemen juga dibeli 
di Taman Sari Semanggi Apartemen, di sekitar Jalan 
Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Contoh kasus di atas 
menggambarkan upaya penyembunyian ke dalam 
perusahaan dan penyalahgunaan struktur bisnis yang sah.   

 

3. Penggunaan Identitas dan Dokumen Palsu (Use of False 
Identities and Documents)  
Contoh Kasus: 
Contoh lain jasa perbankan yang disalahgunakan untuk 
menyimpan hasil tindak pidana tampak pada kasus yang 
dilakukan oleh GHT pada tahun 2009. Pegawai pajak 
golongan IIIa dan baru bekerja selama lima tahun 
memiliki kekayaan atau simpanan pada safe deposit box 
dalam bentuk valuta asing (USD, SGD) dan emas senilai 
kurang lebih Rp 80 Milyar. Berdasarkan informasi 
Penyedia Jasa Keuangan, diketahui bahwa GHT juga 
menggunakan tiga identitas dengan tiga profesi yang 
berbeda. Ini merupakan penggunaan identitas atau 
dokumen palsu dalam pencucian uang.    
 

4. Eksploitasi Permasalahan Yurisdiksi Internasional 
(Exploiting International Jurisdictional Issues)   
Contoh Kasus: 



97 
 

Komisaris suatu Bank Swasta (BHS), HR dinyatakan 
terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam 
penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 
(BLBI) yang merugikan negara sebesar Rp 305 miliar 
plus 2,3 juta Dolar Amerika Serikat. Kredit yang 
seluruhnya sebesar Rp 305 miliar plus 2,3 juta dolar AS 
tersebut, diambil dari fasilitas BLBI yang diberikan 
kepada PT BHS menyusul krisis moneter tahun 1997.  
Namun, kredit itu tidak dipergunakan secara benar. 
Justru, kredit dibelikan 85 bidang tanah di Bali, Jakarta, 
Makassar, dan Yogyakarta, dengan menggunakan nama 
pribadi, perusahaan miliknya, dan keluarga. Akibatnya, 
BHS mengalami kesulitan likuiditas dan rugi Rp 50 miliar 
per bulan, karena kredit itu menjadi macet. Uang-uang 
hasil tindak pidana komisaris BHS ini selanjutnya 
disembunyikan di beberapa rekening di luar negeri seperti 
di Hong Kong dan Australia. Ini merupakan contoh 
pencucian uang dilakukan dengan menyembunyikan uang 
ke rekening di beberapa Negara yang berbeda.     

 

5. Penggunaan Jenis Aset Tak Bernama (Use of Anonymous 
Asset Types)    
Contoh Kasus: 
Pegawai pajak, DW, menggunakan uang hasil korupsi 
untuk membeli barang-barang bernilai tinggi baik di 
Indonesia dan di luar negeri yang peraturan untuk 
pelaporan atas penyedia jasa barang (PJB) masih lemah. 
Contohnya DW membeli satu unit jam tangan merk 
Rolex dengan harga Rp 103 juta dan satu kotak berisi jam 
tangan merk Tissot, Monaco, Corum dan tali jam merk 
Pro Terk. Ini merupakan penggunaan jenis aset tak 
bernama.     
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6. Penggunaan staf untuk melakukan transaksi  
Contoh Kasus: 
Berdasarkan penelusuran rekening nomor : 
021.01.00.00001.0 a.n Rekening Kas Umum Daerah 
Kabupaten Klungkung dan rekening pihak terkait lainnya 
terkait pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan 
Dermaga dan jalan menuju Dermaga di Desa Gunaksa 
Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung diketahui pada 
tanggal 26 Desember 2007 terdapat dana keluar (debet) 
Rp. 14,000,000,000,- (empat belas milyar rupiah) dari 
rekening nomor : 021.01.00.00001.0 dengan underlying 
transaksi pencairan SP2D Nomor :13814/12/SP2D-
LS/1.07.01.01/07 yang ditandatangani oleh Ir. I Gede 
Putu Winastra, M.MA selaku BUD/Kepala Bagian 
Keuangan Bappeda Kabupaten Klungkung dan 
berdasarkan penelusuran transaksi, dana keluar tersebut 
adalah nominal terbesar dalam periode 2007. 

Berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana 
tanggal 19 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Ir. I 
Gede Putu Winastra, M.MA selaku BUD/Kepala Bagian 
Keuangan Bappeda Kabupaten Klungkung diketahui  dana 
sebesar Rp. 14,000,000,000,- (empat belas milyar rupiah) 
tersebut adalah untuk Belanja modal pengadaan tanah 
sarana umum dermaga, yang ditransfer melalui 
pemindahbukuan ke rekening nomor : 0210202117543 a.n 
I Wayan Tika dan I Wayan Pegig Suathama di BPD Bali. 

Bahwa benar periode tanggal 3 Januari 2008 s.d 19 Maret 
2008 terdapat 64 (enam puluh empat) kali transaksi dana 
keluar melalui penerbitan cek kemudian dicairkan oleh 
para pihak (terlampir dalam hasil analisis) yang kemudian 
oleh masing-masing pihak dilakukan penarikan tunai dan 
ditransfer ke pihak lain dengan underlying transaksi 
pembelian tanah, pembayaran hutang, kebutuhan rumah 
tangga, membangun rumah, biaya upacara, penempatan 
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deposito, untuk dagang,  pembayaran ongkos tukang, 
pembayaran bahan, pembayaran makanan, pembayaran 
uang sekolah, biaya balik nama sertifikat. 

Terdapat indikasi transaki keuangan mencurigakan 
terkait transaksi pada rekening nomor : 0190405001478 
a.n I Gusti Ayu Ardani (salah satu pihak penerima dana 
terkait pembebasan lahan dermaga) tanggal 17 Januari 
2008 sebesar Rp. 490,000,000,- (empat ratus sembilan 
puluh juta rupiah), yang kemudian pada hari yang sama 
(tanggal 17 Januari 2008) I Gusti Ayu Ardani 
menerbitkan 2 (dua) cek yaitu : 

� BPD Bali Cabang Ubud, Cek Nomor : N 479174 
sebesar Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah)  

� BPD Bali Cabang Ubud, Cek Nomor : N 479175 
sebesar Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah)  

Bahwa Cek senilai total Rp.200,000,000,- (dua ratus juta 
rupiah) tersebut kemudian dicairkan oleh Ni Wayan 
Setiawati/Sekretaris pribadi Bupati Klungkung yang 
beralamat di Jalan Untung Surapati No. 2 Klungkung 
(Kantor Bupati Klungkung), sehingga patut diduga 
pencairan cek oleh Ni Wayan Setiawati yang berasal dari I 
Gusti Ayu Ardani merupakan gratifikasi terkait 
pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan Dermaga 
dan jalan menuju Dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan 
Dawan Kabupaten Klungkung, mengingat sumber dana 
Rp.200,000,000,- berasal dari rekening nomor : 
0190.405001478 a.n I Gusti Ayu Ardani yang pada 
tanggal 17 Januari 2008 menerima transfer dana sebesar 
Rp. 490,000,000,- (empat ratus sembilan puluh juta 
rupiah) dari rekening nomor : 0210202117543 a.n I 
Wayan Tika dan I Wayan Pegig Suathama di BPD Bali 
dengan underlying transaksi ”pembebasan dermaga”. 
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Berdasarkan penelusuran transaksi lanjutan, periode IWC 
menjabat sebagai Bupati Klungkung terdapat pola 
pencucian uang ratusan milyar yang dilakukan IWC 
dengan cara yang bersangkutan menerima penempatan 
dana dari para pihak baik perorangan maupun perusahaan 
dengan nominal antara ratusan ribu hingga milyaran 
rupiah serta membuka rekening a.n staf (PNS di pemkab 
Klungkung) maupun beberapa perusahaan yang bergerak 
dibidang Tour n Travel (PT Bahtera Sujud Anugerah), 
pelatihan tenaga kerja/sekuriti (PT. Bali Perkasa 
Internasional), pelatihan pilot dan pramugari (PT Bali 
Aviation Trainning Centre),  Pengadaan barang dan jasa 
(PT Candra Perkasa Karya Mandiri) serta perusahaan 
konstruksi (Candra Maha Utama) dimana yang memiliki 
kuasa atas dana pada rekening-rekening tersebut adalah 
IWC serta yang menjadi pengurus pada perusahaan-
perusahaan tersebut adalah IWC, anak ybs, staf ybs, dll; 
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BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN 

KHUSUS
Jl. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110

Nomor :………….. Jakarta,........................
Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran :............. lembar
Perihal : Permintaan informasi

Kepada Yth.
Kepala Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan
Jl. Ir. H. Juanda No. 35
Jakarta 10120

1. Dasar Hukum :
a. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang;
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia;
c. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tanggal 16 Juni 2004;
d. Laporan Polisi No. Pol.:....................................................... *)
e. Surat Perintah Penyidikan No.Pol :............................................. *)

2. Sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (disesuaikan dengan 
kasus yang sedang ditangani) dengan tersangka ...................................yang saat 
ini dalam tahap penyidikan Kepolisian ....................................... (disesuaikan 
dengan satuan wilayah kerja), bersama ini diminta bantuan Bapak untuk 
memberikan informasi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan tindak
pidana sebagaimana tersebut di atas. Adapun penjelasan mengenai duduk perkara 
yang sedang disidik sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran surat ini.

3. Mengingat informasi dari PPATK bersifat sangat rahasia dan tidak dapat 
diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PPATK, maka kami 
bersedia untuk menjaga kerahasian informasi tersebut dan akan menggunakannya 
hanya untuk kepentingan permintaan informasi ini.

4. Sehubungan dengan permintaan informasi ini, kami telah menugaskan pejabat 
penghubung yang telah ditetapkan dengan keputusan Kapolri/Kapolda Nomor : 



....................... (copy terlampir) yaitu .................................... E-mail :.............. 
telepon ..................... Hp...................................

5. Demikian untuk menjadi Maklum, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan 
terimakasih.

/ Kabareskrim/ Kapolda/ An Kapolda (Dir Reskrim Polda)
Keterangan :
*) Menyesuaikan dengan tahapan proses penanganan perkara



L A M P I R A N

1. Penjelasan Singkat Duduk Perkara
Pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas X Provinsi Y (menyesuaikan) tahun 
2002 dan 2003 dengan rekanan PT. ABC dan PT XYZ diduga terjadi mark up pada 
harga-harga yang terkait. Dari hasil mark up tersebut diindikasikan telah terjadi kick 
back kepada para pejabat di lingkungan Dinas X Pemerintah Provimsi Y tersebut.

2. Pasal Perundang-undangan yang Dilanggar
a. Mark up yang terjadi adalah tindak pidana asal yang diduga melanggar Pasal 2 

dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang 
Perubahan atas UU No. 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.

b. Kick Back yang telah terjadi adalah pengalihan hasil tindak pidana asal 
(proceeds of crime) yang menurut kami merupakan salah satu bentuk 
pencucian uang yang diduga melanggar Pasal 3 dan/atau 4 dan/atau 5
Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Dugaan Transaksi yang Mencurigakan
Diduga terdapat transaksi-transaksi yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran 
pada butir 2 di atas yang berhubungan dengan rekening-rekening sebagai berikut :

No. Nama Bank Nomor 
Rekening Periode Waktu

1. PT ABC Bank TOP 397-300-409-0 November 2002 
s/d Desember 2003

Bank Samiun 203.04.07368 September 2003 
s/d Juni 2004

2. PT XYZ Bank Asing 743.30.07074.9 November 2002 
s/d Desember 2003

4. Informasi yang Diperlukan
Transaksi-transaksi mencurigakan yang patut diduga merupakan kick back
sebagaimana dimaksud dalam butir 1.



 

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS

Jl. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110                        
Jakarta,…………………

No. Pol. :  R /         / V / …./ Tipideksus
Klasifikasi :  RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Perintah Penundaan Transaksi Kepada

Yth.  DIREKSI*)                             
/PEMIMPIN CABANG**)
BANK XXX

                          
di

          ………..

1. Rujukan :
a. Pasal 7 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :” 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai 
wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

b. Pasal 16 huruf l Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, yang berbunyi “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan 
tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

c. Pasal 70 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang 
memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta kekayaan 
yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”

d. Pasal 74 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh 
penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

e. Sprin Penyelidikan/Penyidikan No.Pol : SP. Lidik/Sidik/....../2011/Tipideksus***) tanggal........****

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa saat ini 
Penyidik .................. *****):

a. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :

b. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :

c. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
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Sedang melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana …… (yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) 
UU No. 8 Tahun 2010) dan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh 
seseorang/tersangka …….. .

3. Berkaitan dengan   butir  1 dan 2  tersebut diatas, agar Saudara melakukan Penundaan Transaksi yang 
diketahui/dicurigai merupakan hasil tindak pidana yang melibatkan rekening atas nama:

No Nama Nomor Rekening******)
1 PT ABC 12345678
2 XYZ 4567890

Adapun alasan dilakukannya penundaan transaksi karena rekening tersebut diduga terkait dengan tindak 
pidana ……… dan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh seseorang/tersangka ……..
Penundaan transaksi atas harta kekayaan juga dilakukan pada rekening-rekening dan transaksi lain yang 
dilakukan oleh atau untuk kepentingan atas nama tersebut di atas.

4. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (3) UU No. 8 tahun 2010, penundaan transaksi atas harta 
kekayaan sebagaimana disebutkan pada angka (3) di atas dilakukan selama 5 (lima) hari kerja.

5. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (5) UU No. 8 tahun 2010, setelah dilakukan penundaan 
transaksi tersebut agar Saudara menyerahkan Berita Acara pelaksanaan penundaan transaksi kepada 
penyidik Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan *******) .................... paling lama 1 
(satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan transaksi.

6. Untuk koordinasi lebih lanjut terkait dengan perintah penundaan transaksi ini, Saudara dapat 
menghubungi penyidik yang ditunjuk sebagai contact person Sdr. ……….. No.Telp. .............. 
HP…………. No. Fax. .......  Email. ……..

7. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. DIREKTUR  ………. / A.n. Kapolres 
---------------------------------------------------

Kasat Reskrim********)
Selaku Penyidik

------------------- NRP : ------------
------------------------------------------

1. Pemimpin Bank Indonesia…. (setempat)
Tembusan

2. Kepala PPATK
3. Kabareskrim Polri/Kapolda/Kapolres********* …..(sesuai dengan kesatuan)
4. Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan…**********(khusus untuk Bank Umum)
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Keterangan :

*) hanya utk BPR
**) sesuai dgn ketentuan bank masing-masing
***) sesuai dgn dit yg menangani
****)sesuai dengan tahap penanganan perkara
*****)Sesuai kesatuan
******)jika tdk ada no rekening, dpt dicantumkan identitas yg lengkap
*******) Diisi sesuai dengan kesatuan
********)Diisi sesuai dengan tujuan surat 
*********)sesuai dengan kesatuan
**********) khusus untuk Bank Umum



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
         MARKAS BESAR 

Jl. Trunojoyo No.3 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110    Jakarta, ......

No. Pol. : R /
Klasifikasi : RAHASIA.
Lampiran : 1 berkas *)
Perihal : Permintaan Keterangan tentang Harta

Kekayaan.                                                                  Kepada

Yth.  DIREKSI….**)                             
/PEMIMPIN CABANG BANK 
XXX ….***)

                          
di

                       ………..

1. Rujukan :

a. Pasal 7 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :
” Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya 
mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

b. Pasal 16 huruf l Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, yang berbunyi :
“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di 
bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan 
tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

c. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang., yang berbunyi :
“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 telah dilaporkan oleh PPATK kepada 
penyidik, tersangka, atau terdakwa“

d. Pasal 74 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi :
“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai 
dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali 
ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”

e. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/177/IV/2004 tanggal 6 April 2004 tentang 
Penandatanganan Surat Permintaan Keterangan Kepada Penyedia Jasa Keuangan dalam Perkara 
Tindak Pidana Pencucian Uang. ( untuk di Mabes Polri )

f. Surat Kepala PPATK Nomor : ………. tanggal ...... tentang Hasil Analisis/Pemeriksaan
Transaksi Keuangan yang mencurigakan.

g. Laporan Polisi No. Pol: ….    tanggal  ……

h. Sprin Penyidikan No.Pol : SP. Sidik/....../2011/Tipideksus****) tanggal........



2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa saat ini 
Penyidik Bareskrim Polri  :

a. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :

b. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :

c. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :

Sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Terlapor
…… yang hasilnya berada di bank Saudara.

3. Berkaitan dengan   butir  1 dan 2  tersebut diatas, agar Saudara memberikan Keterangan tentang Harta 
Kekayaan Terlapor sebagai berikut :

No Nama Nomor Rekening
1 PT ABC 12345678
2 XYZ 4567890

Adapun alasan dilakukannya permintaan Keterangan tentang Harta Kekayaan tersebut, karena terkait 
dengan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan Terlapor ……... .

4. Adapun keterangan yang diperlukan  :
a. Aplikasi pembukaan rekening
b. Salinan rekening koran periode.....s/d.....
c. Dokumen/voucher transaksi yang terkait
d. Dokumen terkait lainnya 

5. Untuk menjaga kerahasiaan sebelum mengirimkan Keterangan tentang Harta kekayaan dimaksud agar 
Saudara menghubungi Penyidik ........ dengan No. Telp. ................. No. HP.......  Email ……

6. Demikian untuk menjadi maklum.

A. N. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL 

KOMISARIS JENDERAL POLISI
DR. ITO SUMARDI, SH, MH, MM

Tembusan

1. Kapolri *****)
2. Gubernur Bank Indonesia/ Pemimpin BI….
3. Kepala PPATK
4. Kabareskrim Polri *****)
5. Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan di bank… *******)

.



KETERANGAN:

*)    Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan
**) Hanya utk BPR
***) Sesuai dengan Ketentuan Bank Masing-Masing
****) Sesuai dengan direktorat yang menangani
*****)  apabila di tandatangani oleh Kabareskrim
******) apabila di tandatangani oleh Kapolda
*******) (khusus untuk Bank Umum)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
                          MARKAS BESAR  
Jl. Trunojoyo No.3 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110    Jakarta, .......             

No. Pol. :  R /
Klasifikasi :  RAHASIA.
Lampiran :  1 berkas *) 
Perihal : Permintaan Keterangan tentang Harta

Kekayaan.                                                                  Kepada

                       Yth.  DIREKSI….**)                             
/PEMIMPIN CABANG BANK 
XXX ….***)

                          
di

                        ………..

1. Rujukan :

a. Pasal 7 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :
” Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya 
mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

b. Pasal 16 huruf l Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, yang berbunyi :
“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses 
pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum 
yang bertanggung jawab”

c. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang., yang berbunyi :
“ 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 telah dilaporkan oleh PPATK kepada 
penyidik, tersangka, atau terdakwa “

d. Pasal 74 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi :
“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai 
dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali 
ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

e. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/177/IV/2004 tanggal 6 April 2004 tentang 
Penandatanganan Surat Permintaan Keterangan Kepada Penyedia Jasa Keuangan dalam Perkara 
Tindak Pidana Pencucian Uang. ( untuk di Mabes Polri )

f. Laporan Polisi No. Pol: ….    tanggal  ……

g. Sprin Penyidikan No.Pol : SP. Sidik/....../2011/Tipideksus****) tanggal........



2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa saat ini 
Penyidik Bareskrim Polri  :

a. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :

b. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :

c. Nama :
Pangkat/NRP :

Sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Tersangka
…… yang hasilnya berada di bank Saudara.

3. Berkaitan dengan   butir  1 dan 2  tersebut diatas, agar Saudara memberikan Keterangan tentang Harta 
Kekayaan Tersangka sebagai berikut :

No Nama Nomor Rekening
1 PT ABC 12345678
2 XYZ 4567890

Adapun alasan dilakukannya permintaan Keterangan tentang Harta Kekayaan tersebut, karena terkait 
dengan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Tersangka.

4. Adapun keterangan yang diperlukan  :
a. Aplikasi pembukaan rekening
b. Salinan rekening koran periode.....s/d.....
c. Dokumen/voucher transaksi yang terkait
d. Dokumen terkait lainnya 

5. Untuk menjaga kerahasiaan sebelum mengirimkan Keterangan tentang Harta kekayaan dimaksud agar 
Saudara menghubungi Penyidik ........ dengan No. Telp. ................. No. HP.......  Email ……

6. Demikian untuk menjadi maklum.

A. N. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL 

KOMISARIS JENDERAL POLISI
DR. ITO SUMARDI, SH, MH, MM

Tembusan

1. Kapolri *****)
2. Gubernur Bank Indonesia/ Pemimpin BI….
3. Kepala PPATK
4. Kabareskrim Polri ******)
5. Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan di bank…*******)



KETERANGAN:

*)    Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan
**) Hanya utk BPR
***) Sesuai dengan Ketentuan Bank Masing-Masing
****) Sesuai dengan direktorat yang menangani
*****)  apabila di tandatangani oleh Kabareskrim
******) apabila di tandatangani oleh Kapolda
*******) (khusus untuk Bank Umum)



BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT II EKONOMI DAN KHUSUS

Jl. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110             Jakarta,  ………..

No. Pol. : R /         / … / … / Dit II Eksus
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Perintah Pemblokiran Harta Kekayaan Kepada

     Yth.  DIREKSI….*)                             
/PEMIMPIN CABANG BANK 
XXX ….**)

                          
di

                        ………..

1. Rujukan :

a. Pasal 7 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :
” Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai 
wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

b. Pasal 16 huruf l Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, yang berbunyi :
“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses 
pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum 
yang bertanggung jawab”

c. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi :
“Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan 
pemblokiran Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari 
setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa.”

d. Pasal 74 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh 
penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

e. Sprin Penyelidikan/Penyidikan No.Pol : SP. Lidik/Sidik/....../2011/Tipideksus***) tanggal........****

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa saat ini 
Penyidik Bareskrim Polri (Ditreskrim Polda):

a. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :

b. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :

c. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
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Sedang melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana …… (yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) 
UU No. 8 Tahun 2010) dan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh terlapor/tersangka
…….. .

3. Berkaitan dengan butir 1 dan 2 tersebut diatas, agar Saudara melakukan Pemblokiran Harta Kekayaan
sejumlah Rp.........*****) milik :

No Nama Nomor Rekening******)
1 PT ABC 12345678
2 XYZ 4567890

Adapun alasan dilakukannya pemblokiran karena rekening tersebut diduga milik terlapor, tersangka, atau  
yang terkait dengan tindak pidana ……… dan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh 
terlapor/tersangka sebagaimana tersebut di atas.
Pemblokiran atas harta kekayaan agar dilakukan juga pada rekening-rekening dan transaksi lain yang 
dilakukan atas nama tersebut di atas.

4. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 71 ayat (3) UU No. 8 tahun 2010, pemblokiran atas harta kekayaan 
sebagaimana disebutkan pada angka (3) di atas dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

5. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 71 ayat (6) UU No. 8 tahun 2010, setelah dilakukan pemblokiran
tersebut agar Saudara menyerahkan Berita Acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik Bareskrim 
Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan *******) .................... paling lama 1 (satu) hari kerja sejak 
tanggal pelaksanaan pemblokiran.

6. Untuk koordinasi lebih lanjut terkait dengan perintah pemblokiran ini, Saudara dapat menghubungi 
penyidik yang ditunjuk sebagai contact person Sdr. ……….. No.Telp. .............. HP…………. Email 
……. No. Fax. .......  

7. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. DIREKTUR  ………. / A.n. Kapolres 
---------------------------------------------------

Kasat Reskrim********)
Selaku Penyidik

------------------- NRP : ------------
------------------------------------------

1. Pemimpin Bank Indonesia….(setempat)
Tembusan

2. Kepala PPATK
3. Kabareskrim Polri/Kapolda/Kapolres********* …..
4. Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan…**********
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Keterangan :

*) hanya untuk BPR
**) sesuai dengan ketentuan bank masing-masing
***) sesuai dengan direktorat yang menangani
****) sesuai dengan tahap penanganan perkara
*****) jika diketahui jumlah nominalnya
******) jika tidak ada nomor rekening, dapat dicantumkan identitas yang lengkap
*******) diisi sesuai dengan kesatuan
********) disesuaikan dengan tujuan surat 
*********)sesuai dengan kesatuan
**********) khusus untuk Bank Umum



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jln. M.T Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur
Telepon: (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili: (62-21) 808885225, 80871591, 808871592,80871593
E-mail: info@bnn.go.idwebsite: www.bnn.go.id

Nomor : R/ -BLK/II/2015/WTB
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Perintah Pemblokiran Rekening yang Dimiliki dan-

Dikuasai Tersangka Atas Nama *********** dengan-
Nomor Rekening  ****************

Kepada
Yth. Direktur Hukum dan Kepatuhan BNI
di
J a k a r t a

1. Rujukan :
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 74, Pasal 75, 80 huruf b, c, d, f, g, Pasal 

97 Ayat (1), dan Pasal 137;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang;
d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 091/KMA/VII/2010 Tanggal 2 Juli 2010 tentang Pendapat Hukum 

(Fatwa) Atas Pelaksanaan Kewenangan Penyidik BNN menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
e. Laporan Kasus Narkotika Nomor LKN/153-WTB/XII/2013/BNN tanggal 11 Desember 2013 a.n. tersangka 

Lidyawati Witiana dan Tjeuw Anton, dkk.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada Sdr. bahwa Penyidik Badan Narkotika 
Nasional sedang melakukan penyidikan jaringan Tindak Pidana Narkotika / Prekursor Narkotika terhadap 
Tersangka Lidyawati Witiana dan Tjeuw Anton, dkk, karena diduga melakukan serangkaian kegiatan secara 
tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 
langsung atau tidak langsung terkait, berhubungan dan menjadi bagian Jaringan Sindikat Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009, bersama ini memerintahkan kepada Sdr. untuk MELAKUKAN PEMBLOKIRAN REKENING (TRANSAKSI 
KELUAR) berikut:

NO. NAMA TERSANGKA NOMOR REKENING
1. ******************************* **************************
2. ******************************* **************************

a. Agar mengirimkan jawaban secara tertulis, disertai dengan keterangan saldo akhir rekening terblokir 
tersebut sebagai bahan analisis.

b. Agar penyidikan tersebut tidak terhambat dan berlangsung dengan cepat untuk kepentingan pembuktian 
perkara.

c. Agar dapat mengungkap aliran dana yang dimiliki tersangka yang disimpan dan diakses dalam sistem 
perbankan dengan maksud untuk memindahkan, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, 
menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan,
menghibahkan, mewariskan, dan / atau mentransfer uang dalam rekening yang dimilikinya yang dihasilkan
dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

d. Agar dapat mengungkap sistem keuangan jaringan sindikat narkoba dalam sistem perbankan secara lebih 
dalam, lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

e. Apabila pemilik rekening tersebut keberatan dapat meminta penjelasan kepada Penyidik BNN yang ditunjuk 
baik langsung ataupun secara tertulis.

/3. Adapun ……

Jakarta, Februari 2015
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3. Adapun nama dan jabatan Penyidik BNN yang ditunjuk untuk berkoordinasi meminta keterangan keadaan 
keuangan tersangka sebagaimana dimaksud adalah :
a. AKBP Murnila, S.H (08158022676)
b. AKP Arminto Rohadi, S.H (08128073375);
c. Pendatu Adib Candra Negara, S.Kom (085888837188).

4. Dalam hal surat menyurat dapat berhubungan dengan nomor telepon: (62-21) 80871566, 80871567, Faksimili:
(62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 ext. 312.

5. Demikian untuk menjadi maklum. Atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Kepala PPATK
3. Kepala BNN
4. Otoritas Jasa Keuangan

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pemberantasan

u.b.
Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang

Sundari, S.Sos, M.H

Paraf:
1. Penyidik …………………

2. Kasi Pengolahan Data …………………

3. Kasubdit Data & Penelusuran Aset Jaringan …………………



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jln. M.T Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 808885225, 80871591, 808871592, 80871593
E-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : R/       -BLK/III/2015/TPPU
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Perintah Pembukaan Pemblokiran Rekening untuk Disita dan 

Diblokir Kembali Atas Nama Tersangka *********, dkk, dengan-
Nomor Rekening **************, dll

                       

Kepada

Yth. Direktur Hukum dan Kepatuhan BCA
        

di
Jakarta

1. Rujukan:
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 74, Pasal 75, 80 Huruf b, c, d, f , g, Pasal 97 ayat 

(1) dan pasal 137;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 091/KMA/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Pendapat Hukum (Fatwa) 

Atas Pelaksanaan Kewenangan Penyidik BNN Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
e. Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/07/XII/2013/BNNP-SU tanggal 24 Desember 2013 atas nama Tersangka 

Ardieyatun &Tri Sudarmoko;
f. Surat Pemblokiran Rekening Nomor R/401/XI/2013/BNN tanggal 20 November 2014;
g. Surat Perintah Penyitaan Nomor SP-Sita/435/II/2015/BNNP-SU tanggal 23 Februari 2015;
h. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 420/SIT/PID/2015/PN.MDN tanggal 23 Februari 2015..

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada Sdr. bahwa Penyidik Badan Narkotika Nasional 
telah melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika/Prekursor Narkotika terhadap Tersangka Ardieyatun alias 
Dede dan Tri Sudarmoko, dkk, karena diduga melakukan serangkaian kegiatan secara tanpa hak atau melawan
hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang langsung atau tidak langsung 
terkait, berhubungan dan menjadi bagian jaringan sindikat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bersama ini memerintahkan 
pembukaan pemblokiran rekening atas nama tersangka berikut:

NO. NAMA TERSANGKA NOMOR REKENING
1. ********************* **************************
2. ********************* **************************

3. Agar kemudian setelah dilakukan pembukaan pemblokiran, barang bukti uang yang ada di rekening tersebut 
ditransfer ke REKENING PENAMPUNG BARANG BUKTI ATAS NAMA DEPUTI PEMBERANTASAN BNN di 
BANK MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 102-001120003-4 untuk dilakukan penyitaan, dan selanjutnya 
rekening tersebut diblokir kembali (transaksi keluar dan masuk).

/4. Adapun …….

Jakarta, Maret 2014
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4. Adapun nama dan jabatan Penyidik BNN yang ditunjuk untuk berkoordinasi adalah:
a. Kombes Pol. Drs. Sulistiandriatmoko, M.Si (Ponsel: 0811145028);
b. AKBP Drs. Joko Susilo.

5. Demikian untuk menjadi maklum. Atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan
                                                                                              

:
1. Menteri Keuangan
2. Kepala PPATK  
3. Kepala BNN
4. Otoritas Jasa Keuangan

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pemberantasan

u.b.
Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang

Sundari, S.Sos, M.H

Paraf:

Penyidik ..……………..

Kasi Pengolahan Data …..…………..

Kasubdit Data & Aset Jaringan …….…………



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jln. M.T Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 808885225, 80871591, 808871592, 80871593
E-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : R/        -BLK/V/2015/TPPU
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Perintah Pembukaan Rekening Tersangka Atas Nama-

***************** dengan Nomor Rekening ****************

Kepada

Yth. Direktur Hukum dan Kepatuhan Bank Permata
        

di
Jakarta

1. Rujukan:
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 74, Pasal 75, 80 Huruf b, c, d, f , g, Pasal 97 ayat 

(1) dan pasal 137;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 091/KMA/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang Pendapat Hukum (Fatwa) 

Atas Pelaksanaan Kewenangan Penyidik BNN Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
e. Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/60-NAL/V/2013/BNN tanggal 14 Mei 2013 atas nama Tersangka Agung 

Adiyaksa, dkk;
f. Surat Pemblokiran Rekening Nomor: LKN/30-WTB/III/2014/BNN tanggal 3 April 2014;
g. Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor: SP.Kap/30.a-NAL/V/2013/BNN tanggal 20 Mei 2013 atas nama 

Tommy Hermansyah.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada Sdr. bahwa Penyidik Badan Narkotika Nasional 
telah melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika/Prekursor Narkotika terhadap Tersangka AGUNG ADIYAKSA, 
dkk, karena diduga melakukan serangkaian kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai 
Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang langsung atau tidak langsung terkait, berhubungan dan 
menjadi bagian jaringan sindikat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 
1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bersama ini MEMERINTAHKAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN
REKENING dari:

NAMA NOMOR REKENING
************************************ **********************************

dikarenakan rekening di atas tidak cukup bukti terlibat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan/atau Prekursor.

3. Adapun nama dan jabatan Penyidik BNN yang ditunjuk untuk berkoordinasi sebagaimana dimaksud adalah Iptu Putu 
Darmawan, S.H (Nomor Ponsel: 081248429404).

4. Demikian untuk menjadi maklum. Atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan
1. Menteri Keuangan

:

2. Kepala PPATK  
3. Kepala BNN
4. Otoritas Jasa Keuangan

Jakarta, Mei 2015

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pemberantasan

u.b.
Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang

Sundari, S.Sos, M.H

Paraf:

Penyidik ………………
Kasi Pengolahan Data ………………
Kasubdit Data & Aset Jaringan ………………



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jln. M.T Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur
Telepon: (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili: (62-21) 808885225, 80871591, 808871592,80871593
E-mail: info@bnn.go.idwebsite: www.bnn.go.id

Nomor : R/33 2-DR/III/2015/TPPU
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data Keadaan Keuangan (Mutasi Rekening) yang-

Dimiliki dan Dikuasai Tersangka a.n. *********************, dkk-
dengan Nomor Rekening ************************, dll

Kepada
Yth. Direktur Hukum dan Kepatuhan BCA
di
J a k a r t a

1. Rujukan :
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 74, Pasal 75, 80 huruf b, c, d, f, g, Pasal 

97 Ayat (1), dan Pasal 137;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang;
d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 091/KMA/VII/2010 Tanggal 2 Juli 2010 tentang Pendapat Hukum 

(Fatwa) Atas Pelaksanaan Kewenangan Penyidik BNN menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
e. Laporan Kasus Narkotika Nomor LKN/153-WTB/XII/2013/BNN tanggal 11 Desember 2013 a.n. tersangka

Tjeuw Anton, dkk.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada Sdr. bahwa Penyidik Badan Narkotika 
Nasional sedang melakukan penyidikan jaringan Tindak Pidana Narkotika / Prekursor Narkotika terhadap 
Tersangka Tjeuw Anton, dkk, karena diduga melakukan serangkaian kegiatan secara tanpa hak atau melawan 
hukum yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang langsung atau tidak 
langsung terkait, berhubungan dan menjadi bagian Jaringan Sindikat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bersama ini
memerintahkan kepada Sdr. untuk MEMBERIKAN DATA KEADAAN KEUANGAN (MUTASI REKENING) dari:

NO. NAMA TERSANGKA NOMOR REKENING PERIODE
1. ************************* *********************** Sejak dibuka s.d. sekarang
2. ************************* *********************** Sejak dibuka s.d. sekarang
3. ************************* *********************** April 2012 s.d. sekarang

DAN / ATAU REKENING LAIN ATAS NAMA TERSANGKA DI ATAS

a. Agar mengirimkan jawaban secara tertulis tentang keterangan keadaan keuangan, softcopy dalam 
format PDF, dilampiri fotokopi aplikasi pembukaan rekening, kartu identitas (KTP), surat berharga,
saldo akhir, dan nomor m-Banking atas nama pemilik rekening / surat berharga tersebut di atas sebagai 
bahan analisis.

b. Agar penyidikan tersebut tidak terhambat dan berlangsung dengan cepat untuk kepentingan pembuktian 
perkara.

c. Agar dapat mengungkap aliran dana yang dimiliki tersangka yang disimpan dan diakses dalam sistem 
perbankan dengan maksud untuk memindahkan, menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, 
menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan,
menghibahkan, mewariskan, dan / atau mentransfer uang dalam rekening yang dimilikinya yang dihasilkan
dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

d. Agar dapat mengungkap sistem keuangan jaringan sindikat narkoba dalam sistem perbankan secara lebih 
dalam, lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

/3. Apabila ……..

Jakarta, Maret 2015
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3. Apabila pemilik rekening tersebut keberatan dapat meminta penjelasan kepada Penyidik BNN yang ditunjuk baik 
langsung ataupun secara tertulis.

4. Adapun nama dan jabatan Penyidik BNN yang ditunjuk untuk berkoordinasi meminta keterangan keadaan 
keuangan tersangka sebagaimana dimaksud adalah:
a. Iptu Arminto Rohadi, S.H (No. Ponsel: 08128073375);
b. Pendatu Adib Candra Negara (No. Ponsel: 085888837188).

5. Dalam hal surat menyurat dapat berhubungan dengan nomor telepon: (62-21) 80871566, 80871567, Faksimili:
(62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 ext. 312.

6. Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pemberantasan

u.b.
Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang

Sundari, S.Sos, M.HTembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Kepala BNN
3. Kepala PPATK
4. Otoritas Jasa Keuangan Paraf: 

 

Penyidik    :  ………………….. 

Kasi Pengolahan Data  : ………………….. 

Kasubdit Data & Aset Jaringan : ………………….. 



Nomor : R/            -BLK/VI/2014/WTB                                    Jakarta,         Juni  2014            
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : Empat lembar
Perihal : Permintaan Pembukaan Blokir 

Rekening Bank BRI an. DARKASYI.

Kepada
Yth. Direktur Hukum dan Kepatuhan Bank BRI

di
Jakarta

1. Rujukan :

2.

a. Undang-Undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
b. Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 74, Pasal 75, Pasal 

80 Huruf b, c, d, f dan g, Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 137.
c. Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang.
d. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor : 091/KMA/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang 

Pendapat Hukum (fatwa) atas pelaksanaan kewenangan penyidik BNN, menurut Undang-
Undang no. 35 tahun 2009.

e. Laporan Kasus Narkotika  Nomor: LKN /29-WTB/III/2014/BNN, tanggal 21 Maret 2014 atas 
nama tersangka DARKASYI als HENDRA GUNAWAN als PAK HEN Bin ABDURRAHMAN.

f. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Dik/03-WTB/III/2014/BNN, tanggal 21 Maret 2014.
g. Surat Kepala BNN Nomor : R/21-BLK/II/2014/WTB, tanggal 14 Februari 2014 perihal : 

permintaan pemblokiran Rekening BRI atas nama DARKASYI dkk.
h. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/04-WTB/III/2014/BNN, tanggal 21 Maret 2014.
i. Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 289/Pen.Pid/2014/PN-Tjb, tanggal 18

Juni  2014

Diinformasikan kepada Direktur bahwa Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia saat 
ini sedang memproses perkara setiap orang menerima penempatan, pembayaran atau 
pembelanjaan,  penitipan, penukaran, penyembunyian  atau penyamaran investasi, simpanan atau 
transfer, hibah, waris, harta  atau uang, baik dalam bentuk benda bergerak, berwujud  tidak 
berwujud yang diketahuinya dari tidak pidana Narkotika  dan  setiap orang yang menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa 
keluar 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 rumusan Pasal 137 huruf  a, huruf b Undang-undang 
Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-
Undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang.

/Berdasarkan …..

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
Email : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id
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4.
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Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan tersangka DARKASYI alias HENDRA GUNAWAN alias 
PAK HEN Bin ABDURRAHMAN didapat keterangan bahwa uang yang berada di dalam rekening 
Bank BRI Nomor : 3 9 4 4 0 1 0 0 0 9 3 9 5 0 7 atas nama DARKASYI, diduga merupakan hasil 
kejahatan Narkotika
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepentingan penyidikan dimohon Direktur dapat 
melakukan pembukaan blokir atas Rekening Bank BRI dengan nomor tersebut dalam point 3 
diatas,  yang selanjutnya untuk dilakukan penyitaan oleh Penyidik BNN sebagai barang bukti dalam 
perkara dimaksud dan setelah selesai dilakukan penyitaan agar dilakukan pemblokiran kembali 
(Blokir masuk dan Blokir keluar)

Adapun dana tersebut agar ditransfer ke dalam rekening penampungan BNN yang berada di BRI 
Rekening Nomor : 0340.01.001615.30.5 atas nama Deputi Pemberantasan BNN.
Pelaksanaan penyitaan akan dilakukan di Bank BRI Kantor Cabang Otista Jakarta, sesuai dengan 
tempat pembukaan rekening penampungan BNN.   

5. Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan

1. Menteri Keuangan RI

:
                                                                                            

2. Gubernur Bank Indonesia
3. Kepala BNN RI
4. Kepala PPATK   

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : R /    -BLK / VI / 2014 / BNN
TANGGAL :                                 JUNI  2014

an. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pemberantasan

Ub.
Direktur Wastahbaset

Selaku Penyidik

Sundari,S.Sos, MH

Paraf :

AKBP Murnila, SH (Konseptor) : .....



Nomor : R/            -BLK/XII/2014/WTB                                        Jakarta,         Desember 2014            
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : Empat lembar
Perihal : Permintaan Pembukaan Blokir 

Rekening MNC Bank an. KHALIK.

Kepada
Yth. Direktur Hukum dan Kepatuhan MNC Bank 

di
Jakarta

1. Rujukan :

2.

`

j. Undang-Undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
k. Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 74, Pasal 75, Pasal 

80 Huruf b, c, d, f dan g, Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 137.
l. Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang.
m. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor : 091/KMA/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang 

Pendapat Hukum (fatwa) atas pelaksanaan kewenangan penyidik BNN, menurut Undang-
Undang no. 35 tahun 2009.

n. Laporan Kasus Narkotika  Nomor: LKN /90-WTB/X/2014/BNN, tanggal 30 Oktober  2014
atas nama tersangka KHALIK alias ALEX.

o. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Dik/12-WTB/X/2014/BNN, tanggal 30 Oktober  2014.
p. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/17-WTB/X/2014/BNN, tanggal  30 Oktober  2014.
q. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2339/Pen.Pid/2014/PN. JKT.PST,

tanggal 22 Desember  2014. 

Diinformasikan kepada Direktur bahwa Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia saat 
ini sedang memproses perkara setiap orang menerima penempatan, pembayaran atau 
pembelanjaan,  penitipan, penukaran, penyembunyian  atau penyamaran investasi, simpanan atau 
transfer, hibah, waris, harta  atau uang, baik dalam bentuk benda bergerak, berwujud  tidak 
berwujud yang diketahuinya dari tidak pidana Narkotika  dan  setiap orang yang menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa 
keluar 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 rumusan Pasal 137 huruf  a, huruf b Undang-undang 
Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-
Undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang.

/Berdasarkan …..

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
Email : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id
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4.

                                                                 2

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan tersangka KHALIK alias ALEX didapat keterangan 
bahwa uang yang berada di dalam rekening MNC Bank Nomor : 
~ 288 01 000 000 0630 atas nama KHALIK,

diduga merupakan hasil kejahatan Narkotika

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepentingan penyidikan dimohon Direktur dapat 
melakukan pembukaan blokir atas Rekening MNC Bank dengan nomor tersebut dalam point 3 
diatas,  yang selanjutnya untuk dilakukan penyitaan oleh Penyidik BNN sebagai barang bukti dalam 
perkara dimaksud dan setelah selesai dilakukan penyitaan agar dilakukan pemblokiran kembali 
(Blokir masuk dan Blokir keluar)

Adapun dana tersebut agar ditransfer ke dalam rekening penampungan BNN yang berada di Bank 
Mandiri Rekening Nomor : 1020011200034 atas nama Deputi Pemberantasan BNN.

5. Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan

5. Menteri Keuangan RI

:
                                                                                            

6. Gubernur Bank Indonesia
7. Kepala BNN RI
8. Kepala PPATK   

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : R /             / XII / 2014 / BNN
TANGGAL :                     DESEMBER 2014

an. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pemberantasan

Ub.
Direktur Wastahbaset

Selaku Penyidik

Sundari,S.Sos, MH

Paraf :

AKBP Murnila, SH (Konseptor) : .....



Nomor : R/            -BLK/XII/2014/WTB                                        Jakarta,         Desember 2014            
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : Empat lembar
Perihal : Permintaan Pembukaan Blokir 

Rekening Bank Mandiri an. KHALIK.

Kepada
Yth. Direktur Hukum dan Kepatuhan Bank Mandiri 

di
Jakarta

1. Rujukan :

2.

`

r. Undang-Undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
s. Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 74, Pasal 75, Pasal 

80 Huruf b, c, d, f dan g, Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 137.
t. Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang.
u. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor : 091/KMA/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang 

Pendapat Hukum (fatwa) atas pelaksanaan kewenangan penyidik BNN, menurut Undang-
Undang no. 35 tahun 2009.

v. Laporan Kasus Narkotika  Nomor: LKN /90-WTB/X/2014/BNN, tanggal 30 Oktober  2014
atas nama tersangka KHALIK alias ALEX.

w. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Dik/12-WTB/X/2014/BNN, tanggal 30 Oktober  2014.
x. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/17-WTB/X/2014/BNN, tanggal  30 Oktober  2014.
y. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2339/Pen.Pid/2014/PN. JKT.PST,

tanggal 22 Desember  2014. 

Diinformasikan kepada Direktur bahwa Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia saat 
ini sedang memproses perkara setiap orang menerima penempatan, pembayaran atau 
pembelanjaan,  penitipan, penukaran, penyembunyian  atau penyamaran investasi, simpanan atau 
transfer, hibah, waris, harta  atau uang, baik dalam bentuk benda bergerak, berwujud  tidak 
berwujud yang diketahuinya dari tidak pidana Narkotika  dan  setiap orang yang menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa 
keluar 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 rumusan Pasal 137 huruf  a, huruf b Undang-undang 
Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-
Undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang.

/Berdasarkan …..

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
Email : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id
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4.

                                                                 2

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan tersangka KHALIK alias ALEX didapat keterangan 
bahwa uang yang berada di dalam rekening Bank Mandiri Nomor : 
~ 1 2 3 0 0 0 6 4 6 4 0 4 6 atas nama   KHALIK, 

diduga merupakan hasil kejahatan Narkotika

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepentingan penyidikan dimohon Direktur dapat 
melakukan pembukaan blokir atas Rekening Bank Mandiri dengan nomor tersebut dalam point 3 
diatas,  yang selanjutnya untuk dilakukan penyitaan oleh Penyidik BNN sebagai barang bukti dalam 
perkara dimaksud dan setelah selesai dilakukan penyitaan agar dilakukan pemblokiran kembali 
(Blokir masuk dan Blokir keluar)

Adapun dana tersebut agar ditransfer ke dalam rekening penampungan BNN yang berada di Bank 
Mandiri Rekening Nomor : 1020011200034 atas nama Deputi Pemberantasan BNN.

5. Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan

9. Menteri Keuangan RI

:
                                                                                            

10. Gubernur Bank Indonesia
11. Kepala BNN RI
12. Kepala PPATK   

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : R /             / XII / 2014 / BNN
TANGGAL :                     DESEMBER 2014

an. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pemberantasan

Ub.
Direktur Wastahbaset

Selaku Penyidik

Sundari,S.Sos, MH

Paraf :

AKBP Murnila, SH (Konseptor) : .....



Nomor : R/            -BLK/XII/2014/WTB                       Jakarta,         Desember  2014            
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : Empat lembar
Perihal : Permintaan Pembukaan Blokir 

Rekening Bank BCA an. KHALIK.

Kepada
Yth. Direktur Hukum dan Kepatuhan Bank BCA

di
Jakarta

1. Rujukan :

2.

z. Undang-Undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
aa. Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 74, Pasal 75, Pasal 

80 Huruf b, c, d, f dan g, Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 137.
bb. Undang-Undang R.I. Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang.
cc. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor : 091/KMA/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang 

Pendapat Hukum (fatwa) atas pelaksanaan kewenangan penyidik BNN, menurut Undang-
Undang no. 35 tahun 2009.

dd. Laporan Kasus Narkotika  Nomor: LKN /90-WTB/X/2014/BNN, tanggal 30 Oktober 2014 atas 
nama tersangka KHALIK alias ALEX.

ee. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Dik/12-WTB/X/2014/BNN, tanggal 30 Oktober 2014.
ff. Surat Kepala BNN Nomor : R/113-BLK/X/2014/WTB, tanggal 31 Oktober 2014 perihal : 

permintaan pemblokiran Rekening BCA atas nama tersangka KHALIK dkk.
gg. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/17-WTB/X/2014/BNN, tanggal 30 Oktober 2014.
hh. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 2339/Pen.Pid/2014/PN JKT.PST,

tanggal 22 Desember 2014
Diinformasikan kepada Direktur bahwa Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia saat 
ini sedang memproses perkara tindak pidana narkotika dan perkara setiap orang menerima 
penempatan, pembayaran atau pembelanjaan,  penitipan, penukaran, penyembunyian  atau
penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta  atau uang, baik dalam bentuk 
benda bergerak, berwujud  tidak berwujud yang diketahuinya dari tidak pidana Narkotika  dan  
setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, membawa keluar 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 rumusan Pasal 137 
huruf  a, huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

/Berdasarkan …..

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
Email : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id



3.

4.

                                                                 2

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan tersangka KHALIK alias ALEX didapat keterangan 
bahwa uang yang berada di dalam rekening Bank BCA Nomor : 

a. 2611992388 atas nama KHALIK
b.    6550161832 atas nama KHALIK 

diduga merupakan hasil kejahatan Narkotika

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepentingan penyidikan dimohon Direktur dapat 
melakukan pembukaan blokir atas Rekening Bank BCA dengan nomor tersebut dalam point 3 
diatas,  yang selanjutnya untuk dilakukan penyitaan oleh Penyidik BNN sebagai barang bukti dalam 
perkara dimaksud dan setelah selesai dilakukan penyitaan agar dilakukan pemblokiran kembali 
(Blokir masuk dan Blokir keluar)

Adapun dana tersebut agar ditransfer ke dalam rekening penampungan BNN yang berada di Bank 
Mandiri Rekening Nomor : 1020011200034 atas nama Deputi Pemberantasan BNN.
Pelaksanaan penyitaan akan dilakukan di Bank BCA Kantor Cabang Thamrin Jakarta, dan segala 
konsekuensi berkaitan dengan penyitaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak BNN.   

5. Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan

13. Menteri Keuangan RI

:
                                                                                            

14. Gubernur Bank Indonesia
15. Kepala BNN RI
16. Kepala PPATK   

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : R /          -BLK/ XII / 2014 / BNN
TANGGAL :                    DESEMBER  2014

an. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pemberantasan

Ub.
Direktur Wastahbaset

Selaku Penyidik

Sundari,S.Sos, MH

Paraf :

AKBP Murnila, SH (Penyidik) : .....





PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2/   19     /PBI/2000

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN

TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun  1992

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan, pemberian perintah atau izin tertulis

membuka rahasia bank menjadi kewenangan Pimpinan

Bank Indonesia;

 b. bahwa rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu

faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan,

dimungkinkan dibuka untuk kepentingan perpajakan,

penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam

perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank

dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar

informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau

kuasa dari nasabah, dan permintaan ahli waris yang sah

dari nasabah yang telah meninggal dunia;

c.  bahwa ...
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c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk

menetapkan persyaratan dan tata cara pemberian

perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank dalam

Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara

Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN

PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA

BANK.

Pasal  1 ...
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak;

2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito,

sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu;

3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;

4. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya dalam

bentuk Simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang

bersangkutan;

5. Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan;

6. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan

mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.

Pasal 2

(1) Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan

keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.

(2)  Keterangan ...
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(2) Keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan bukan

merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak

terafiliasi.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :

a. kepentingan perpajakan;

b. penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan

Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;

c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;

d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan

Nasabahnya;

e. tukar menukar informasi antar Bank;

f. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang

dibuat secara tertulis;

g. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah

meninggal dunia.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf

a, huruf b, dan huruf c, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin

tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e,

huruf f, dan huruf g, tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk

membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia.

Pasal 4 ...
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Pasal 4

(1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia berwenang

mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan

dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan

keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

(2) Perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri

Keuangan.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam  ayat (2) harus menyebutkan :

a. nama pejabat pajak;

b. nama Nasabah Penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya;

c. nama kantor Bank tempat Nasabah mempunyai Simpanan;

d. keterangan yang diminta; dan

e. alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 5

(1) Untuk keperluan penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara,

Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin tertulis kepada pejabat Badan

Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk

memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur.

(2)   Izin ...
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(2) Izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Badan

Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan :

a. nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/

Panitia Urusan Piutang Negara

b. nama Nasabah Debitur yang bersangkutan;

c. nama kantor Bank tempat Nasabah Debitur mempunyai Simpanan;

d. keterangan yang diminta; dan

e. alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 6

(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank

Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim

untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau

terdakwa pada Bank.

(2) Izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam

ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

(3) Permintaan dan pemberian izin untuk memperoleh keterangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana

yang diproses di luar peradilan umum, dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dalam ayat (2).

(4)   Permintaan ...
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(4) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan :

a. nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim;

b. nama tersangka atau terdakwa;

c. nama kantor Bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai

Simpanan;

d. keterangan yang diminta;

e. alasan diperlukannya keterangan; dan

f. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang

diperlukan.

Pasal 7

(1) Bank wajib melaksanakan perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bank

dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan

bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronis, tentang

keadaan keuangan Nasabah Penyimpan yang disebutkan dalam perintah

atau izin tertulis tersebut.

Pasal 8

Bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan Nasabah

Penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank

Indonesia.

Pasal 9

(1) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal

6, ditujukan kepada :

Gubernur ...
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Gubernur Bank Indonesia,

up. Direktorat Hukum Bank Indonesia

Gedung Tipikal Lantai 10

Jl. MH. Thamrin No.2 

Jakarta 10110.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditandatangani

dengan membubuhkan tandatangan basah oleh :

a. Menteri Keuangan, untuk kepentingan perpajakan;

b. Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan

Piutang Negara, untuk kepentingan penyelesaian piutang Bank yang

telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang

Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;

c. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik

Indonesia, atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk

kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Pasal 10

(1) Pemberian perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Gubernur

Bank Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum

Bank Indonesia.

(2) Pemberian izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dilaksanakan

oleh Gubernur Bank Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)

hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima secara lengkap oleh

Direktorat Hukum Bank Indonesia.

(3) Gubernur ...
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(3) Gubernur Bank Indonesia dapat menolak untuk memberikan perintah atau

izin tertulis membuka Rahasia Bank apabila surat permintaan tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal

6 dan Pasal 9.

(4) Penolakan untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka Rahasia

Bank oleh Gubernur Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas)

hari setelah surat permintaan diterima untuk permintaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dan 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak surat permintaan diterima untuk permintaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Pasal 11

(1) Perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Deputi Gubernur

Senior atau salah satu Deputi Gubernur.

(2) Penolakan untuk memberikan perintah atau izin membuka Rahasia Bank

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)  dapat dilakukan oleh

Deputi Gubernur Senior atau salah satu Deputi Gubernur.

Pasal 12

(1) Pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah

Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh

polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank

Indonesia.

(2) Dalam …
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(2) Dalam hal polisi, jaksa, atau hakim bermaksud memperoleh keterangan

mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah yang diblokir dan

atau disita pada Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 13

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 dan Pasal 47 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Bank yang tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  dan Pasal 8.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi

Bank Indonesia No. 31/182/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang

Persyaratan dan Tatacara Pemberian Izin atau Perintah Membuka Rahasia Bank

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan …
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Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal   7  September 2000

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION
                                                                        DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 152

DHk
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PENJELASAN

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR  : 2/    19    /PBI/2000

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN 

TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK

I. UMUM

Bank sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya

senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat, terutama kepercayaan

Nasabah Penyimpan yang menempatkan simpanannya di Bank. Sebagai lembaga

kepercayaan, Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan

keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah yang berada

pada Bank. 

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka

ketentuan rahasia Bank yang semula mencakup nasabah kreditur (penyimpan

dana) dan nasabah debitur (peminjam dana), telah dibatasi hanya menyangkut

Nasabah Penyimpan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 …

Pasal 2
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Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini

diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bank dengan tetap

memperhatikan adanya kaitan yang erat antara keterangan yang

diminta dengan peminta keterangan serta kepentingan penegakan

hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah :

a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya,

pejabat, atau karyawan Bank;

b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat,

atau karyawan Bank, khusus bagi Bank yang berbentuk hukum

koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

c. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain

akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;

d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta

mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham

dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas,

keluarga Direksi, keluarga Pengurus.

Ayat (4)

Huruf a sampai dengan huruf g 

Cukup jelas

Pasal 3 …
 Pasal 3



- 14 -
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a sampai dengan huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a sampai dengan huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) …
Ayat (2)
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Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar permintaan izin untuk

memperoleh keterangan dari Bank atas suatu perkara pidana yang

diproses pada semua tingkatan di luar peradilan umum dilakukan

dengan koordinasi antar instansi yang pelaksanaannya mengacu

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian keterangan secara tertulis adalah

pemberian foto copy bukti-bukti tertulis, foto copy surat-surat, dan

hasil cetak data elektronis yang telah dinyatakan/diberi tanda

“sesuai dengan aslinya” (certified) oleh pejabat yang berwenang

pada Bank. Pemberian keterangan secara tertulis tersebut perlu

dilakukan sedemikian rupa agar tidak mengganggu atau

menghilangkan dokumen yang menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku seharusnya tetap diadministrasikan oleh

Bank yang bersangkutan.

Kata memperlihatkan dalam ketentuan ini tidak berarti bahwa

pembawa perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia dapat

melakukan pemeriksaan Bank.

Pasal 8 …
Pasal 8
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Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 …

Pasal 12
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Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas 

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  3998
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