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KATA PENGANTAR

mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas PPATK dalam rangka mencegah dan 
memberantas tindak pidana pencucian uang 
dan pendanaan terorisme di Indonesia. 
Oleh karena itu, diharapkan kehadiran 
Laporan Hasil Riset ini dapat bermanfaat 
pula bagi pemangku kepentingan yang turut 
berperan dalam memberantas maupun 
mencegah tindak pidana pencucian uang 
dan pendanaan terorisme di Indonesia. 
Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih 
dan penghargaan kepada semua pihak 
yang telah memberikan kontribusi terhadap 
terbitnya Laporan Hasil Riset Tahun 2017 
ini. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah 
SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.  

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh. 

Jakarta,   Desember 2017

Assalamu'alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. 

Puji syukur kita panjatkan kepada 
Allah SWT karena berkat rahmat dan 
hidayah-Nya, Laporan Hasil Riset Tahun 
2017 dengan judul “Tipologi Pencucian 
Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan 
Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian 
Uang” telah selesai. Saya menyambut baik 
penerbitan Laporan Hasil Riset iniuntuk 

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
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Ringkasan Eksekutif

Sebagaimana diketahui bahwa tren 
dan pola pencucian uang yang dilakukan 
oleh para pelaku pencucian uang semakin 
berkembang mengikuti kemajuan zaman. 
Oleh karena itu diperlukan penelitian yang 
berkelanjutan untuk memperbaharui kajian 
mengenai hal tersebut.

Berdasarkan hasil analisis tipologi 
pencucian uang atas putusan perkara TPPU 
yang telah berkekuatan hukum tetap tahun 
2016, diketahui beberapa tipologi pencucian 
uang diantaranya :
a. Transaksi tidak dilakukan melalui 

industri keuangan perbankan namun 
dominan menggunakan transaksi tunai;

b. Pembelian aset dan barang-barang 
mewah berupa mobil, tanah, bangunan 
dan properti dengan menggunakan 
nama kepemilikan orang lain;

c. Keterlibatan oknum penegak hukum 
untuk menutupi tindak pidana yang 
dilakukan dan menyamarkan uang hasil 
tindak pidananya;

d. Penempatan hasil tindak pidana ke dalam 
organisasi kemasyarakatan maupun 
lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk 
pemberian sumbangan untuk operasional 
kegiatan;

e. Penggunaan pihak lain/ perantara dalam 
transaksi keuangan sehingga pelaku dapat 
terhindar dari pelacakan transaksi. Pelaku 
bertindak sebagai Beneficial Owner

f. Keterlibatan oknum pejabat pada industri 
keuangan (terutama perbankan) yang 
sistem pelaporannya lemah. Industri 
tersebut dipercayakan untuk mengelola 
dana hasil tindak pidana;

g.  Penggunaan rekening atas nama orang 
lain untuk menampung, mentransfer, 
mengalihkan dan melakukan transaksi hasil 
tindak pidana

Rekomendasi FATF Nomor 29, menekankan 
bahwa unit intelijen keuangan harus melakukan 
analisis operasional dan strategis untuk 
mengikuti jejak transaksi keuangan atau 
aktifitas tertentu melalui kegiatan identifikasi 
tren dan pola pencucian uang serta pendanaan 
terorisme
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Executive Summary
h.   Menggabungkan uang hasil tindak pidana 

dengan uang hasil usaha yang sah 
(mingling);

i. Pemberian pinjaman dengan jaminan 
kepada orang lain menggunakan uang 
hasil tindak pidana, sehingga uang cicilan 
pengembalian pinjaman tampak sebagai 
uang yang sah.;

j. Melakukan usaha gadai agar tampak 
bahwa bisnis yang dilakukan cukup 
menghasilkan sehingga menyamarkan 
uang hasil tindak pidana (yang digunakan 
sebagai modal dalam bisnis tersebut);

k. Penempatan pada produk bernilai 
investasi seperti deposito berjangka dan 
polis asuransi (unit link);

l.   Hawala Banking, sebagian uang hasil tindak 
pidana di dalam negeri, yang seharusnya 
dikirim ke jaringan di mancanegara tidak 
ditransfer melalui sistem perbankan. 
Jaringan tersebut menerima valas yang 
dititipkan tenaga kerja Indonesia kepada 
perusahaan remitansi untuk dikirim ke 
Tanah Air. Sebagai gantinya uang hasil 
tindak pidana di dalam negeri dikirimkan 
ke daerah tujuan uang TKI.

m. Pembelian aset menggunakan sarana 
pembiayaan sehingga tampak bahwa 
aset tersebut berasal dari harta yang 
sah. Padahal uang yang digunakan 
untuk cicilan/pelunasan berasal dari hasil 
kejahatan;

n. Dana hasil tindak pidana ditransfer ke 
beberapa rekening pihak lain/keluarga 
seperti istri, adik kandung dan orangtua 
(structuring); 

o. Penukaran dana hasil tindak pidana ke 
dalam mata uang asing;

p. Dana hasil tindak pidana ditransfer ke 
rekening jenis tabungan berjangka 
agar pelaku mendapatkan keuntungan 
berupa bunga dan hadiah dari bank 
penerbit rekening;

q. Transaksi pass by yakni sejumlah dana 
yang masuk langsung ditransfer atau 
ditarik tunai;

r. Penggunaan beberapa rekening atas 
nama individu yang berbeda untuk 
kepentingan satu orang tertentu;

s. Penggunaan identitas palsu dalam 
pembukaan rekening;

t.   Melakukan transaksi transfer ke pihak    
lain melalui rekening perantara;

t. Uang hasil tindak pidana digunakan 
untuk melakukan tindak pidana lain 
yang bernilai ekonomis (contoh: judi) 
dengan tujuan untuk mendapatkan 
profit dari perputaran uang tersebut;
Perkembangan tipologi TPPU dalam 

Hasil Riset Tipologi Tahun 2017 diharapkan 
dapat menjadi panduan ataupun 
memberikan gambaran terkait modus atau 
tipologi yang dilakukan oleh para pelaku 
pencucian uang dengan konstruksi hukum 
yang lengkap karena kasus-kasus yang 
diangkat sudah ditetapkan sebagai putusan 
pengadilan. Di samping itu, hasil riset 
ini juga dapat dimanfaatkan oleh aparat 
penegak hukum khususnya dalam tahap 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga 
tingkat pengadilan untuk mengungkap 
modus kejahatan dan penerapan hukum 
terhadap perkara tindak pidana pencucian 
uang ditanngani
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Daftar Istilah

No Singkatan Kepanjangan Definisi
1 AML/CFT Anti Money Laundering/ 

Counter Financing of 
Terrorism

 

2 APG Asia/Pacific Group on 
Money Laundering

3 ATM Automated Teller Machine/ 
Anjungan Tunai Mandiri 

4 BG Bilyet Giro
5 CDM Cash Deposit Machine/ 

Mesin Setor Tunai
6 EDC Electronic Data Capture
7 FATF Financial Action Task Force 

on Money Laundering
8 FIU Financial Intelligence Unit
9 FOREX Foreign Exchange
10 HA Hasil Analisis
11 HP Hasil Pemeriksaan
12 KUHP Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana
13 LLG Lalu Lintas Giro
14 LPUTLB Laporan Pembawaan Uang 

Tunai Lintas Batas
Laporan atas pembawan uang tunai ke dalam atau ke luar 
daerah pabean Indonesia yang tercantum dalam Pasal 
34 UU PPTPPU, yang meliputi pembawaan uang tunai 
dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/
atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk ce, cek 
perjalanan, suratsanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit 
Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ataut yang nilainya 
setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean 
Indonesia wajib memberitahukan kepada Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai
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No Singkatan Kepanjangan Definisi
15 LT PBJ Laporan Transaksi 

Penyedia Barang dan/atau 
Jasa lain

Berdasarkan Pasal 27 UU PPTPPU, Penyedia Barang dan/atau 
Jasa lain (PBJ) diwajibkan menyampaikan Laporan Transaksi 
Penyedia Barang dan Jasa (LT PBJ), meliputi:
a.      Laporan Transaksi pembelian tunai baik secara langsung, dengan 

menggunakan uang tunai, cek atau giro maupun pentransferan 
atau pemindahbukuan; dan

b..  Laporan Transaksi pembelian tunai bertahap yang total nilai 
transaksinya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

16 LTKM Laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan

Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan ketentuan 
Pasal 1 angka 5 UU PPTPPU

17 LTKT Laporan Transaksi 
Keuangan Tunai

Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang 
dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang 
logam dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya 
setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun 
beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja

18 PJK Penyedia Jasa Keuangan  
20 PNS/ASN Pegawai Negeri Sipil/ 

Aparatur Sipil Negara 
21 PPATK Pusat Pelaporan dan Analisi 

Transaksi Keuangan
22 RTGS Real Time Gross 

Settlement
23 TPPU Tindak Pidana Pencucian 

Uang
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A. LATAR BELAKANG

ndonesia memilki komitmen yang kuat dalam 

mencegah maupun  memberantas tindak 

pidana pencucian uang dan pendanaan 

terorisme dan berupaya untuk memenuhi 40 

rekomendasi internasional FATF, salah satunya 

Rekomendasi FATF Nomor 29, yang berbunyi:  

 

Financial Intelligence Units 

Countries should establish a financial 

intelligence unit (FIU) that serves as a national 

centre for the receipt and analysis of: (a) 

suspicious transaction reports; and (b) other 

information relevant to money laundering, 

associated predicate offences and terrorist 

financing, and for the dissemination of the 

results of that analysis. The FIU should be able 

to obtain additional information from reporting 

entities, and should have access on a timely 

basis to the financial, administrative and law 

enforcement information that it requires to 

undertake its functions properly. 

Rekomendasi FATF Nomor 29 ini menekankan 

bahwa unit intelijen keuangan di setiap negara 

harus melakukan analisis operasional dan strategis 

untuk menelusuri aliran transaksi keuangan atau 

aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi tren 

dan pola pencucian uang serta pendanaan 

terorisme. Selain itu, negara juga harus  

 

memfasilitasi pemberian informasi dan hasil 

analisis secara spontan atau berdasarkan 

permintaan (inquiry) kepada pihak berwenang 

serta memiliki akses ke semua sumber informasi 

keuangan dan menjaga informasi tersebut secara 

independen serta bebas dari pengaruh dan 

gangguan politik.  

PPATK selaku focal point rezim APUPPT Indonesia 

yang berperan sebagai unit intelijen keuangan 

secara kontinu telah memenuhi ketentuan 

sebagaimana rekomendasi tersebut. Salah satu 

wujud konkretnya adalah melalui penyusunan 

riset tipologi pencucian uang dan pendanaan 

terorisme yang berbasiskan data putusan 

pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian 

uang yang telah berkekuatan hukum tetap (in 

craacht). Adapun Laporan Hasil Riset Tipologi 

Pencucian Uang Tahun 2017 ini merupakan edisi 

ke-4 dari Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian 

Uang Berbasis Data Putusan Pengadilan.  3 (tiga) 

edisi laporan sebelumnya adalah: 

I 



       

  

  

  

 

 

LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2017 

1. Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang 

Semester 1 Tahun 2014 dengan basis data 

putusan tahun 2005-2013;  

2. Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang 

Semester 1 Tahun 2015 dengan basis data 

berupa putusan tahun 2014; dan  

3. Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang 

Semester 1 Tahun 2016 dengan basis data 

berupa putusan tahun 2015.  

 

B.  PERUMUSAN MASALAH

Pencucian uang secara sederhana merupakan 

suatu upaya untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan uang atau dana yang dihasilkan 

dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana 

sehingga seolah-olah tampak menjadi harta 

kekayaan yang sah. Sebagaimana tercantum 

dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang dimana diketahui 

terdapat 26 jenis kategori tindak pidana asal. 

Berdasarkan hasil register data PPATK, diketahui 

bahwa sejak periode 2005 s.d. Desember 2016 

terdapat 189 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang 

yang sudah diputus pengadilan, dengan tindak 

pidana asal yang dominan adalah Korupsi 

sejumlah 52 putusan (29%), Narkotika sejumlah 32 

putusan (19%), Penipuan sejumlah 30 putusan 

(17%), sebagaimana digambarkan pada grafik 

berikut: 

 

Dalam perkembangannya, modus pencucian 

uang menjadi semakin kompleks beriringan 

dengan semakin bervariatifnya fasilitas maupun 

instrumen transaksi yang ditawarkan oleh pihak 

penyedia jasa keuangan maupun penyedia 

barang dan jasa, bahkan memanfaatkan lembaga 

di luar sistem keuangan. Terdapat beberapa 

tipologi-tipologi pencucian uang berdasarkan 

Grafik 1 Jumlah Putusan Pengadilan TPPU 

Tertinggi  Berdasarkan TPA, Tahun 2005-2016 



 

     

 

hasil penelitian Asia Pasific Group (APG) 

beberapa diantaranya1: 

1. Penukaran Mata Uang Asing/Konversi Uang 

Tunai; 

2. Pembawaan/Penyelundupan Uang Tunai; 

3. Penggunaan Kartu Kredit, Cek dan Surat 

Perjanjian Hutang; 

4. Penstrukturan Transaksi Keuangan; 

5. Pembelian Aset/Barang Mewah (properti, 

kendaraan, dll); 

6. Pembelian Komoditas Berharga (emas, 

berlian, dll); 

7. Underground Banking/Alternatif Jasa 

Pengiriman Uang; 

8. Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 

Berbasis Perdagangan; 

9. Penggunaan Jasa Profesional; 

10. Pertukaran Barang/Komoditas (Barter); 

11. Penggunaan Transfer Kawat (Wire Transfer); 

12. Penggunaan Perusahaan Boneka (Shell 

Company); 

13. Penggunaan nama orang lain (Nominee), 

wali amanat, anggota keluarga dan pihak 

ketiga;  

14. Penggunaan Identitas Palsu ; dan 

15. Teknologi Pembayaran Baru.  

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Riset 

Tipologi tahun 2016, diketahui bahwa di 

Indonesia terdapat beberapa tipologi pencucian 

uang yang diperoleh dari hasil putusan 

pengadilan selama periode 2015, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Melakukan penjaminan atau agunan harta 

hasil kejahatan untuk memperoleh 

pembiayaan/kredit yang kemudian disengaja 

untuk tidak dibayarkan agar jaminan atau 

                                           

1 APG Yearly Typologies Report” Method and Trends of 

Money Laundering and Terrorism Financing”,  Diakses dari 

agunan tersebut dirampas oleh pihak 

pemberi pembiayaan/kredit; 

2. Penguasaan debit rekening bank atas nama 

perusahaan yang dilengkapi dengan 

specimen tanda tangan dari pihak di luar 

struktur kepemilikan perusahaan; 

3. Pemanfaatan profil wiraswasta dalam 

kepemilikan akun rekening bank yang 

dikuasai oleh Politically Exposed Person (PEP); 

4. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana 

deposito (back to back deposit/loan 

transaction); dan 

5. Penggunaan nama pihak lain/keluarga dalam 

pembelian sejumlah aset berharga. Pihak 

tersebut hanya tercatat atas kepemilikannya 

(registered ownership) dan bukan sebagai 

penerima manfaat. 

Untuk memperbaharui Laporan Hasil Riset 

sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian yang 

serupa dengan mengambil basis data berupa 

putusan pengadilan atas perkara tindak pidana 

pencucian uang selama tahun 2016 mengingat 

modus-modus dalam pencucian uang yang 

semakin berkembang sehingga diperlukan 

penelitian yang berkelanjutan terhadap hal 

tersebut. Riset ini diharapkan dapat menjadi 

panduan ataupun memberikan gambaran terkait 

modus atau tipologi yang dilakukan oleh para 

pelaku pencucian uang dengan konstruksi hukum 

yang lengkap karena kasus-kasus yang diangkat 

sudah ditetapkan sebagai putusan pengadilan 

serta dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak 

hukum khususnya dalam tahap penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan hingga tingkat 

pengadilan untuk mengungkap modus kejahatan 

http://www.apgml.org/methods-and-

trends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dae-9c25-

6215103e56da pada tanggal 6 Januari 2017. 

http://www.apgml.org/methods-and-trends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dae-9c25-6215103e56da
http://www.apgml.org/methods-and-trends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dae-9c25-6215103e56da
http://www.apgml.org/methods-and-trends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dae-9c25-6215103e56da
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yang ada dan bagaimana penerapan hukum 

terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut. 

 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam 

Riset Tipologi TPPU Tahun 2017 meliputi: 

1. Bagaimana karakteristik tindak pidana asal, 

profil pelaku, sanksi hukuman serta wilayah 

berdasarkan putusan pengadilan atas perkara 

TPPU selama periode 2016?   

2. Bagaimana keterkaitan putusan perkara 

pencucian uang selama periode 2016 dengan 

database PPATK? 

3. Bagaimana tipologi dari beberapa kasus TPPU 

yang sudah diputus pengadilan selama 

periode 2016? 

4. Bagaimana tren dari variabel-variabel 

pembentuk tipologi terhadap putusan 

pengadilan selama periode 2014-2016? 

5. Bagaimana dinamika dan tantangan Aparat 

Penegak Hukum dalam hal penelusuran aset 

dan pembuktiaan perkara TPPU? 

 

 

 

  

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang maupun rumusan 

masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini  

secara umum adalah untuk memenuhi 

rekomendasi FATF terutama rekomendasi nomor 

29 serta feedback kepada penegak hukum guna 

memberikan pemahaman dan gambaran lebih 

komprehensif terkait modus atau tipologi 

pencucian uang.  Sedangkan tujuan penelitian ini, 

secara khusus diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui karakteristik tindak pidana asal, 

profil pelaku, sanksi hukuman serta wilayah 

berdasarkan putusan pengadilan atas perkara 

TPPU selama periode 2016?   

2. Mengetahui keterkaitan putusan perkara 

pencucian uang selama periode 2016 

dengan database PPATK? 

3. Mengetahui tipologi dari beberapa kasus 

TPPU yang sudah diputus pengadilan 

selama periode 2016? 

4. Mengetahui tren dari variabel-variabel 

pembentuk tipologi terhadap putusan 

pengadilan selama periode 2014-2016? 

5. Mengetahui dinamika dan tantangan Aparat 

Penegak Hukum dalam hal penelusuran aset 

dan pembuktiaan perkara TPPU? 
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A. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

indak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah 

suatu tindak pidana lanjutan (follow up 

crime) yang merupakan kelanjutan dari 

tindak pidana asal (predicate crime). Namun 

demikian, tindak pidana pencucian uang tidak 

harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asal 

(predicate crime) karena pencucian uang 

merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (as 

a separate crime). Artinya bahwa dakwaan tindak 

pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang 

harus dipandang dua kejahatan meskipun dari 

kronologi perbuatan tidak mungkin ada kejahatan 

pencucian uang tanpa ada kejahatan asal. Dengan 

pemikiran seperti ini maka dakwaan harus disusun 

secara kumulatif. Menurut Mahkamah Agung 

untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus 

didahului dengan adanya tindak pidana asal, 

namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib 

dibuktikan terlebih dahulu. Makna frasa "tidak 

wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti 

tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU 

tidak perlu menunggu lama sampai perkara 

pidana asalnya diputus atau telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap.2 

Menurut penyusunan dakwaannya tindak pidana 

pencucian uang dapat dijadikan satu berkas 

dengan tindak pidana asalnya maupun dipisah 

dengan tindak pidana asalnya (baik tindak pidana 

                                           

2 Putusan Mahkamah Konstitusi  atas Permohonan Uji Materil 

Undang-Undang Tindak Pidana Penncucian Uang Tahun 2016 

oleh R.J. Soehandoyo, SH, MH. 14 Juli 2016.  

asalnya sudah dibuktikan maupun belum). 

Penyusunan dakwaan TPPU tanpa harus 

dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya 

atau biasa disebut Stand-alone Money 

Laundering yang merupakan pencucian uang 

yang dapat berdiri sendiri dengan mengacu pada 

penuntutan tindak pidana pencucian uang secara 

tunggal, tanpa harus menuntut tindak pidana asal. 

Hal ini dapat sangat relevan antara lain: (i) ketika 

tidak ada cukup bukti dari tindak pidana asal 

tertentu yang menimbulkan hasil kejahatan; atau 

(ii) dalam situasi dimana terdapat kekurangan 

pada wilayah hukum atas terjadinya tindak pidana 

asal.  

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian 

uang berusaha untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul  Harta Kekayaan yang 

merupakan hasil dari tindak pidana dengan 

berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh Aparat 

Penegak Hukum. Berdasarkan hubungan pelaku 

tindak pidana asal dengan tindak pidana 

pencucian uang, diantaranya: 

(1) Self Laundering merupakan pencucian uang 

yang dilakukan oleh orang yang terlibat 

dalam perbuatan tindak pidana asal.  

(2) Third Party Money Laundering merupakan 

pencucian uang yang dilakukan oleh orang 

yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak 

pidana asal.  

T 
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Sedangkan menurut tempat terjadinya TPA dan 

TPPU, pencucian uang dapat berupa: 

(1) Domestic Money Laundering yaitu lokasi 

pencucian uang dan tindak pidana asal terjadi 

di dalam negeri; 

(2) Laundering Offshore merupakan pencucian 

uang yang dilakukan di luar jurisdiksi negara 

guna menyulitkan aparat penegak hukum 

dalam menelusuri hasil tindak pidana 

(3)  Foreign Predicate Crime on Money 

Laundering merupakan pencucian uang atas 

tindak pidana asal yang terjadi di luar 

yurisdiksi negara. 

Adapun menurut bentuk kriminalisasinya, tindak 

pidana pencucian uang dalam wilayah hukum 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

atau biasa disebut dengan UU PP TPPU. Dalam UU 

PP TPPU tersebut tindak pidana pencucian uang 

dibedakan dalam tiga jenis, dimana masing-

masing diatur dalam pasal yang terdapat di dalam 

UU PP TPPU tersebut, diantaranya: 

(1) Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif 

Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif terdapat 

dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU. 

Disebut sebagai tindak pidana pencucian 

uang aktif karena adanya perbuatan aktif 

untuk menyembunyikan dan menyamarkan 

harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut 

adalah rumusan Pasal 3 dan Pasal 4. 

Pasal 3: 

Setiap Orang yang menempatkan, 

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, 

menukarkan dengan mata uang atau surat 

berharga atau perbuatan lain atas Harta 

Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dengan tujuan menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan 

dipidana karena tindak pidana Pencucian 

Uang dengan pidana penjara paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah). 

 

Tabel 1 

 Unsur TPPU Dalam Pasal 3 UU PP TPPU 

Unsur Tindak Pidana 

Pencucian Uang 
Penjelasan 

Setiap Orang orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person) 

Menempatkan Kata menempatkan berasal dari bahasa aslinya “to place”. Ketentuan ini 

terutama terkait dengan atau ditujukan kepada tindakan menempatkan 

uang tunai pada penyedia jasa keuangan seperti bank. Sepanjang hal ini 

menyangkut bank, pengertian “menempatkan” disini sama artinya dengan 

pengertian “menyimpan” atau “to deposit” uang tunai. Beradasarkan UU 

Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan dan yang telah ditempatkan 

atau disimpan pada bank disebut “simpanan” yang dapat berupa giro, 
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Unsur Tindak Pidana 

Pencucian Uang 
Penjelasan 

deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

Mentransfer Kata “mentransfer” dalam istilah perbankan yang terkait dengan dana atau 

fund. Untuk dapat melakukan transfer, maka dana harus sudah berada di 

dalam suatu rekening atau sudah sebagai simpanan. Berdasarkan UU No. 

3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dikatakan bahwa transfer merupakan 

rangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah dari si pengirim asal yang 

bertujuan unutk memindahkan sejumlah dana kepada penerima. 

Mengalihkan Kata “mengalihkan” yang berkata dasar alih berarti pindah, ganti, tukar 

atau ubah. Dengan demikian tindakan mengalihkan sama dengan 

tindakan memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah posisi atau 

kepemilikan atas harta kekayaan. 

Membelanjakan Kata Membelanjakan berarti suatu tindakan dalam rangka membeli 

barang atau jasa (to spend). 

Membayarkan Adalah menyerahkan sejumlah uang/harta kekayaan kepada pihak lain. 

Kata membayarkan bukan hanya sekedar membayar ketika membeli 

barang atau jasa saja, namun juga dapat digunakan untuk membayar atau 

melunasi kewajiban, misalnya kewajiban membayar hutang. 

Menghibahkan Menghibahkan memliliki arti mengalihkan kebendaan Harta Kekayaan 

secara cuma-cuma atau tanpa syarat atau juga dapat berarti seperti yang 

dicantumkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata. 

Menitipkan Kata menitipkan (to bail) atau dalam hukum perdata sama dengan “to 

deposit” yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas benda 

dengan janji untuk dimintakan kembali atau sebagaimana diatur dalam 

KUH Perdata. Cara menitipkan dapat berupa menyewa safe deposit box 

dari bank dimana pelaku menitipkan barang perhiasan, surat utang negara 

(obligasi pemerintah) bahkan berupa uang tunai di dalam safety deposit 

box tersebut. 

Membawa Keluar Negeri Membawa ke Luar Negeri adalah tindakan membawa Harta Kekayaan 

secara fisik keluar dari negara Indonesia (keluar negeri). Pengertian kata 

membawa juga dapat dilakukan dengan cara mengangkut, 

memuat,memindahkan atau mengirimkan. 

Mengubah Bentuk Kata Mengubah berarti perbuatan yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan suatu benda (struktur, volume, massa, unsur, warna, rupa, dsb). 

Menukarkan dengan 

Mata Uang atau Surat 

Berharga 

Kata menukarkan berarti memberikan sesuatu supaya diganti dengan 

yang lain. Dalam hal ini, pelaku dapat menukarkan Harta Kekayaan dengan 

mata uang lama atau dengan Surat Berharga. Kegiatan penukaran uang 

lazimnya dilakukan pedagang valuta asing dan bank,  sedangkan 

penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang. 
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Unsur Tindak Pidana 

Pencucian Uang 
Penjelasan 

Atau Perbuatan Lain Perbuatan selain dari pada yang telah tercantum diatas, hal ini guna untuk 

menampung jenis perbuatan lain yang mungkin saja dapat terjadi dalam 

melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksud 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. 

Harta Kekayaan  Semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun 

yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil 

tindak pidana 

Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau 

setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi 

yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil 

dari suatu perbuatan melawan hukum. 

 

Pasal 4: 

Setiap Orang yang menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, 

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau 

kepemilikan yang sebenarnya atas Harta 

Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dipidana karena tindak pidana Pencucian 

Uang dengan pidana penjara paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

Tabel 2  

Unsur TPPU Dalam Pasal 4 UU PP TPPU 

Unsur Tindak Pidana 

Pencucian Uang 
Penjelasan 

Setiap Orang orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person) 

Menyembunyikan Kata menyembunyikan berarti menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya tidak 

terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan) yakni kegiatan yang 

dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan 

berasal, antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa 

Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan 

(placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari 

pelaku kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, 

atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan 

atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah proses placement dan 

layering dilakukan, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara 

aman baik untuk kegiatan sah atau illegal (integration). Dalam konteks money 

laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada 

tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration 
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Unsur Tindak Pidana 

Pencucian Uang 
Penjelasan 

Menyamarkan Kata menyamarkan memiliki arti menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) samar 

atau mengelirukan, menyesatkan atau perbuatan mencampur uang haram dengan 

uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, 

menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya 

Harta Kekayaan  Semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung 

Yang diketahuinya atau 

patut diduganya 

merupakan hasil tindak 

pidana 

Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidak-

tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki 

bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan 

melawan hukum 

Asal usul Kata asal usul mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta 

kekayaan itu berasal 

Sumber Kata sumber mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, fee, 

honor, infaq, hibah, warisan dan sebagainya 

Lokasi Kata lokasi mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan 

dengan pemilik yang sebenarnya 

Peruntukan Kata peruntukan mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan 

Pengalihan hak-hak Pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas 

kepemilikan harta kekayaan 

Kepemilikan yang 

sebenarnya 

Kepemilikan yang sebenarnya mengandung makna bukan hanya terkait dengan 

aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan 

(2) Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif 

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif terdapat 

dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Dinamakan 

tindak pidana pencucian uang pasif karena 

tidak adanya perbuatan aktif untuk 

menyembunyikan dan menyamarkan harta 

kekayaan hasil tindak pidana. Berikut rumusan 

Pasal 5 ayat (1). 

 

 

Pasal 5 ayat (1): 

Setiap Orang yang menerima atau menguasai 

penempatan, pentransferan, pembayaran, 

hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau 

menggunakan Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan denda paling banyak 

Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
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Tabel 3  

Unsur TPPU Dalam Pasal 5 UU PP TPPU 

Unsur Tindak Pidana 

Pencucian Uang 
Penjelasan 

Menerima Kata menerima (bersifat pasif) memiliki arti mendapat atau menampung dan 

sebagainya sesuatu yang diberikan atau dikirimkan  

Menguasai Kata menguasai berarti berkuasa atas, memegang kekuasaan atas (suatu) atau 

mengendalikan secara langsung atau tidak langsung  

Menggunakan Perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan 

melebihi kewajaran 

Harta Kekayaan  Semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang 

tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung 

Yang diketahuinya atau 

patut diduganya 

merupakan hasil tindak 

pidana 

Suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidak-

tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki 

bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan 

melawan hukum 

 

(3) Dalam Pasal 4 UU TPPU, dikenakan pula 

bagi mereka yang menikmati hasil tindak 

pidana pencucian uang. Dalam pasal 

tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana 

pencucian uang dapat dikenakan kepada 

setiap Orang yang menyembunyikan 

atau menyamarkan asal usul, sumber 

lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, 

atau kepemilikan yang sebenarnya atas 

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap 

sama dengan melakukan pencucian 

uang. 
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B.  TINDAK PIDANA ASAL DALAM UU PPTPPU 

indak Pidana Pencucian Uang merupakan 

tindak pidana lanjutan dari tindak pidana 

asalnya, sehingga disebut juga sebagai 

follow up crime. Hal ini dikarenakan TPPU diawali 

dengan adanya tindak pidana asal. Meskipun 

TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari 

tindak pidana asalnya (predicate crime), akan 

tetapi terhadap perkara TPPU dapat dilakukan 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 

pengadilan sebelum proses hukum terhadap 

tindak pidana asalnya selesai.  

 

Secara umum, TPPU memang dapat dipahami 

sebagai tindak pidana menyembunyikan atau 

menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari 

tindak pidana asal. Tindak pidana asal (predicate 

crimes) merujuk pada tindak pidana yang 

merupakan sumber harta kekayaan yang “dicuci” 

oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, 

tindak pidana asal terdiri atas 25 (dua puluh lima) 

jenis tindak pidana serta 1 (satu) ketentuan yang 

mencakup tindak pidana lain yang diancam 

dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih 

sebagai berikut: 

Tabel 4  

Tindak Pidana Asal Terkait TPPU Beserta Regulasinya 

No Tindak Pidana Asal Regulasi 

a Korupsi UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

b Penyuapan UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap jo. UU 

Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

c Narkotika UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

d Psikotropika UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

e Penyelundupan Tenaga Kerja UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

f Penyelundupan Migran UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

g DI Bidang Perbankan UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan 

h Di Bidang Pasar Modal UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

i Di Bidang Perasuransian UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian 

j Kepabeanan UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. UU Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Kepabeanan 

T 
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No Tindak Pidana Asal Regulasi 

k Cukai UU Nomor 11 Tahun 1995 jo. UU Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Cukai 

l Perdagangan Orang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang dan beberapa ketentuan dalam 

KUHP 

m Perdagangan Senjata Gelap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang 

mengubah "Ordonnantietijdelijke BijzondereStrafbepalingen" 

(Staatsblad 1948: 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia 

Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan 

Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api 

n Terorisme UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi 

Undang-Undang 

o Penculikan Pasal 328 KUHP 

p Pencurian Pasal 362-Pasal 365 KUHP 

q Penggelapan Pasal 372-Pasal 375 KUHP 

r Penipuan Pasal 378-Pasal 380 KUHP 

s Pemalsuan Uang Bab X KUHP tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas pasal 

244-251 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Mata Uang 

t Perjudian Pasal 303 KUHP 

u Prostitusi Pasal 296 jo. Pasal 506 dan ketentuan pidana dalam UU Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

v Di Bidang Perpajakan UU Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas UU Nomor 

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan 

w Di Bidang Kehutanan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

x Di Bidang Lingkungan Hidup UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

y Di Bidang Kelautan dan 

Perikanan 

UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 

31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
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No Tindak Pidana Asal Regulasi 

z Tindak Pidana Lain Yang 

diancam dengan pidana penjara 

4(empat) tahun atau lebih 

Tindak Pidana selain dari kejahatan sebagaimana ditentukan 

dari huruf (1) sampai (y) yang memiliki ancaman pidana 

penjara minimal 4 (empat) tahun 

Dalam pasal 2 UU TPPU  juga terdapat ketentuan 

mengenai locus delicti tindak pidana, yaitu: 

(1) Menggunakan asas territorial, di mana tindak 

pidana asal tersebut terjadi di dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau 

(2) Menggunakan asas kriminalitas ganda 

(double criminality), dimana apabila 

perbuatan tersebut dilakukan di negara lain 

dan dianggap sebagai tindak pidana, maka 

perbuatan tersebut juga harus merupakan 

sebuah tindak pidana menurut hukum 

Indonesia. 

Berikut uraian mengenai tindak pidana asal dalam 

tindak pidana pencucian uang: 

a. Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 

diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang 

tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana 

korupsi mencakup beberapa klasifikasi 

perbuatan, antara lain: perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain yang dapat 

merugikan keuangan negara atau 

perekenomian negara, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan, atau jabatan yang 

dapat merugikan keuangan negara, menyuap 

pegawai negeri atau penyelenggara negara, 

menyuap hakim, penggelapan dalam jabatan, 

dan perbuatan-perbuatan lainnya  yang 

dilarang dalam Undang-Undang 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 
 

b. Tindak Pidana Penyuapan 

Tindak pidana penyuapan diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 

tentang tindak pidana suap jo. Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam 

Undang-Undang tindak pidana suap 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

tindak pidana suap a quo adalah tindak pidana 

suap di luar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang sudah ada. Undang-Undang ini 

memidanakan barangsiapa memberi atau 

menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan 

maksud untuk membujuk supaya orang itu 

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu 

dalam tugasnya, yang berlawanan dengan 

kewenangan atau kewajibannya yang 

menyangkut kepentingan umum.  
 

c. Tindak Pidana Narkotika 

Narkotika diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana 

dalam Undang-Undang tersebut mencakup 

tindak pidana terkait Narkotika Golongan I, 

Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III, 

Prekursor Narkotika serta tindak pidana lainnya 

yang terkait dengan Narkotika. Pengaturan 

tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 
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35 Tahun 2009 cukup luas karena mengatur 

pelanggaran mulai dari tahap produksi, 

distribusi sampai pada tahap pemanfaatan dan 

penyalahgunaan narkotika. Pelaku tindak 

pidana narkotika dapat dijatuhi pidana mati 

apabila narkotika yang diperjualbelikan 

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 

melebihi 5 (lima) batang pohon (dalam hal 

narkotika berbentuk tanaman) atau melebihi 5 

(lima) gram (dalam hal narkotika berbentuk 

bukan tanaman). 
 

d. Tindak Pidana Psikotropika 

Psikotropika diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1997. Ketentuan pidana dalam 

Undang-Undang tersebut mencakup tindak 

pidana terkait Psikotropika Golongan I, 

Psikotropika Golongan II, Psikotropika 

Golongan III, Psikotropika Golongan IV serta 

tindak pidana lain yang terkait dengan 

psikotropika. Akan tetapi, berdasarkan 

ketentuan Pasal 153 huruf b Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

ketentuan mengenai Psikotropika Golongan I 

dan Golongan II telah dipindahkan menjadi 

Narkotika Golongan I. Oleh karena itu, 

ketentuan pidana terkait Psikotropika 

Golongan I dan Psikotropika Golongan II dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sudah 

tidak berlaku lagi. Pengaturan tindak pidana 

psikotropika mengatur pelanggaran mulai dari 

tahap produksi, distribusi sampai pada tahap 

pemanfaatan dan penyalahgunaan 

psikotropika. 

e. Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja 

Tindak pidana penyelundupan tenaga kerja 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri. Tindak pidana dalam Undang-Undang 

ini adalah tindak pidana yang terkait dengan 

penempatan TKI di luar negeri yang tidak 

sesuai dengan ketentuan, misalnya 

penempatan TKI tanpa izin, penempatan calon 

TKI pada tempat pekerjaan yang bertentangan 

dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma 

kesusilaan, memperlakukan calon TKI secara 

tidak wajar dan tidak manusiawi, serta bentuk 

bentuk tindak pidana lainnya yang terkait 

dengan TKI.  

f. Tindak Pidana Penyelundupan Migran 

Tindak pidana penyelundupan migran diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian. Tindak pidana dalam 

Undang-Undang ini terkait dengan perbuatan 

keluar masuknya orang yang melewati wilayah 

Indonesia tanpa mematuhi ketentuan 

keimigrasian. Tindak pidana penyelundupan 

migran tercantum dalam Pasal 120 yaitu 

perbuatan yang bertujuan mencari 

keuntungan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk 

orang lain dengan membawa seseorang atau 

kelompok orang, baik secara terorganisasi 

maupun tidak terorganisasi, atau 

memerintahkan orang lain untuk membawa 

seseorang atau kelompok orang, baik secara 

terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang 

tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki 

wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah 

Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain 

yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk 

memasuki wilayah tersebut secarah sah, baik 

dengan menggunakan dokumen sah maupun 

dokumen palsu, atau tanpa menggunakan 
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dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan 

imigrasi maupun tidak.  
 

g. Tindak Pidana di Bidang Perbankan 

Perbankan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah melalui Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-

Undang ini memuat ketentuan mengenai 

tindak pidana perbankan. Cakupan tindak 

pidana perbankan cukup luas karena 

mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh 

direksi, komisaris, pemegang saham, pihak 

terafiliasi, tindakan menghimpun simpanan 

tanpa izin, pelanggaran kewajiban 

penyampaian neraca dan perhitungan laba 

rugi, tindak pidana rahasia bank, dan tindak 

pidana lainnya terkait perbankan.  
 

h. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal 

Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995. Pasar Modal adalah 

kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek. Ketentuan pidana 

di bidang pasar modal mencakup perbuatan 

melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, 

menipu atau merugikan pihak lain, 

memalsukan catatan, dan perbuatan-

perbuatan lain yang bertentangan dengan 

Undang-Undang pasar modal. 
 

i. Tindak Pidana di Bidang Perasuransian 

Usaha Perasuransian diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1992. Asuransi atau 

pertanggungan adalah perjanjian antara dua 

pihak atau lebih, dengan mana pihak 

penanggung mengikatkan diri kepada 

tertanggung, dengan menerima premi 

asuransi, untuk memberikan penggantian 

kepada tertanggung karena kerugian, 

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggung jawab hukum 

kepada pihak ketiga yang mungkin akan 

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu 

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk 

memberikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan. Ketentuan 

pidana dalam Undang-Undang ini mencakup 

tentang pemindanaan terhadap pelaku 

kegiatan usaha perasuransian tanpa izin usaha, 

penggelapan premi asuransi dan pemalsuan 

dokumen perusahaan asuransi. 
 

j. Tindak Pidana Kepabeanan 

Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006. Kepabeanan adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk 

dan keluar Daerah Pabean dan pemungutan 

Bea Masuk. Undang-Undang Kepabeanan 

mewajibkan barang yang keluar masuk pabean 

perlu dilakukan pemeriksaan. Tindak pidana 

kepabeanan merupakan perbuatan 

mengimpor atau mengeskpor atau mencoba 

mengimpor atau mengeskpor barang tanpa 

mengindahkan ketentuan Undang-Undang 

kepabeanan. Tindak pidana kepabeanan 

disebut juga sebagai tindak pidana 

penyelundupan barang. 
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k. Tindak Pidana Cukai 

Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1995 sebagaimana telah diubah melalui 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai 

adalah pungutan negara yang dikenakan 

terhadap barang-barang tertentu yang 

mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, 

misalnya konsumsinya perlu dikendalikan, 

peredarannya perlu diawasi atau 

pemakaiannya dapat menimbulkan dampak 

negatif. Barang-barang yang dikenakan cukai 

misalnya, rokok dan minuman beralkohol. 

Tindak pidana cukai terkait dengan perbuatan 

memproduksi atau mendistribusikan barang-

barang yang kena cukai dengan tidak 

mengikuti ketentuan yang telah ditentukan 

dalam Undang-Undang Cukai. 
 

l. Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dan beberapa ketentuan 

dalam KUHP. Tindak pidana perdagangan 

orang merupakan perbuatan melakukan 

perekrutran, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang atau memberi bayaran atau 

manfaat walaupun memperoleh persetujuan 

dari orang yang memegang kendali atas orang 

lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di 

wilayah negara Republik Indonesia. 

 

 
 

m. Tindak Pidana Perdagangan Senjata Gelap 

Tindak pidana perdagangan senjata gelap 

diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 

12 Tahun 1951 tentang mengubah 

"Ordonnantietijdelijke 

BijzondereStrafbepalingen" (Staatsblad 1948: 

17) dan Undang-Undang Republik Indonesia 

Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang 

Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian 

Senjata Api. Perbuatan yang dapat dipidana 

dalam Undang-Undang ini adalah tanpa hak 

memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperoleh, 

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, 

menguasai, membawa, mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai dalam miliknya, 

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 

mempergunakan atau mengeluarkan dari 

Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau 

sesuatu bahan peledak.  
 

n. Tindak Pidana Terorisme 

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 

menjadi Undang-Undang. Tindak pidana 

terorisme merupakan perbuatan 

menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan menimbulkan suasana teror atau 

rasa takut terhadap orang secara meluas atau 

menimbulkan korban yang bersifat massal, 

dengan cara merampas kemerdekaan atau 

hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, 

atau mengakibatkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang 

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas 
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publik atau fasilitas internasional. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010, harta kekayaan yang 

diketahui atau patut diduga akan digunakan 

dan/atau digunakan secara langsung atau tidak 

langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi 

terorisme, organisasi teroris, atau teroris 

perseorangan disamakan sebagai hasil tindak 

pidana terorisme. Oleh karena itu, tindak 

pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Pendanaan Terorisme juga menjadi tindak 

pidana asal pencucian uang. 
 

o. Tindak Pidana Penculikan 

Tindak pidana penculikan diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 

328 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa 

melarikan orang dari tempat kediamannya atau 

tempat tinggalnya sementara, dengan maksud 

melawan hak akan membawa orang itu di 

bawah kekuasaan sendiri atau di bawah 

kekuasaan orang lain atau menjadikan dia jatuh 

terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) 

orang dengan hukuman penjara paling lama 12 

(dua belas) tahun. 
 

p. Tindak Pidana Pencurian 

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 

362-365. Dalam Pasal 362 KUHP menyatakan 

bahwa barang siapa mengambil sesuatu 

barang, yang sama sekali atau sebagai 

termasuk kepunyaan orang lain, dengan 

maksud akan memiliki barang itu dengan 

melawan hak, dihukum karena pencurian 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima 

tahun). 
 

q. Tindak Pidana Penggelapan 

Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 

372-375. Dalam Pasal 372 menyatakan bahwa 

barang siapa dengan sengaja memiliki dengan 

melawan hak sesuatu barang yang sama sekali 

atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang 

lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan 

karena kejahatan, dihukum karena 

penggelapan dengan hukuman penjara paling 

lama 4 (empat tahun). 
 

r. Tindak Pidana Penipuan 

Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 

378-380. Dalam Pasal 378 menyatakan 

barangsiapa dengan maksud hendak 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

dengan melawan hak, baik dengan memakai 

nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan 

akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkai 

perkataan bohong, membujuk orang supaya 

memberi sesuatu barang, membuat hutang 

atau menghapuskan piutang, dihukum karena 

penipuan dengan hukuman penjara paling 

lama 4 (empat) tahun.  
 

s. Tindak Pidana Pemalsuan Uang 

Tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam 

dua peraturan perundang-undangan yaitu: 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

khususnya Bab X tentang Pemalsuan Uang dan 

Uang Kertas pasal 244-251 serta Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang. Undang-Undang Mata Uang dapat 

dikatakan sebagai lex spesialis dalam 

menangani tindak pidana terhadap uang 

rupiah, meskipun pada dasarnya ketentuan Bab 
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X KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang dan 

Uang Kertas dinyatakan masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan Undang-Undang Mata Uang Pasal 

453. 
 

t. Tindak Pidana Perjudian 

Pada awalnya tindak pidana perjudian diatur 

dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun 8 (delapan) bulan barangsiapa 

yang melakukan perjudian sebagai mata 

pencaharian, memberi kesempatan perjudian 

atau turut serta dalam perusahaan perjudian. 

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 

tentang Penertiban Perjudian, ancaman pidana 

penjara tersebut dinaikkan menjadi 10 

(sepuluh) tahun. 
 

u. Tindak Pidana Prostitusi 

Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang 

dapat dikenakan terhadap penyedia jasa yakni 

berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 

yang berbunyi4: 

Pasal 296 

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau 

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain 

dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai 

pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 

pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. 

Pasal 506 

                                           

3 Bank Indonesia “Undang-Undang Mata Uang “ Diakses 

dari 

http://www.bi.go.id/id/rupiah/materidownload/Documents

/Aparkum.pdf pada tanggal 10 April 2017 

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan 

cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai 

pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling 

lama satu tahun. 

Tindak pidana prostitusi juga tercakup dalam 

ketentuan pidana dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang 

sebagaimana uraian dalam huruf l, apabila 

perdagangan orang tersebut bertujuan untuk 

kegiatan prostitusi. 
 

v. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 

Perpajakan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Tindak pidana di bidang perpajakan mencakup 

perbuatan tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan, menyampaikan Surat 

Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau 

tidak lengkap, tidak mendaftarkan diri untuk 

diberikan NPWP, tidak menyetorkan pajak yang 

telah dipotong atau dipungut sehingga 

menimbulkan kerugian pada pendapatan 

negara, dan perbuatan lainnya yang terkait 

dengan perpajakan. 
 

w. Tindak Pidana di Bidang Kehutanan 

Kehutanan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999. Tindak pidana di bidang 

kehutanan mencakup perbuatan merambah 

kawasan hutan, melakukan penebangan pohon 

secara ilegal, membakar hutan, memungut 

4 Hukum Online “ Pasal Untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK”. 

Diakses dari 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca972bc

/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk pada tanggal 10 

April 2017 

http://www.bi.go.id/id/rupiah/materidownload/Documents/Aparkum.pdf
http://www.bi.go.id/id/rupiah/materidownload/Documents/Aparkum.pdf
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca972bc/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca972bc/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk
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hasil hutan tanpa izin, mengangkut hasil hutan 

tanpa dokumen yang sah, mengangkut 

tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang 

dilindungi Undang-Undang dan perbuatan 

lainnya yang terkait dengan kehutanan. Khusus 

untuk perusakan hutan diatur dalam Undang-

Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
 

x. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup 

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlidungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak pidana 

di bidang lingkungan hidup mencakup 

perbuatan mengakibatkan dilampauinya 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 

mengedarkan produk rekayasa genetik ke 

media lingkungan hidup yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, 

pengelolaan limbah B3 tanpa izin, melakukan 

dumping limbah ke media lingkungan hidup 

tanpa izin, pembakaran lahan, melakukan 

usaha tanpa izin lingkungan dan perbuatan 

lainnya yang dapat mengancam kelestarian 

lingkungan hidup. 
 

y. Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan 

Perikanan 

Tindak pidana di bidang kelautan dan 

perikanan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan. Bentuk tindak pidananya 

antara lain: penggunaan alat penangkap ikan 

yang menganggu dan merusak keberlanjutan 

sumber daya ikan, pengoperasian kapal 

penangkap ikan tanpa memiliki izin, pemalsuan 

izin usaha perikanan, dan perbuatan lainnya 

yang terkait dengan bidang perikanan dan 

kelautan. 
 

 

z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan 

pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih 

Tindak pidana dalam ketentuan ini tidak 

disebutkan secara jelas, melainkan setiap jenis 

tindak pidana selain dari kejahatan 

sebagaimana sudah ditentukan dari huruf (a) 

sampai dengan huruf (y) yang ancaman 

pidananya berupa pidana penjara minimal 4 

(empat) tahun atau lebih. Ketentuan ini 

merupakan amanat dari International 

Convention Against Transnational Organized 

Crimes 2000 (Palermo Convention). Konvensi ini 

mewajibkan negara yang sudah meratifikasi 

untuk mengkriminalisasi money laundering 

yang meliputi seluruh tindak pidana berat 

(serious crime). Tindak pidana berat diartikan 

dengan tindak pidana yang diancam dengan 

hukuman minimal empat tahun. 
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C. TIPOLOGI PENCUCIAN UANG

Secara terminologi, defiinisi dari istilah Tipologi 

adalah ilmu yang mempelajari tentang 

pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. 

Sedangkan pengertian tipologi kaitannya dengan 

rezim anti pencucian uang dan pencegahan 

pendanaan terorisme didefinisikan oleh APG 

sebagai “study of methods, techniques and trends 

of money laundering and terrorist financing” yakni 

kajian mengenai metode, teknik dan tren dari 

pencucian uang dan pendanaan terorisme.  

Metode dan teknik (atau biasa disebut sebagai 

modus operandi) yang dilakukan oleh pelaku 

pencucian uang semakin berkembang, seiring 

dengan perkembangan zaman dan banyaknya 

fasilitas keuangan yang ditawarkan kepada 

masyarakat. Namun, pada dasarnya, modus 

tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe 

atau jenis, yang tidak selalu terjadi secara 

bertahap, tetapi bahkan dapat dilakukan secara 

bersamaan5. Ketiga tahapan tipologi tersebut 

yaitu:      

(1) Penempatan (placement)  

Merupakan upaya menempatkan hasil dari 

tindak pidana ke dalam sistem keuangan. 

Tahap penempatan merupakan tahap awal 

dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil 

kejahatan dari sumber kejahatannya. 

Penempatan hasil kejahatan bisa dilakukan 

dengan berbagai cara, diantaranya pemecahan 

sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil 

                                           

5 PPATK E-Learning “Pengenalan Anti Pencucian Uang dan 

Pendanaan Terorisme”. Diakses dari 

http://elearning.ppatk.go.id pada tanggal 12 April 2017 

yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam 

sistem keuangan baik dengan menggunakan 

rekening simpanan bank, atau dipergunakan 

untuk membeli sejumlah instrumen keuangan 

yang akan ditagihkan dan selanjutnya 

didepositokan di rekening yang berada di 

lokasi lain.6.  

(2) Pemisahan/pelapisan (layering)  

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak 

pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap 

transaksi keuangan untuk menyembunyikan 

atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam 

kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana 

dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke 

tempat lain melalui serangkaian transaksi yang 

kompleks dan didesain untuk menyamarkan 

dan menghilangkan jejak sumber dana 

tersebut. 

(3) Penggabungan (integration)  

Merupakan upaya menggunakan atau 

memasukkan harta kekayaan hasil tindak 

pidana yang telah ditempatkan (placement) 

dan atau dilakukan pelapisan (layering) kembali 

ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan 

demikian pelaku tindak pidana dapat dengan 

leluasa menggunakan harta kekayaan hasil 

kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan 

dari penegak hukum. 

Dari ketiga tahapan tersebut, terdapat beberapa 

modus maupun tipologi yang biasa dilakukan oleh 

6 FATF-GAFI’”How is Money Laundering”. Diakses dari 

www.fatf-gafi.org pada tanggal 12 April 2017. 

http://elearning.ppatk.go.id/
http://www.fatf-gafi.org/


       

  

  

  

 

 

LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2017 

para pelaku pencucian uang untuk menyamarkan 

maupun menyembunyikan asal usul harta 

kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana. 

Rincian tipologi berdasarkan beberapa referensi 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 

Moneyval7: 

(1) Pemanfaatan Sektor Yang Tidak Teregulasi 

Dengan Baik 

Para pelaku pencucian seringkali 

memanfaatkan kerentanan dari sektor 

penyedia jasa keuangan dan penyedia barang 

dan jasa yang tidak teregulasi dengan baik 

sebagai sarana untuk menyamarkan hasil 

tindak pidananya. Hal ini dilakukan agar tidak 

terlacak oleh aparat penegak hukum, karena 

biasanya mereka tidak memiliki sistem 

informasi yang baik atau bahkan tidak 

menerapkan prosedur AML/CFT, dimana 

salah satunya mengharuskan penyedia jasa 

keuangan dan penyedia barang dan jasa 

untuk mengetahui pengguna jasanya dengan 

baik melalui prosedur Know Your Customer 

berupa Customer Due Diligence maupun 

Enhance Due Ciligence. 

(2) Pengembangan Infrastruktur 

Transnasional untuk Pencucian Uang 

Salah satu unsur penting dari skema 

pencucian uang adalah faktor geo-politik. 

Sarana yang digunakan untuk memindahkan 

hasil tindak pidana antar negara memiliki 

tatanan yang terstruktur, termasuk orang 

yang terlibat, jaringan, adanya pejabat korup 

yang membantu melancarkan jalannya 

                                           

7 Typologies Report on Laundering the Proceeds of 

Organised Crime, 17 April 2015, MONEYVAL(2015)20, dated 

pencucian uang dan sarana transportasi. Para 

pelaku tindak pidana pencucian uang yang 

terorganisir menyembunyikan asetnya di luar 

yurisdiksi tempat mereka melakukan tindak 

pidana asalnya.  

(3) Pemanfaatan Korporasi (legal person) 

untuk Menyembunyikan Hasil Tindak 

Pidana 

Pada saat criminal group mencoba untuk 

memasuki sektor ekonomi yang sah untuk 

melegalkan hasil tindak pidananya, mereka 

biasanya menggunakan entitas/korporasi 

legal untuk menghasilkan bisnis yang 

menguntungkan dimana dananya berasal dari 

hasil tindak pidana atau menjadikannya 

sebagai perusahaan cangkang (shell 

company) untuk memfasilitasi aktifitasnya 

agar nampak ilegal.  

(4) Penggunaan Jasa Profesi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Moneyval diketahui terdapat informasi dari 

beberapa negara yang tergabung dalam 

Moneyval bahwa aktifitas criminal group 

didukung oleh profesional dalam berbagai 

bidang seperti pengacara, advokat, akuntan, 

financial adviser, bahkan pegawai negeri yang 

korup dan sebagainya. 

(5) Penggunaan Teknologi Baru  

Para pelaku pencucian uang masih terus 

menggunakan metode pencucian uang 

tradisional seperti money mules melalui sektor 

perbankan dan penggunaan shell company 

yang berada di jurisdiksi yang menerapkan 

bank secrecy yang ketat untuk menyamarkan 

17 April 2015, adopted by MONEYVAL at its 47th plenary 

meeting (14-17 April 2015) 
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asal usul asetnya. Namun sekarang para 

pelaku tindak pidana juga menggunakan alat 

pembayaran baru seperti pre-paid card, 

electronic money dan virtual currency untuk 

mencuci uangnya. 

(6) Penggunaan Sektor Non Keuangan yang 

rentan digunakan untuk mencuci hasil 

tindak pidana 

Sektor konstruksi dan properti rentan 

digunakan oleh para pelaku tindak pidana 

terutama  dalam tahap integration yakni 

untuk menikmati hasil tindak pidananya 

karena hampir di seluruh yurisdiksi sektor ini 

terekspos digunakan oleh organised crime. 

Industri layanan seperti restoran dan hotel 

juga memiliki ancaman yang tinggi karena 

sulit untuk menetapkan berapa harga real dari 

layanan tersebut, apakah layanan tersebut 

memang ada/disediakan oleh penyedia jasa 

atau hanya sebatas catatan dalam kertas yang 

dimanipulasi untuk menutupi adanya 

transaksi ilegal.  

 

APG Typologies: 

(1) Pencucian uang yang difasilitasi dengan 

korupsi 

Korupsi dalam hal ini adalah kejahatan yang 

mefasilitasi kegiatan pencucian uang, seperti 

pemberian suap kepada oknum pejabat atau 

penegak hukum yang terkait, pejabat atau 

staf kepatuhan sektor swasta (contoh: 

perbankan) untuk mengijinkan tindakan 

pencucian uang terjadi. Hal ini dilakukan 

untuk menyamarkan hasil tindak pidana agar 

bisnis atau kegiatan yang bertentangan 

dengan hukum dapat berjalan dengan lancar 

karena mendapat dukungan dari pejabat 

sebagai pemangku kebijakan (politically 

exposed person). 

(2) Penggunaan Mata Uang Virtual 

 Mata uang virtual dapat dimanfaatkan oleh 

pelaku pencucian uang karena 

memungkinkan penggunanya bertransaksi 

menggunakan nama palsu (pseudonym) dan 

bahkan tanpa nama (anonim), menggunakan 

penganonim (anonymizer) seperti bitcoin 

laundries, darknet, mixer, dsb. Karena mata 

uang virtual tidak memerlukan pihak ketiga 

untuk bertransaksi (transaksi dari orang ke 

orang), membuat pihak berwenang kesulitan 

untuk mendeteksi transaksi tersebut, 

membuatnya rawan digunakan untuk tujuan 

ilegal atau transaksi yang berasal dari tindak 

kriminal yang berasal dari dalam atau luar 

batas negara. Juga tidak ada kewajiban 

pelaporan kepada pihak berwenang ketika 

terdapat transaksi mencurigakan, seperti 

yang diwajibkan kepada lembaga keuangan 

biasa. 

(3) Penggunaan Jasa Profesional (pengacara, 

notaris, akuntan) 

Sebuah teknik dengan menggunakan pihak 

ketiga, dalam hal ini yaitu jasa profesional 

seperti Advokat, Notaris, Perencana 

Keuangan, Akuntan dan Akuntan Publik. Hal 

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

mengaburkan identitas penerima manfaat 

dan sumber dana hasil kejahatan. 

(4) Underground Banking/ jasa pengiriman 

uang alternatif(hawala/hundi) 

Sebuah teknik yang digunakan dengan 

mekanisme informal berdasarkan 

kepercayaan dari jaringan untuk mengirimkan 

uang. Seringkali mekanisme ini bekerja secara 
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paralel dengan sektor perbankan tradisional 

dan kemungkinan melanggar hukum di 

beberapa yurisdiksi. Teknik ini dimanfaatkan 

oleh pelaku pencucian uang dan pendanaan 

terorisme untuk memindahkan nilai uang 

tanpa terdeteksi dan untuk mengaburkan 

identitas yang mengendalikan uang tersebut. 

(5) Penggunaan Sistem/ Metode Pembayaran 

Baru 

Teknik ini menggunakan teknologi 

pembayaran yang baru muncul untuk 

pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

Contohnya termasuk sistem pembayaran dan 

pengiriman uang berbasis telepon seluler 

(ponsel). 

(6) Penggunaan Nama Orang Lain (Nominee), 

Wali Amanat, Anggota Keluarga dan Pihak 

Ketiga 

Teknik ini biasa digunakan untuk 

mengaburkan identitas orang-orang yang 

mengendalikan dana hasil kejahatan. 

Contohnya pembelian aset/barang-barang 

mewah berupa tanah, bangunan dan properti 

dengan mengunakan nama kepemilikan 

orang lain (perantara) dan pihak keluarga 

(anak, istri, orang tua). Pihak tersebut hanya 

tercatat atas kepemilikannya (registered 

ownership) dan bukan sebagai penerima 

manfaat. 

(7) Mingling(investasi bisnis) 

Teknik ini menggunakan cara mencampurkan 

atau menggabungkan hasil kejahatan dengan 

hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan 

untuk mengaburkan sumber dana. 

(8) Penggunaan perusahaan boneka (shell 

company) 

Sebuah teknik yang dilakukan dengan 

mendirikan perusahaan secara formal 

berdasarkan aturan hukum yang berlaku. 

Namun, dalam praktiknya perusahaan 

tersebut tidak digunakan untuk melakukan 

kegiatan usaha. Perusahaan boneka tersebut 

didirikan hanya untuk melakukan transaksi 

fiktif atau menyimpan aset pihak pendiri atau 

orang lain. Selain itu teknik tersebut bertujuan 

untuk mengaburkan identitas orang-orang 

yang mengendalikan dana. 

(9) Penggunaan Kartu Kredit, Cek, dan lain-

lain 

Teknik ini digunakan biasanya untuk 

melakukan pencucian uang yang dananya 

berasal dari yurisdiksi lain. Pelaku tindak 

pidana melakukan transaksi penarikan uang, 

pembelian maupun pembayaran 

menggunakan alat pembayaran selain uang 

tunai yakni kartu kredit, cek. Biasanya 

penerima manfaat atas alat pembayaran 

tersebut tidak tercatat namanya, sehingga 

mereka dapat dengan leluasa menggunakan 

hasil tindak pidananya.  

(10) Stucturing  

Sebuah metode yang dilakukan dengan 

menggunakan transaksi dalam jumlah relatif 

kecil namun dengan frekuensi yang tinggi di 

sektor keuangan. 

(11) Smurfing  

Transaksi dilakukan dengan menggunakan 

beberapa rekening atas nama individu yang 

berbeda-beda untuk kepentingan satu orang 

tertentu.  
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(12) Penggunaan Transfer Kawat (Wire 

Transfer)/ akun rekening di bank luar 

negeri 

Teknik ini bertujuan untuk melakukan transfer 

dana secara elektronik antara lembaga 

keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain 

untuk menghindari deteksi dan penyitaan 

asset. 

(13) Penukaran komoditas/barter 

Teknik ini digunakan untuk menghindari 

penggunaan uang atau instrumen keuangan 

dalam suatu transaksi, serta untuk 

menghindari sektor keuangan yang memiliki 

kewajiban pelaporan dalam rezim anti 

pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

Contohnya pertukaran secara langsung 

antara heroin dengan emas batangan 

(14) Penggunaan Identitas Palsu 

Teknik ini digunakan untuk mengaburkan 

identitas dari para pelaku yang terlibat dalam 

pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

Dalam perkembangannya, tren penggunaan 

identitas palsu menunjukan peningkatan 

yang cukup signifikan yang dilakukan dengan 

berbagai cara. Diantaranya, melakukan 

penipuan melalui penggunaan identitas palsu 

dalam proses pembukaan rekening 

(15) Pembelian Komoditas Berharga Yang 

Mudah Dibawa (Batu atau Logam Mulia) 

Teknik ini biasa digunakan dengan 

mengaburkan kepemilikan dari penerima 

manfaat dan mudahnya memindahkan nilai 

dari batu  atau logam mulia ini tanpa 

terdeteksi serta menghindari sektor keuangan 

formal yang patuh terhadap rezim anti 

pencucian uang dan pendanaan 

terorisme.Contoh: membawa berlian keluar 

yurisdiksi. 

(16) Pembelian aset berharga (barang seni, 

antik, pacuan kuda, dan lain-lain) 

Teknik ini biasa digunakan dengan 

menginvestasikan hasil kejahatan ke dalam 

bentuk aset/barang yang memiliki nilai tawar 

tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengambil keuntungan dari mengurangi 

persyaratan pelaporan dengan maksud 

mengaburkan sumber hasil kejahatan. 



 

       

  

  

  

 

 

LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2017 

 

  

BAB 3 

HASIL RISET 



      
   

    

 

 

 

 

 

A. PENANGANAN PERKARA TPPU TAHUN 2016 OLEH 

PENEGAK HUKUM

ada Sub bab ini akan diuraikan mengenai 

hasil penelitian berdasarkan pengumpulan 

data melalui kuesioner maupun wawancara 

yang dilakukan kepada Aparat Penegak Hukum 

yang memiliki kewenangan penyidikan dan 

penuntutan yakni kejaksaan serta lembaga 

peradilan yang memiliki wewenang mengadili 

dalam sidang perkara tindak pidana pencucian 

uang. Adapun pokok-pokok hasil kuesioner 

maupun wawancara terhadap instansi tersebut 

adalah sebagai berikut:  

a.  Penanganan Perkara TPPU 

Secara umum responden dari hakim maupun jaksa 

penuntut umum TPPU menyatakan bahwa dengan 

adanya UU No. 8 Tahun 2010  tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (PPTPPU) sangat membantu 

dalam melaksanakan tugas terkait kasus-kasus 

pidana yang sedang ditangani. Khususnya 

mengenai penelusuran aset dari hasil tindak 

pidana untuk pengembalian kerugian negara. 

Salah satunya dengan adanya pembalikan beban 

pembuktian yang dapat membantu proses 

pembuktian perkara Tindak Pidana Pencucian 

Uang serta bisa terlacaknya pelaku yang turut 

menikmati hasil kejahatan tetapi sulit atau tidak 

cukup bukti tindak pidana asalnya. Namun, 

menurut responden masih terdapat beberapa hal 

yang menjadi kelemahan di dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 2010  tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang (PPTPPU),  diantaranyaa belum diaturnya 

mengenai hubungan antara locus dan tempus 

delicti tindak pidana asal dengan waktu perolehan 

aset 

Terkait dengan pemberkasan perkara pencucian 

uang, selama periode riset 2016, diketahui bahwa  

berkas perkara TPPU dan tindak pidana asal yang 

diterima oleh responden (dhi. Jaksa penuntut 

umum) dari penyidik, dominan dibuat secara 

terpisah antara berkas tindak pidana asal dan 

berkas tindak pidana pencucian uangnya. 

Memang dalam prakteknya, penyidik terkendala 

dengan batas waktu penyidikan sehingga 

pemberkasan perkara TPPUnya dibuat terpisah. 

Padahal terdapat hal yang dapat dimaksimalkan 

jika berkas perkara tindak pidana asal digabung 

dengan tindak pidana pencucian uangnya, 

diantaranya adalah akan lebih banyak pihak yang 

terjerat termasuk korporasi,  hukuman yang 

diajukan dapat lebih maksimal serta 

mengefektifkan pengembalian kerugian/ aset 

negara. Terkait dengan tindak pidana korupsi 

khususnya, sebagaimana tercantum dalam Surat 

Jampidsus Nomor B-2107/F/Fd.1/10/2011 tanggal 

11 Oktober 2011 tentang Penyidikan Perkara TPPU 

dengan TPA Tindak Pidana Korupsi bahwa 

dakwaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana 

pencucian uang dibuat secara kumulatif.  

Adapun, dalam hal penyidikan TPA dan TPPU tidak 

dalam satu berkas perkara, berkas perkara yang 
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berdiri sendiri dapat digabung dalam satu 

dakwaan dengan syarat antara lain:  

a. Adanya perbarengan (concursus/samenloop) 

tercantum dalam Pasal 63, 65 dan 66 KUHP 

b. Beberapa berkas perkara diterima pada waktu 

yang sama atau hampir bersamaan dapat 

digabung dakwaannya dalam hal beberapa 

tindak pidana : 

1) Dilakukan oleh orang yang sama; atau 

2) Bersangkut paut; atau 

3) Ada hubungannya tercantum dalam 

Pasal 141 KUHP 

Selain itu, sebanyak 50% responden dari Penyidik 

dan/atau Penuntut Umum pernah menggunakan 

kewenangannya untuk melakukan penundaan 

transaksi, pemblokiran, permintaan kepada Pihak 

Pelapor untuk memberikan keterangan secara 

tertulis mengenai harta kekayaan dari tersangka, 

terdakwa dan orang yang telah dilaporkan oleh 

PPATK kepada Penyidik, sesuai ketentuan Pasal 70, 

71 dan 72 dalam UU No.8  Tahun 2010  tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (PPTPPU). Adapun yang belum 

pernah menggunakan kewenangan tersebut, 

karena pada saat penuntutan/pemeriksaan di 

persidangan posisi rekening penampung telah 

diblokir pihak bank atas permintaan dari penyidik 

serta berkas dari penyidik mengenai harta 

kekayaan dari tersangka, terdakwa dan orang 

yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik 

sudah cukup jelas, sehingga responden yang 

berlaku sebagai penuntut umum, tidak perlu 

menggunakan kewenangan tersebut. 

b. Dinamika dan Tantangan Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Pencucian Uang 

Dalam penanganan perkara pencucian uang 

tentunya terdapat dinamika dan tantangan yang 

dialami oleh Penegak Hukum. Berdasarkan 

kuesioner maupun wawancara kepada responden, 

diketahui beberapa dinamika dan tantangan yang 

dialami oleh Aparat Penegak Hukum khususnya 

dalam hal penelusuran dan pembuktian perkara 

pencucian uang, diantaranya: 

a. Proses pembuktian perkara TPPU  

i. Dalam pembalikan beban pembuktian 

perkara TPPU, terdakwa memohon waktu 

yang sangat lama untuk menghadirkan 

bukti-bukti surat dan bukti-bukti tentang 

kepemilikannya sehingga menjadi landasan 

untuk menentukan apakah barang atau 

harta kekayaan terdakwa benar-benar milik 

terdakwa atau hasil kejahatan; 

ii. Bila aset atas nama orang lain, hakim dalam 

hal ini hanya mempunyai alat pembalikan 

beban pembuktian, namun hal tersebut 

kadang menjadi kendala atas rasa keadilan 

yakni hakim harus bisa mengadili dan 

mempertimbangkan antara aset hasil 

kejahatan dengan aset bukan hasil 

kejahatan berdasarkan bukti-bukti yang 

dihadirkan dipersidangan; 

iii. Beberapa responden merasa kesulitan 

ketika terdapat modus pencucian uang yang 

hasil kejahatannya digunakan untuk 

membeli asset menggunakan nama 

pribadinya sendiri sehingga tidak tampak 
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intensi untuk menyamarkan hasil tidak 

pidananya.  

b. Proses penelusuran aset:  

i. Terkait hubungan antara locus dan tempus 

delicti tindak pidana asal dengan waktu 

perolehan aset maupun transaksi 

keuangan masih terdapat penerapan yang 

menjadi perdebatan, di satu sisi perolehan 

aset TPPU adalah setelah tindak pidana 

asal dilakukan, dilain sisi perolehan aset 

dilakukan saat tindak pidana asal 

diungkap; 

ii. Terdapatnya aset yang diatasnamakan 

orang lain atau keluarganya sehingga sulit 

untuk dilacak; 

iii. Masih terdapat kekurangan koordinasi 

antar instansi sehingga memperlambat 

proses penelusuran aset serta dalam 

proses eksekusi aset terdapat resistensi. 

c. Proses penyidikan perkara: 

i. Salah satu kendala minimnya kasus 

pencucian uang adalah karena proses 

penyidikannya yang cukup lama sehingga 

menghambat proses penyampaian perkara 

dari tindak pidana asalnya, sehingga 

banyak penyidik yang tidak menjalankan 

penyidikan TPPU. Selain itu diketahui pula 

bahwa minimnya anggaran penyidikan 

untuk menindaklanjuti tindak pidana asal 

dengan penyidikan pencucian uang 

menjadi masalah utama lainnya.  

ii. Sulitnya menelusuri aliran dana yang 

terkait dengan perbankan karena proses 

dan prosedur perbankan yang sangat 

rumit dengan alasan asas kerahasiaan 

bank; 

iii. Sulitnya menelusuri transaksi yang 

dilakukan secara tunai; 

iv. Sangat sulit untuk melacak uang hasil 

kejahatan yang disamarkan dengan cara 

pembelian polis asuransi dan perhiasan 

emas; 

v. Pada pasal 74, penyidikan TPPU dilakukan 

oleh penyidik TPA. Pada perkara yg sdh 

dilakukan proses penuntutan dan 

ditemukan TPPU, tidak semua Majelis 

Hakim mengeluarkan perintah untuk 

mengurus TPPU nya dan juga tidak semua 

penyidik melakukan proses penyidikan 

yang berasal dari temuan PU, apabila 

penyidik bukan dari kejaksaan. 
 

Disamping itu, terdapat beberapa dinamika dan 

tantangan lain yang dihadapi oleh Penegak 

Hukum dalam menangani perkara tindak pidana 

pencucian uang, diantaranya adalah 

a. Masih diperdebatkannya predicate crime yang 

harus ada sebelum terbukti TPPU. Terkadang 

terdapat perbedaan penafsiran antara  jaksa 

penuntut umum denga hakim yang 

menangani pembuktian perkara. Sehingga 

diperlukan penyamaan persepsi antar seluruh 

aparat terkait dalam penanganan kasus TPPU 

b. TPPU yang berdiri sendiri masih jarang 

diajukan, padahal Undang-Undang yang ada 

sudah cukup bagus dan lengkap, hanya 

dibutuhkan kegigihan penegakan hukumnya.  

c. Perlu ditetapkan kepada instansi mana 

barang bukti hasil sitaan TPPU dikembalikan. 

d. Masih terjadinya tumpang tindih persepsi 

atas unsur dalam pasal 4 UU TPPU dengan 

unsur dalam pasal 480 ke-1 KUHP tentang 

penadahan 
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c.   Perkembangan Modus Pencucian Uang 

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 

keseluruhan responden riset dalam menangani 

perkara pencucian uang, maka dapat diperoleh 

beberapa perkembangan modus dan pola 

transaksi yang dilakukan oleh pelaku pencucian 

uang di Indonesia selama periode riset. 

Berikut ini beberapa modus pencucian uang yang 

ditemukan, diantaranya: 

a. Mencampurkan hasil tindak pidana dalam 

kegiatan usaha yang sah baik usaha jualan 

kecil, rentenir, pegadaian barang yang 

kesemuanya dilakukan baik oleh pelaku 

langsung ataupun oleh keluarganya 

sehingga terlihat seperti usaha masyarakat 

biasa pada umumnya  

b. Penggunaan sarana perbankan dengan cara 

seolah-olah melakukan peminjaman pada 

bank kemudian menggunakan uang hasil 

pinjaman bank untuk membeli aset, ketika 

pelaku memperoleh uang dari hasil pidana 

selanjutnya terhadap hutangnya di bank 

akan dilunasi sehingga seolah-olah pelaku 

memperoleh aset dari hasil pinjaman di 

bank padahal diketahui untuk pelunasan 

berasal dari hasil tindak pidana.  

c. Pembelian barang baik bergerak terutama 

perhiasan emas maupun barang tidak 

bergerak dalam bentuk properti yang mana 

uang muka menggunakan uang sah namun 

sebagian cicilan penyelesaian pembayaran 

menggunakan uang hasil kejahatan 

d. pola penyembunyian atau penyamaran asal 

usul harta kekayaan biasanya melibatkan 

berbagai pihak baik keluarga, orang lain, 

layanan profesional, alasan bisnis sehingga 

sulit terdeteksi 

e. Penempatan hasil tindak pidana pada 

penyedia jasa keuangan diintegrasikan pada 

sektor properti, barang tidak bergerak, 

pembelian kendaraan mewah, polis asuransi 

dan diintegrasikan sebagai penyertaan 

modal 

f. Penerimaan hadiah dari pemberi suap 

dengan cara pemindahbukuan ke rekening 

orang lain/perantara 

g. Pembelian aset seperti tanah dan bangunan 

serta kendaraan bermotor yang 

diatasnamakan orang lain.  

h. Membuat perusahaan fiktif untuk 

menampung uang hasil tindak pidana 

i. Pembelian aset berupa rumah maupun 

kendaraan atasnama pihak lain lalu aset 

tersebut dijadikan jaminan hutang piutang 

fiktif dan dititipkan pada pihak ketiga seolah 

menjadi jaminan, sedangkan pelaku 

mendapatkan uang atas jaminan tersebut.
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B. KARAKTERISTIK UNSUR PUTUSAN PERKARA TPPU 

TAHUN 2016 

alam Sub bab ini akan dibahas mengenai 

karakteristik putusan perkara pencucian 

uang berdasarkan hasil putusan perkara 

pencucian uang yang telah berkekuatan hukum 

tetap (inkracht van gewisjde) selama periode tahun 

2016. Karakteristik putusan ini disusun untuk 

menggambarkan statistik maupun tren dari 

perkara pencucian uang selama tahun 2016. 

Berdasarkan data putusan pengadilan tindak 

pidana pencucian uang yang didapatkan selama 

tahun 2016, diperoleh sebanyak 39 Putusan 

Perkara Pencucian Uang yang telah berkekuatan 

hukum tetap (inkracht van gewisjde). Namun, dari 

39 putusan tersebut, hanya sejumlah 33 putusan 

yang terbukti sebagai tindak pidana pencucian 

uang (terdiri atas 39 orang pelaku) dan 6 putusan 

tidak terbukti sebagai tindak pidana pencucian 

uang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hanya 

akan digunakan 33 putusan yang telah terbukti 

sebagai tindak pidana pencucian uang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 sebagai basis data penelitian. 

 

Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian 

uang tahun 2016 yang telah berkekuatan hukum 

tetap (inkracht van gewisjde) tersebut, jika dilihat 

dari sebaran lembaga pengadilan yang telah 

memutus perkara pencucian uang selama periode 

tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

 

 

Tabel 5 Jumlah Putusan Pengadilan TPPU 

Berdasarkan Tingkat Lembaga Peradilan 

Tingkat Pengadilan 
Jumlah 

Putusan 

Pengadilan Tinggi Surabaya  1 

Pengadilan Tinggi Semarang  2 

Pengadilan Tinggi Pontianak  1 

Pengadilan Tinggi Palembang  1 

Pengadilan Tinggi Jakarta   1 

Pengadilan Tinggi Banjarmasin  1 

Pengadilan Negeri Waingapu  1 

Pengadilan Negeri Tipikor 

Mataram 

 

1 

Pengadilan Negeri Semarang  1 

Pengadilan Negeri Pekalongan  1 

Pengadilan Negeri Palembang  1 

Pengadilan Negeri Pagar Alam  3 

Pengadilan Negeri Kayu Agung  1 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur  2 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  1 

Pengadilan Negeri Cirebon  2 

Pengadilan Negeri Batam  3 

Pengadilan Negeri Bandung  1 

Pengadian Negeri Semarang  1 

Mahkamah Agung  7 

Total  33 
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Tingkat penanganan perkara tindak pidana 

pencucian uang selama periode 2016 lebih 

dominan di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu 

Pengadilan Negeri sebanyak 19 putusan atau 58 

persen yang tersebar di 9 Provinsi Indonesia. 

Pengadilan Tingkat Kedua sebanyak 7 Putusan 

atau 21 persen serta Mahkamah Agung sebanyak 

7 putusan atau 21 persen. Sebaran putusan 

berdasarkan tingkat lembaga peradilan pertama, 

kedua dan Mahkamah Agung dapat dilihat pada 

grafik berikut: 

Grafik 2  

Persentase Putusan Pengadilan TPPU Berdasarkan 

Tingkat Lembaga Peradilan 

 

a.  

d. Karakteristik Tindak Pidana Asal 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah 

suatu tindak pidana lanjutan (follow up crime) 

yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana 

asal (predicate crime), sebagai sebuah upaya 

untuk menyembunyikan, atau menghilangkan 

jejak sedemikian rupa sehingga tidak dapat 

diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal 

dari tindak pidana.  Sedangkan tindak pidana asal 

(predicate crime) merupakan tindak pidana yang 

menghasilkan uang/harta kekayaan yang 

kemudian dilakukan proses pencucian  uang.  

Secara umum karakteristik putusan perkara 

pencucian uang tahun 2016 berdasarkan tindak 

pidana asalnya didominasi oleh tindak pidana 

narkotika sebanyak 11 putusan atau sebesar 33 

persen dari total 33 putusan. Disamping itu 

terdapat sebanyak 6 putusan perkara pencucian 

uang atau 18 persen berasal dari tindak pidana 

penggelapan. Hal tersebut dapat diketahui secara 

rinci pada grafik berikut: 

 

 

Grafik 3 

 Jumlah Putusan Berdasarkan Tindak Pidana Asal 
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Terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh 

tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku 

tindak pidana dapat ditaksir nilainya 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 6 Jumlah Kerugian Yang Ditaksir 

Berdasarkan Data Putusan Pengadilan TPPU Tahun 

2016 

Tindak Pidana 

Asal 

Jumlah 

Putusan 
Total Kerugian 

Di bidang 

Perbankan 
2 

Rp. 68,500,000,000 

Korupsi 1         Rp. 3,482,000,000  

Narkotika 1 Tidak Diketahui    

Penggelapan 4        Rp. 18,485,909,234  

Penipuan 5        Rp. 59,341,812,016  

Tindak pidana 

lain (> 4 tahun 

penjara) 

2 Rp. 2,385,035,800  

Total 15  Rp.  152,194,757,050  

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari 

pengumpulan data putusan pengadilan tahun 

2016, diketahui bahwa total kerugian dari tindak 

pidana asal yang terkait dengan tindak pidana 

pencucian uang selama tahun 2016 adalah 

sebesar Rp.152,194,757,050,- (Seratus Lima Puluh 

Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta 

Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh 

Rupiah). Nilai kerugian tertinggi berasal dari 

tindak pidana di bidang perbankan yakni sebesar 

Rp.68.500.000.000,-(enam puluh delapan miliar 

lima ratus juta rupiah) dari 2 kasus pencucian uang 

dengan tindak pidana asal di bidang perbankan. 

Dari 33 putusan pengadilan tersebut, diketahui 

terdapat perbedaan karakteristik dalam hubungan 

pelaku tindak pidana asal dengan tindak pidana 

pencucian uangnya, yang dibedakan menjadi 2 

yakni Self Laundering dan Third Party Laundering, 

sebagai berikut: 

 

 

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa dominan 

pencucian uang dilakukan oleh orang yang 

terlibat dalam perbuatan tindak pidana asalnya 

(Self Laundering) sebanyak 26 putusan (79%) dan 

sebanyak 7 putusan (21%) merupakan pencucian 

uang yang dilakukan oleh orang yang tidak 

terlibat dalam perbuatan tindak pidana asalnya. 

Selain itu, dari 33 putusan pengadilan tersebut 

diketahui terdapat 1 putusan pengadilan dengan 

3 terpidana yang tampak seperti Stand Alone 

Money Laundering, dilihat dari dakwaan yang 

dikenakan kepada terpidana yakni dakwaan 

alternatif dan yang terbukti adalah dakwaan 

tindak pidana pencucian uangnya saja 

(14/PID.Sus/2016/PN.Pkl).  

Grafik 4 Hubungan Pelaku TPA dengan TPPUnya 
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b. Karakteristik Profil Pelaku 

Pada subbab ini akan dibahas mengenai 

karakteristik dari profil pelaku tindak pidana 

pencucian uang diantaranya adalah jenis kelamin, 

kelompok usia serta pekerjaan/profesi dari pelaku. 

Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian 

uang tahun 2016 yang telah berkekuatan hukum 

tetap (inkracht van gewisjde) terdapat sebanyak 39 

terpidana dari 33 putusan. Berikut karakteristik 

profil jenis kelamin pelaku tindak pidana 

pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan 

TPPU tahun 2016 yang menjadi basis data 

penelitian 

Grafik 5  

Jumlah Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin dalam 

Putusan Pengadilan Tahun 2016 

  

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa laki-laki 

mendominasi profil jenis kelamin pelaku tindak 

pidana pencucian uang pada data putusan 

pengadilan tahun 2016, dimana total laki-laki 

adalah 32 orang (82%) dan perempuan hanya 7 

orang (18%). 

Kelompok umur dibedakan menjadi 5 (lima) 

tingkatan umur dengan rentang 10 tahun, diawali 

dengan <24 tahun, 25-34 tahun, 35-44 tahun, 45-

54 tahun serta >54 tahun. Berikut disajikan, 

karakteristik profil kelompok umur pelaku tindak 

pidana pencucian uang berdasarkan putusan 

pengadilan tahun 2016 yang menjadi basis data 

dalam penelitian ini. 

Grafik 6  

Jumlah Pelaku Berdasarkan Kelompok Umur 

Dalam Putusan Pengadilan Tahun 2016 

 

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa 

kelompok umur 25-34 tahun mendominasi 

kelompok umur dari para pelaku tindak pidana 

pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan 

TPPU tahun 2016, dimana pada kelompok umur 

tersebut terdapat 15 orang (38%) pelaku TPPU. Hal 

ini menunjukkan bahwa para pelaku merupakan 

orang yang berada pada usia awal dewasa. 

Sedangkan kelompok usia 35-44 tahun berada 

pada posisi kedua jumlah kelompok umur pelaku 

tindak pidana pencucian uang. 
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Pengklasifikasian profil pekerjaan dalam riset 

ini, berdasarkan pada klasifikasi GRIPS PPATK, hal 

tersebut dilakukan agar menyederhanakan 

sebaran profil pekerjaan yang beraneka ragam. 

Berikut karakteristik profil pekerjaan pelaku 

tindak pidana pencucian uang berdasarkan 

putusan pengadilan tahun 2016.   

Grafik 7 Jumlah Pelaku Berdasarkan Profil Pekerjaan Dalam Putusan Pengadilan Tahun 2016 

 

Berdasarkan ilustrasi tersebut diketahui bahwa 

profil pekerjaan pelaku tindak pidana pencucian 

uang yang dominan selama tahun 2016 yaitu 

Pengusaha/Wiraswasta sebanyak 15 terpidana 

(38%). Selain itu pegawai swasta/karyawan juga 

berada pada posisi kedua dengan jumlah 9 orang 

(23%), PNS/ASN termasuk pensiunan sebanyak 4 

orang (10%), Ibu Rumah Tangga sebanyak 3 orang 

(8%) dan pegawai bank/ BUMN/D/PJK lainnya, 

pejabat eksekutif/legislatif/yudikatif, Tidak 

bekerja/pengangguran masing-masing sebanyak 

2 orang (5%). 
 

c. Karakteristik Berdasarkan Sanksi Hukuman  

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang 

Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

(PPTPPU), pelaku tindak pidana pencucian uang 

dapat dibedakan menjadi pelaku aktif dan pelaku 

pasif sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4 

dan pasal 5 Undang-undang tersebut. Dalam Pasal 

3 dan Pasal 4 UU PPTPPU disebut sebagai tindak 

pidana pencucian uang aktif karena adanya 

perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan 

menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU 

dinamakan tindak pidana pencucian uang pasif 

karena tidak adanya perbuatan aktif untuk 

menyembunyikan dan menyamarkan harta 
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kekayaan hasil tindak pidana. Dari data putusan 

pengadilan atas perkara pencucian uang selama 

tahun 2016 diketahui bahwa pelaku pencucian 

uang yang dikenakan pasal pencucian uang aktif 

yakni Pasal 3 UU PPTPPU  adalah sejumlah 30 

orang (77%) serta pelaku pencucian uang pasif  

yakni Pasal 5 UU PPTPPU sebanyak 9 orang (23%), 

sedangkan yang dikenakan pasal 4 UU PPTPPU 

selama periode tahun 2016 tidak ada (0%). 

Gambaran komposisi pengenaan unsur pasal 

pencucian uang dapat dilihat pada grafik berikut:   

Grafik 8 

 Pengenaan Unsur Pasal Pencucian Uang  

Berdasarkan Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2016 

 

 

Berdasarkan UU PPTPPU diketahui bahwa pidana 

penjara yang dapat ditetapkan kepada terpidana 

pencucian uang sebagaimana tercantum dalam 

pasal 3 dan 4 adalah pidana penjara paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan pasal 5 paling lama 5 

(lima) tahun. Dari 33 putusan TPPU selama tahun 

2016 diketahui bahwa vonis hukuman pidana 

penjara yang paling dominan adalah dikenakan 

hukuman penjara antara 0 s.d. 5 tahun sebanyak 

24 orang (62%), 6 s.d. 10 tahun sebanyak 11 orang 

(28%) dan 11 s.d. 15 tahun sebanyak 4 orang 

(10%). Gambaran vonis hukuman penjara dalam 

basis data putusan pengadilan TPPU tahun 2016, 

disajikan dalam grafik disamping. 

 

Grafik 9 

 Putusan Pengadilan 2016 Berdasarkan  

Variasi Hukuman Pidana Penjara 

 



      
   

    

 

 

  

 

 

LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2017 

Adapun variasi hukuman selain pidana penjara 

adalah pidana denda yang ditetapkan kepada 

para pelaku pencucian uang sehingga dapat 

memberikan efek jera. Berdasarkan UU PPTPPU 

diketahui bahwa pidana denda yang dapat 

ditetapkan kepada terpidana pencucian uang 

sebagaiman tercantum dalam pasal 3 adalah 

pidana denda paling banyak sebesar 

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), pasal 

4 paling banyak sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima 

miliar rupiah) dan pasal 5 paling banyak sebesar 

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dari 33 

putusan TPPU selama tahun 2016 diketahui 

bahwa vonis hukuman pidana denda yang paling 

dominan adalah hukuman pidana denda sebesar 

Rp.0,- s.d. Rp. 1.000.000.000,- yakni sebanyak 26 

orang (67%), lalu sebesar Rp. 1.000.000.000,- s.d. 

Rp. 5.000.000.000,- sebanyak 9 orang (23%) dan 

sisanya dikenakan pidana denda sebesar Rp. 

5.000.000.000,- s.d.Rp. 10.000.000.000,- adalah 

sebanyak 4 orang (10%) sebagaimana tergambar 

dalam grafik dibawah ini. 

Grafik 10 

 Putusan Pengadilan 2016 Berdasarkan Variasi 

Hukuman Pidana Denda 

 

Selain dengan hukuman pidana penjara maupun 

denda, salah satu tujuan utama penggunaan 

pidana pencucian uang adalah untuk merampas 

aset yang menyebabkan kerugian negara maupun 

korban. Berdasarkan data putusan pengadilan 

tahun 2016, terdapat aset yang dapat dirampas 

dari pelaku sebagai berikut: 

Grafik 11  

Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana   

Berdasarkan Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2016 

 

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa aset yang 

dirampas untuk negara adalah yang paling 

dominan yakni sebanyak 16 putusan (49%) dari 

total 33 putusan,  sebanyak 9 putusan (27%) aset 

pelaku dirampas untuk dikembalikan kepada 

korban, dan terdapat aset yang tidak dirampas 

karena memang harta kekayaan hasil 

kejahatannya sudah digunakan oleh pelaku 

sebanyak 6 putusan (18%), serta 2 putusan (6%) 

asetnya digunakan dalam perkara lain yang 

terkait.
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Dilihat dari jenis aset yang dirampas, dapat dilihat 

pada tabel dan grafik sebagai berikut: 

Tabel 7  

Jenis Aset yang Dirampas Berdasarkan Jumlah 

Putusan TPPU Tahun 2016 

Jenis Aset  
Jumlah 

Putusan 
Keterangan 

Uang Tunai 21 Rp7,741,477,552,- 

Mobil 14  Belum Dinilai 

Motor 8  Belum Dinilai 

Perhiasan  7  Belum Dinilai 

Alat Elektronik 7  Belum Dinilai 

Tanah dan 

Bangunan 
4  Belum Dinilai 

Rumah 2  Belum Dinilai 

Logam Mulia 2  Belum Dinilai 

Binatang 

Ternak berupa 

sapi 

1 
Rp926,000,000,- 

(hasil lelang) 

Tanah 1  Belum Dinilai 

Jenis Aset  
Jumlah 

Putusan 
Keterangan 

Bus  1  Belum Dinilai 

Cek/BG 1 Rp171,198,688 

Alat Berat 1  Belum Dinilai 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dari 

33 putusan pengadilan, sebanyak 21 putusan 

diantaranya telah disita dari pelaku berupa uang 

tunai yang ditaksir sejumlah Rp7,741,477,552,- 

(uang tunai adalah aset dominan yang disita  dari 

pelaku tindak pidana pencucian uang), alat 

transportasi seperti mobil dan motor juga menjadi 

aset yang disita oleh negara, dimana sebanyak dari 

14 putusan diketahui bahwa aset dari pelaku 

berupa mobil disita oleh negara. Adapun nilai 

taksiran dari seluruh aset yang disita oleh negara 

tersebut belum bisa ditaksir dalam penelitian ini. 
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d. Karakteristik Berdasarkan Sebaran Wilayah  

Berdasarkan hasil Penilaian Risiko Nasional 

Pencucian Uang (National Risk Assesment on 

Money Laundering) Indonesia Tahun 2015, 

diketahui bahwa terdapat beberapa wilayah yang 

paling berisiko terjadinya tindak pidana pencucian 

uang, diantaranya adalah DKI Jakarta yang 

merupakan wilayah paling berisiko tinggi, diikuti 

dengan provinsi Jawa Timur, Papua, Sumatera 

Utara, Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi 

Selatan, Bengkulu dan Bali yang berisiko 

menengah terjadinya TPPU di Indonesia. Dalam 

riset ini juga akan dilihat keterkaitan wilayah yakni 

suatu provinsi dengan tindak pidana pencucian 

uang. Adapun pada putusan pengadilan tahun 

2016, keterkaitan suatu provinsi terletak pada 

daerah/provinsi dimana tindak pidana tersebut 

disidangkan. Adapun wilayah-wilayah yang terkait 

dengan tindak pidana pencucian uang 

berdasarkan putusan pengadilan tahun 2016 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 8  

Karakteristik Wilayah Berdasarkan Putusan 

Pengadilan Tahun 2016 

Provinsi 
Jumlah 

Putusan 
Persentase 

DKI Jakarta 7 21% 

Sumatera Selatan 6 18% 

Jawa Tengah 5 15% 

Kepulauan Riau 3 9% 

Jawa Barat 3 9% 

Jawa Timur 3 9% 

Kalimantan Selatan 2 6% 

Nusa Tenggara Barat 1 3% 

Nusa Tenggara Timur 1 3% 

Bengkulu 1 3% 

Kalimantan Barat 1 3% 

Total 33 100% 

 

Gambar 1 Sebaran Tertinggi Wilayah Putusan Pencucian Uang Tahun 2016 
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Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian 

uang tahun 2016 terdapat 11  Provinsi sebaran 

wilayah putusan perkara pencucian uang selama 

tahun 2016. Sebagian besar putusan perkara 

pencucian uang tersebut berada di DKI Jakarta 

sebanyak 7 putusan (21%). Hal ini sesuai dengan 

gambaran wilayah berisiko tinggi berdasarkan 

hasil Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang 

(National Risk Assesment on Money Laundering) 

Indonesia, dimana pada dokumen tersebut 

diketahui bahwa DKI Jakarta adalah wilayah paling 

berisiko tinggi terjadinya tindak pidana pencucian 

uang. Provinsi selanjutnya yang banyak terdapat 

perkara pencucian uang adalah Sumatera Selatan 

sebanyak 6 putusan (18%), Jawa Tengah, dan Jawa 

Timur masing-masing 5 putusan (14%), Jawa Barat 

dan Kepulauan Riau sebanyak 3 putusan (8%), 

Kalimantan Selatan sebanyak 2 putusan (6%) dan 

provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 1 putusan 

(3%). 

 

C. KETERKAITAN DATA PUTUSAN DENGAN DATABASE 

PPATK 

alam Immediate Outcome Nomor 6 

FATF disebutkan bahwa hasil intelijen 

keuangan dan informasi terkait lainnya 

digunakan oleh otoritas yang berwenang dalam 

hal menangani kasus pencucian uang dan 

pendanaan terorisme. PPATK sebagai unit intelijen 

keuangan di Indonesia berperan aktif dalam 

pengungkapan kasus pencucian uang di 

Indonesia. PPATK mengolah data dan informasi 

yang disampaikan oleh pihak pelapor baik 

penyedia jasa keuangan (PJK) maupun penyedia 

barang dan/atau jasa lain (PBJ) sebagaimana 

tercantum dalam pasal 17 UU PPTPPU. Kewajiban 

pelaporan oleh pihak pelapor ini juga diatur dalam 

bagian ketiga terkait Pelaporan dalam UU PPTPPU. 

Atas laporan tersebut, PPATK melakukan analisis 

atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi 

keuangan yang berindikasi tindak pidana 

Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).  

Dari pengungkapan kasus pencucian uang tahun 

2016 diketahui bahwa terdapat keterkaitan data 

antara database PPATK berupa data Laporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM),  

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), 

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan/ atau Jasa 

(LT PBJ), Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas 

Batas (LPUTLB) dengan 39 terpidana dari 33 

putusan perkara pencucian uang selama tahun 

2016 serta adanya keterlibatan PPATK dalam 

penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan 

kepada otoritas yang berwenang, Selain daripada 

itu, dalam melaksananakan tugasnya, PPATK juga 

memiliki fungsi berupa penyiapan pelaksanaan 

pemberian keterangan ahli serta pendampingan 

pemberian keterangan ahli untuk mendukung 

pengungkapan perkara tindak pidana pencucian 

uang. Dari 33 putusan kasus tindak pidana 

pencucian uang selama tahun 2016 yang terdiri 

dari 39 pelaku, gambaran keterkaitannya dengan  

data internal PPATK dapat dilihat pada ilustrasi 

berikut: 

 

. 

D 
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Berdasarkan ilustrasi tersebut, diketahui bahwa 

hampir seluruh database PPATK terkait dengan 

pelaku pencucian uang selama tahun 2016, 

dimana sebanyak 11 Hasil Analisis dan 1 Hasil 

Pemeriksaan telah disampaikan kepada penyidik 

sebagai informasi intelijen untuk pengungkapan 

kasus pencucian uang. Selain itu, hampir setengah 

dari seluruh kasus pencucian uang tahun 2016 

telah menghadirkan ahli dari PPATK dalam 

persidangan perkaranya yakni sebesar 45% dari 

total 33 perkara pencucian uang. Angka yang 

cukup besar mengingat keterbatasan personil dari 

tim ahli PPATK untuk memberikan keterangan 

dalam persidangan di pengadilan yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Selain itu, PPATK pun 

mendukung pemberian keterangan ahli melalui 

pemanfaatan teknologi informasi, seperti 

penggunaan video conference saat berjalannya 

persidangan, sehingga tim ahli PPATK dapat 

memberikan keterangan tanpa harus hadir pada 

saat berjalannya persidangan. 

  

Grafik 12 Keterkaitan Data Internal PPATK dengan Pelaku TPPU 
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D. TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 
Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai beberapa uraian 

tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan 

terkait tindak pidana pencucian uang yang sudah 

berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewisjde) selama 

periode tahun 2016. 
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Tipologi Pencucian Uang 

Terkait Tindak Pidana Korupsi 

Gambar: uab.cat 

Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi

ipologi ini disusun 

berdasarkan 

putusan 

Pengadilan Negeri 

Bandung Nomor 

67./Pid.Sus-

tpk/2016/PN.Bdg atas 

perkara suap, gratifikasi 

dan pencucian uang 

dengan terpidana atas  

nama OS. 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

Terpidana OS adalah 

seorang Bupati Kab. S 

periode 2013 s.d. 2018 

didakwa melakukan 

tindak pidana suap dan 

menerima gratifikasi dan 

pencucian uang. Kasus bermula 

dari JAH yang tertangkap oleh 

polisi karena perkara 

penyalahgunaan anggaran dalam 

pengelolaan dana kapitasi pada Program Jaminan 

Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2014 di 

Dinas Kesehatan Kabupaten S. 
 

Istri dari JAH, yakni LM berupaya menemui jaksa 

yang menangani kasus JAH, yakni jaksa FN dan DR 

dan menyepakati “uang komitmen  operasional” 

pengurusan perkara untuk memperingan pidana 

yang akan dituntutkan kepada JAH sebesar 

Rp.300juta. JAH lalu meminta bantuan dari OS 

untuk dapat membayarkan “uang 

komitmen operasional” tersebut. 

OS menyanggupi permintaan 

dari JAH, dengan syarat agar 

dirinya dan beberapa pejabat di 

Dinas Kesehatan Kab. S tidak 

dilibatkan dalam perkara yang 

sedang dijalani oleh JAH. OS 

memberikan bantuan dana 

sebesar Rp.200juta yang 

diserahkan kepada  LM melalui 

ajudannya WI.. LM lalu 

menyerahkan uang tersebut 

kepada jaksa DR di kantor 

kejaksaan di kota B, Setelah 

menyerahkan uang tersebut, LM 

ditangkap oleh petugas KPK di 

tempat parkit kantor kejaksaan di 

kota B.  

 

Pengembangan atas 

perkara tersebut, 

diketahui bahwa OS juga 

selama menjabat sebagai Bupati Kab. S telah 

menerima gratifikasi sebesar total Rp.38,3miliar 

dari beberapa pihak di lingkungan pemerintahan 

Kab. S. Atas uang tersebut, OS telah melakukan 

pembelanjaan dan pembayaran diantaranya untuk 

pembelian tanah dan bangunan, kendaraan 

bermotor dan binatang ternak serta pengeluaran 

untuk beberapa kegiatan. Adapun pembelian aset 

berupa tanah dan bangunan serta kendaraan baik 

T 

Terpidana OS dijerat pasal tambahan. Tidak 

hanya tindak pidana suap dan menerima 

gratifikasi tapi juga pasal tindak pidana 

pencucian uang (sindonews) 
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motor maupun mobil dengan menggunakan 

nama orang lain. 
 

Tindak Pidana Asal 

 OS selama menjabat sebagai Plt Bupati Kab. S 

tahun 2012 dan Bupati Kab. S periode tahun 

2013-2018 diketahui telah menerima gratifikasi 

dari beberpa pihak di lingkungan 

pemerintahannya. 

 OS menerima uang sebesar Rp.6,19miliar dari 

HT yang merupakan Kepala Bidang Pengadaan 

dan Pengembangan Pegawai BKD Kab. S. Uang 

tersebut berasal dari pungutan dalam proses 

pengangkatan CPNS Daerah Kab. S dari tenaga 

honorer 

 OS menerima 1 mobil rubicon dan uang tunai 

sebesar Rp.1,97miliar dari EB yang merupakan 

Kepala BPM dan Perijinan Kab.S merangkap Plt. 

Kepala Dinas Kesehatan Kab. S. Uang tersebut 

berasal dari pungutan pengurusan ijin prinsip 

perusahaan di kantor BPMP Kab. S serta uang 

hasil usaha EB. Atas penyerahan uang tersebut, 

EB dijanjikan menjadi calon wakil bupati Kab. S 

mendampingi OS pada periode pilkada 

berikutnya. 

 OS menerima 1 mobil Nissan Navara dan uang 

tunai Rp.190juta dari IK yang merupakan 

Kepala Sub Bidang Pengembangan Kemitraan 

dan Penyuluhan pada Badan Lingkungan Hidup 

Kab. S yang berasal dari uang simpanan IK dan 

pemberian pihak rekanan yang mengerjakan 

proyek di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kab. 

S. Atas pemberian uang tersebut, IK dijanjikan 

akan dipromosikan menduduki jabatan Eselon 

III di lingkungan Pemda Kab. S 

 OS menerima uang tunai Rp1.13miliar dari EK 

yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan 

Kab. S dan HS yang merupakan Kepala Bidang 

Pendidikan Menengah dan Kejuruan pada 

Dinas Pendidikan Kab. S 

 OS menerima uang tunai sejumlah 

Rp.1,15miliar dari HU yang merupakan 

mantan Kepala Dinas Bina Marga dan 

Pengairan Kab. S melalui ajudannya WI 

 OS menerima uang tunai Rp.9,59miliar 

melalui ajudannya WI yang berasal dari uang 

pemberian kepala SKPD, kepala bidang, 

kepala seksi serta rekanan di lingkungan 

pemerintahan Kab. S. 

 Penerimaan uang tunai Rp.17,6miliar melalui 

AR yang merupakan Direktur Utama PD BPR 

kab. S dan uang tunai Rp.420juta melalui HP 

yang merupakan Wakil Ketua I DPRD Kab.S 

 OS menerima gratifikasi berupa uang 

sejumlah Rp38.293.000.000,00 (tiga puluh 

delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga 

juta rupiah). 

 Total Gaji dan tunjangan serta honor yang 

diterima oleh OS selama tahun 2012-2016 

adalah sebesar Rp. 2.035.504.209,00 sehingga 

penerimaan Rp38.293.000.000,00 adalah 

pemberian suap baik merupakan barang 

(gratifikasi) yang berhubungan dengan 

jabatannya dan yang berlawanan dengan 

kewajiban atau tugasnya selaku Bupati yang 

seharusnya dilaporkan kepada KPK 

(sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-

undang) 
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Tindak Pidana Pencucian Uang 

 OS telah menerima uang yang merupakan 

gratifikasi secara bertahap baik dominan 

secara tunai yang diterimanya langsung 

maupun melalui pihak lain seperti ajudan dan 

kakaknya serta pejabat di PD BPR (yang 

diminta untuk mengelola uang yang 

diterimanya dari berbagai pihak di bank 

tersebut). 

 Terhadap penerimaan uang tersebut, OS 

membelanjakan atau membayarkan untuk 

pembelian tanah beserta bangunan 

seluruhnya total Rp. 31.468.250.000,00.  

 OS berupaya menyamarkan atau 

menyembunyikan uang hasil tindak pidana 

korupsi diantaranya untuk pembelian aset 

tanah dan bangunan dengan menggunakan 

nama orang lain termasuk keluarganya yakni 

orang tua, istri, seperti pembelian villa di Bali 

atasnama istri keduanya AN, 8 bidang tanah 

atas nama orangtuanya UT. 

 Pembelian binatang ternak (sapi) sebanyak 30 

ekor dengan total Rp.678.252.000,00 

 Pembelian alat transportasi berupa mobil, 

motor dan alat berat diantaranya 

 1 mobil Rubicon atasnama Wal seharga 

Rp.500juta 

 1 mobil Camry atasnama istrinya DN 

seharga Rp.535juta 

 1 mobil Vellfire atasnama OS seharga 

Rp.850juta 

 1 mobil Vellfire atasnama istrinya AN 

seharga Rp.855juta 

 4 motor KTM seharga total Rp.505juta 

yang diberikan kepada oknum penegak 

hukum 

 1 mobil Innova seharga Rp.400juta yang 

diberikan kepada oknum penegak hukum 

 1 ATV seharga Rp.85juta 

 1 mobil Mazda seharga Rp.400juta 

atasnama NH (Kepala BKD Kab. S) 

 1 motor Harley atasnama istrinya AN 

seharga Rp.739juta 

 1 Escavator seharga Rp.650juta 

 Cicilan mobil oleh HT sebesar Rp.897juta 

 Pemberian uang tunai kepada beberapa pihak, 

diantaranya: 

 Mantan Bupati Kab. S sebesar Rp.2,5miliar 

 Anggota DPRD Kab. S sebesar 

Rp.1,95miliar 

 Sumbangan kepada Organisasi 

Masyarakat di Bidang Kepemudaan 

sebesar Rp.360juta dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat sebesar Rp.326juta 

 Pembelian perangkat kampanye dan keperluan 

OS sebesar Rp.1,68miliar 

 Pengeluaran lain atas perintah OS kepada WI 

dengan total transaksi sebesar Rp.13,1miliar. 
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b. Putusan/Vonis Pidana 

Perihal Keterangan 

Putusan 

Pengadilan 

Pengadilan Negeri Bandung 

Nomor 67./Pid.Sus-

tpk/2016/PN.Bdg 

Tindak 

Pidana 

Korupsi, Secara bersama-sama 

dan Tindak Pidana Pencucian 

Uang 

Pasal Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No.20 

Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 

1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP; 

Dakwaan Kedua Pasal 12B UU 

No.20 Tahun 2001; Pasal 11 UU 

No.20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan Pasal 3 UU No. 8  

Tahun 2010  tetang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. 

Pidana 8 (delapan tahun) 

Denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta 

rupiah) subsidair 4 (empat) bulan 

pidana kurungan dan Uang 

Pengganti sebesar 

Rp1.197.000.000,- (satu miliar 

seratus sembilan puluh tujuh juta 

rupiah) 

 

 

 

 

 

 

c. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Uraian 

Tindak 

Pidana Asal 
V.1.1 Korupsi 

Profil 

Terpidana 
V.2.2 

Pejabat Eksekutif, 

Legislatif dan Yudikatif 

Jenis 

Transaksi 

V.3.18 
Transaksi uang tunai 

antar para pihak 

V.3.21 
Pembayaran cicilan 

kredit/pembiayaan 

Instrumen 

Transaksi 
V.4.1 Uang Tunai 

Mata Uang V.5.1 IDR 

Kelompok 

Industri 

V.6.2 
Perusahaan 

pembiayaan 

V.6.14 Perusahaan Properti 

V.6.15 
Pedagang Kendaraan 

Bermotor 

Sumber 

Dana 
V.7.2 

Pihak Lain di Dalam 

Negeri 

Pihak 

Terkait 

V.8.1 Suami/Istri 

V.8.3 Keluarga Sekandung 

V.8.4 Keluarga Semenda 

V.8.5 Rekan Kerja 

V.8.8 Pihak lain/perantara 

V.8.9 Orang Tua 

Asset TPPU 

V.9.1 Uang Tunai 

V.9.2 Mobill 

V.9.3 Motor 

V.9.4 Tanah 

V.9.12 Tanah dan Bangunan 

V.9.17 Alat Berat 

V.9.22 Binatang Ternak 
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d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 2 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi 

OS

WI

EB

(BKPM)

Pemberian mobil 

rubicon dan uang 

tunai Rp.1,97miliar

HT

(BKD)

Pemberian uang 

tunai Rp.6,19miliar
Pungutan 

pengangkatan 

CPNS
Tenaga 
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Kab. S

Pungutan ijin 

prinsip
Pengusaha/

korporasi

Pemberian mobil 

nissan dan uang 

tunai Rp.190juta
Perusahaan 

rekanan
IK

(BLH)

Pemberian uang 

tunai Rp1,13miliar

EK

(Disdik)

Pemberian uang 

tunai Rp1,15miliar

HU

Pemberian uang 

tunai Rp.9,59miliar
Pejabat di 

wilayah 

Kab. S
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Pihak lain yg 

berkepentingan

Pemberian uang tunai

Rp.17,6miliar
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V.8.1

Pembelian aset

An. DN

V.9.2

Rp.535juta

Pembelian aset

An. AN

V.9.2
Rp.855juta

Perusahaan 

pembiayaan

V.6.2

V.3.21

V.9.2
Rp.850juta

V.9.3

Hadiah untuk

Oknum polisi

V.9.17

Rp.650juta

Rp.505juta

V.9.2

Hadiah untuk

Oknum polisi

Rp.400juta

V.3.18

EP
Ex. Bupati Kab. S

Rp.2,5miliar

Anggota DPRD

Rp.1,9miliar

NGO/LSM

Rp690juta

Biaya Kampanye

Rp.1,7miliar

Pengeluaran atas 

perintah OS

Rp.13miliar

Pembelian tanah 

dan bangunan

Rp.31,5miliar

DN

V.8.1
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V.8.1
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V.8.9
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Tipologi Pencucian Uang Terkait 

Tindak Pidana Narkotika 

Gambar : pulzo 
 

Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (1) 

9ipologi ini disusun berdasarkan putusan 

Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 

82/Pid.Sus/2016/PN.PGA, dengan 

terpidana atasnama CT, Nomor 

                                           

9 Radaronline,”Polres Pagaralam Gelar Perkara 

Hasil Penangkapan Narkoba”. Diakses dari 

https://radaronline.id/2016/03/15/polres-

83/Pid.Sus/2016/PN.PGA dengan terpidana 

atasnama JH, nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.PGA 

dengan terpidana atasnama MY. Ketiganya 

didakwa atas perkara narkotika dan pencucian 

uang 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

JH adalah seorang wiraswasta yang tidak memiliki 

penghasilan tetap, CT adalah seorang Ibu Rumah 

Tangga, dan MY seorang pedagang atau  

pensiunan pegawai swasta yang didakwa bersalah 

melakukan tindak pidana pencucian uang dengan 

tindak pidana asal narkotika. CT dan MY membuka 

usaha dagang pempek di rumahnya. Namun pada 

kenyataannya, CT beserta suami (MY) dan adiknya 

(JH) pun menjalankan transaksi perdagangan obat 

terlarang/narkotika golongan I.  Untuk 

menjalankan bisnis narkotika tersebut, JH dan MY 

bersepakat menggunakan rekening tabungan 

milik CT dan MY sebagai sarana untuk 

mengirimkan uang pembelian narkotika kepada 

bandar sekaligus untuk menampung uang hasil 

penjualan narkotika, sedangkan JH berperan 

untuk mencari pelanggan dan berkomunikasi 

dengan bandar. Uang hasil transaksi narkotika 

tersebut telah ditempatkan dalam bentuk bentuk 

pagaralam-gelar-perkara-hasil-penangkapan-

narkoba/ pada tanggal 20 Juli 2017 

T 

Gambar: ICSA 

https://radaronline.id/2016/03/15/polres-pagaralam-gelar-perkara-hasil-penangkapan-narkoba/
https://radaronline.id/2016/03/15/polres-pagaralam-gelar-perkara-hasil-penangkapan-narkoba/
https://radaronline.id/2016/03/15/polres-pagaralam-gelar-perkara-hasil-penangkapan-narkoba/
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aset serta digabungkan dengan hasil usaha yang 

sah. 

Tindak Pidana Asal 

 JH yang tidak memiliki pekerjaan tetap 

memulai bisnis narkotika sejak tahun 2011. 

Dalam melakukan bisnis tersebut, JH 

melakukan pembelian narkotika dari bandar-

bandar dan melakukan pembayaran dengan 

cara mentransfer uang dari rekening milik CT 

dan MY ke rekening masing-masing bandar 

yang dilakukan oleh MY. 

 Selain mengirimkan uang ke rekening Bandar, 

CT dan MY juga menerima uang atas 

pembayaran penjualan narkotika. Pola 

transaksi penjualan narkotika yang dilakukan 

oleh JH seluruh pembayarannya dilakukan 

secara tunai, kemudian secara bertahap uang 

hasil penjualan narkotika tersebut diserahkan 

kepada CT dan MY lalu disetor tunai  ke 

rekening CT dan MY.  

 Uang hasil penjualan narkotika yang masuk ke 

rekening CT hasil dari transaksi narkotika 

tersebut di bank A sebesar 3,3 miliar dan ke 

rekening MY di Bank A sebesar 6 miliar, serta 

rekening CT, rekening MY dan rekening JH di 

Bank lain melalui setoran tunai dan transfer 

sebesar total 4,5 miliar. 
 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

 CT dan MY menerima uang yang merupakan 

hasil transaksi narkotika secara tunai dari JH 

lalu  uang tersebut  dimasukkan ke dalam 

rekening milik CT dan MY dengan maksud 

untuk menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul hartanya. 

 CT bersama-sama dengan MY dan JH 

menempatkan mentransfer, mengalihkan  uang 

yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika 

dengan pembukaan deposito berjangka senilai 

300juta dan 500juta dan pembayaran polis 

asuransi. 

 CT bersama-sama dengan MY dan JH berupaya 

menyamarkan atau menyembunyikan uang 

hasil tindak pidana narkotika, salah satunya 

dengan menempatkan uang hasil transaksi 

narkotika pada warung pempek milik CT. 

 JH melakukan pembelian sejumlah aset 

berharga berupa mobil, perhiasaan, tanah dan 

bangunan serta kendaraan beroda dua dan 

empat yang diatasnamakan CT dan MY dan 

bukan atas namanya sendiri 

 CT bersama-sama dengan MY dan JH  dengan 

maksud menyembunyikan dan menyamarkan 

asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana 

narkotika dengan meminjamkan sejumlah 

uang kepada orang lain dengan jaminan 

dokumen atau surat-surat kendaraan 

bermotor. 

 CT bersama-sama dengan MY dan JH juga 

memiliki usaha gadai alat komunikasi 

(handphone), menggunakan uang yang diduga 

berasal dari hasil tindak pidana narkotika. 

 

 



   

 

 

  

  

 

 

LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2017 

b. Putusan/Vonis Pidana 

No. 
Putusan 

Pengadilan 

Tindak 

Pidana 
Pasal 

Pidana 

Penjara Denda 

Terpidana  CT 

1 Pengadilan 

Negeri Pagar 

Alam 

Nomor 

82/Pid.Sus/20

16/PN.PGA 

Narkotika 

dan 

Pencucian 

Uang 

"pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 

ayat (1) UU No.35 tahun 2009 

dan kedua 

Primer melanggar pasal 3 jo 

pasal 10 Undang-Undang No. 

8 tahun 2010 

11 

(sebelas 

tahun) 

Rp2.000.000.000(dua 

miliar rupiah) subsidair 

4  (empat) bulan pidana 

kurungan  

 

Terpidana JH 

2 Pengadilan 

Negeri Pagar 

Alam 

Nomor 

83/Pid.Sus/20

16/PN.PGA 

Narkotika 

dan 

Pencucian 

Uang 

pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 

ayat (1) UU No.35 tahun 2009 

dan kedua Primer melanggar 

pasal 3 jo pasal 10 Undang-

Undang No. 8 tahun 2010 

12 (dua 

belas 

tahun) 

Rp2.000.000.000(dua 

miliar rupiah) subsidair 

6  (enam) bulan pidana 

kurungan  

Terpidana MY 

 Pengadilan 

Negeri Pagar 

Alam 

Nomor 

84/Pid.Sus/20

16/PN.PGA 

Narkotika 

dan 

Pencucian 

Uang 

pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 

ayat (1) UU No.35 tahun 2009 

tentang Narkotika dan kedua 

Primer melanggar pasal 3 jo 

pasal 10 Undang-Undang No. 

8 tahun 2010  

9 

(sembila

n tahun) 

Rp2.000.000.000(dua 

miliar rupiah) subsidair 

4  (empat) bulan pidana 

kurungan  

c. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Uraian 

Tindak Pidana 

Asal 
V.1.3 

Narkotika 

Profil 

Terpidana 
V.2.8 

Ibu Rumah Tangga 

Jenis Transaksi 

V.3.1 
Setor Tunai via 

ATM/CDM 

V.3.2 Setor Tunai via Teller 

V.3.6 Transfer via ATM 

V.3.16 
Pembelian/Pembuka

an Produk Investasi 

V.3.18 
Transaksi uang tunai 

antar para pihak 

Variabel Kode Uraian 

Instrumen 

Transaksi 

V.4.1 Uang Tunai 

V.4.4 Kartu Debit 

V.4.6 Deposito 

V.4.8 Rekening Tabungan 

V.4.11 Polis Asuransi 

Mata Uang V.5.1 IDR 

Kelompok 

Industri 

V.6.1 Bank 

V.6.3 

Perusahaan Asuransi 

dan Perusahaan 

Pialang Asuransi 

V.6.14 Perusahaan Properti 
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Variabel Kode Uraian 

V.6.15 
Pedagang Kendaraan 

Bermotor 

V.6.16 
Pedagang Permata 

dan Perhiasan/Logam 

Sumber Dana V.7.2 
Pihak Lain di Dalam 

Negeri 

Pihak Terkait 
V..8.1 Suami/Istri 

V.8.3 Keluarga Sekandung 

Variabel Kode Uraian 

V.8.6 
Pihak Lain Yang Tidak 

Dikenal 

Aset TPPU 

V.9.2 Mobil 

 V.9.3 Motor 

V.9.3 Tanah 

V.9.9 Logam Mulia  

V.9.11 Perhiasan 

V.9.12 Tanah dan Bangunan 
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d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 3 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Narkotika 
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Tipologi Pencucian Uang Terkait 

Tindak Pidana Narkotika 

Gambar : pulzo 

 

 

 

Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (2) 

ipologi ini disusun berdasarkan putusan 

Pengadilan Negeri Batam Nomor 

1222/Pid.Sus/2016/PN.Btm dengan 

terpidana atas nama AN, 

1223/Pid.Sus/2016/PN.Btm atasnama TH dan 

1224/Pid.Sus/2016/PN.Btm atasnama RU yang 

didakwa atas perkara pencucian uang dengan 

tindak pidana asal narkotika 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

TH adalah Direktur sekaligus pemegang 70% 

saham dari PT. JV (Kegiatan Usaha Penukaran 

Valuta Asing dan Penyelenggara Transfer Dana) 

dan RU adalah Komisaris sekaligus pemegang 

30% saham dari PT. JV. AN adalah anak kandung 

dari TH yang juga bekerja sebaga karyawan di PT. 

JV. PT. JV memiliki rekening perusahaan, namun 

jarang dipakai untuk transaksi, sedangkan untuk 

kegiatan sehari-hari TH memberi kuasa kepada 

para karyawannya diantaranya adalah RU dan AN 

untuk membuka rekening pribadi yang digunakan 

untuk kepentingan transaksi PT. JV, dimana setiap 

kali pembukaan rekening pribadi tersebut disertai 

dengan surat kuasa dari TH selaku Direktur dari PT. 

JV, data perusahaan serta NPWP PT. JV. PT. JV 

telah mengelola puluhan rekening pribadi yang 

dibuat oleh karyawannya tersebut (RU dan AN) 

yang tersebar di berbagai bank. Rekening tersebut 

digunakan oleh PT. JV untuk menerima 

pengiriman dana dari perusahaan valuta asing lain 

yang membeli valas dari PT. JV. Selama tahun 

2012-2013 terdapat transaksi pengiriman uang 

dari rekening atasnama AA atau PC, FM (terpidana 

kasus narkotika) dan TA (terpidana kasus TPPU 

dengan TPA narkotika dengan putusan nomor 

258/PID.SUS/2014/PN.PBR) yang masuk ke 

rekening atasnama RU (rekening jenis tabungan 

biasa) dan AN (rekening jenis tabungan bisnis dan 

giro) yang dikelola dan dikuasai untuk 

kepentingan kegiatan usaha PT. JV, dimana hasil 

penukaran kepada PT.JV tersebut dominan 

diklaim dan diambil oleh TA yang juga memiliki 

usaha KUPVA dan PTD di Pekanbaru. 
 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

 TH telah meminta AN dan RU untuk membuka 

rekening atasnamanya yang akan digunakan 

untuk melakukan transaksi keuangan dari PT.JV 

(KUPVA dan PTD). 

 Rekening-rekening tersebut digunakan untuk 

menerima transferan uang dari pihak-pihak 

yang merupakan terpidana kasus narkotika 

diantaranya (AA atau PC, FM dan RWR) serta TA 

yang merupakan terpidana dalam kasus 

pencucian uang. Diketahui bahwa TA 

melakukan transaksi menggunakan sistem 

Hawala Banking dengan ilustrasi sebagai 

berikut: 

T 
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Negara Lain Indonesia

XX

PT. XX Negara Lain

(Money Changer & 

Remmitance)

Kirim uang 

(valas)

TKI

YY

PT. XX Indonesia

(Money Changer & 

Remmitance)

transfer

Keluarga

TKI

sindikat

narkotika

sindikat

narkotika

transfer

Transfer 

sebagai uang dari TKI

Uang 

hasil 

narkotika

Hawala Banking10 ibarat penggabungan jasa 

money changer dan pengiriman uang 

(remitansi), khusus untuk bisnis narkotika. Dalam 

sistem ini, sebagian uang hasil penjualan 

narkotika di dalam negeri, yang seharusnya 

dikirim ke jaringan di mancanegara tidak 

ditransfer melalui sistem perbankan. Jaringan 

tersebut menerima valas yang dititipkan tenaga 

kerja Indonesia kepada perusahaan remitansi 

untuk dikirim ke Tanah Air. Sebagai gantinya 

uang hasil penjualan narkotika di dalam negeri 

dikirimkan ke daerah tujuan uang TKI. 

 Dari rekening RU terlihat transaksi dominan 

berasal dari TA dengan nilai transaksi sebesar 

Rp.153 miliar.  

 Uang transferan dari TA ke rekening RU dan AN 

atas perintah TH dilakukan penarikan dan 

selanjutnya dengan menggunakan prinsip jual 

beli valas, maka RU dan AN menyetorkan uang 

rupiah dari TA tersebut ke kantor (PT. JV) untuk 

ditukar dengan dollar Singapura yang akan 

diambil sendiri oleh TA secara cash ke Batam. 

  

                                           

10 CNN Indonesia, “Beberapa Kasus Hawala Banking Yang 

Terungkap”, Diakses dari  

https://www.cnnindonesia.com/nasional/201412141105 

50-12-18001/mengenal-cara-lalu-lintas-duit-narkotikhawala-

banking pada tanggal 5 Juli 2017 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/201412141105
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b. Putusan/Vonis Pidana   

No. 
Putusan 

Pengadilan 

Tindak 

Pidana 
Pasal 

Pidana 

Penjara Denda 

Terpidana  TH 

1 Pengadilan Negeri 

Batam 

Nomor 

1223/Pid.Sus/2016/

PN Btm 

Pencucian 

Uang 

Pasal 5 Ayat (1) Jo 

Pasal 10 Undang-

Undang Republik 

Indonesia Nomor 

8 Tahun 2010 

1 (satu) 

tahun 

dan 3 

(tiga) 

bulan 

Rp75.000.000,-(tujuh puluh 

lima juta rupiah) subsidair 

3  (tiga) bulan pidana 

kurungan  

 

Terpidana An 

2 Pengadilan Negeri 

Pagar Alam 

Nomor 

1222/Pid.Sus/2016/

PN Btm 

Pencucian 

Uang 

Pasal 5 Ayat (1) Jo 

Pasal 10 Undang-

Undang Republik 

Indonesia Nomor 

8 Tahun 2010 

1 (satu) 

tahun 

dan 2 

(dua) 

bulan 

Rp75.000.000,-(tujuh puluh 

lima juta rupiah) subsidair 

2  (dua) bulan pidana 

kurungan  

 

Terpidana RU 

3 Pengadilan Negeri 

Batam 

Nomor 

1223/Pid.Sus/2016/

PN Btm 

Pencucian 

Uang 

Pasal 5 Ayat (1) Jo 

Pasal 10 Undang-

Undang Republik 

Indonesia Nomor 

8 Tahun 2010 

1 (satu) 

tahun 

dan 2 

(dua) 

bulan 

Rp75.000.000,-(tujuh puluh 

lima juta rupiah) subsidair 

2  (dua) bulan pidana 

kurungan  

 

 

c. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Uraian 

Tindak 

Pidana Asal 
V.1.3 Narkotika 

Profil 

Terpidana 
V.2.7 

Pegawai Bank, 

BUMN/D, Jasa 

Pengiriman Uang, 

Pedagang Valuta 

Asing 

Jenis 

Transaksi 

V.3.4 Tarik Tunai via Teller 

V.3.8 
Transfer via Internet 

Banking 

V. 3.13 
Pemindahbukuan 

langsung 

Variabel Kode Uraian 

V.3.18 
Transaksi uang tunai 

antar para pihak 

Instrumen 

Transaksi 

V.4.1 Uang Tunai 

V.4.8 Rekening Tabungan 

V.4.20 Valuta Asing 

Mata Uang 
V.5.1 IDR 

V.5.4 SGD 

Kelompok 

Industri 

V.6.1 Bank 

V.6.7 

Penyelenggara 

Kegiatan Usaha 

Penukaran Valuta 

Asing 
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Variabel Kode Uraian 

Sumber 

Dana 
V.7.2 

Pihak Lain di Dalam 

Negeri 

Pihak 

Terkait 

V.8.2 Anak 

V.8.5 Rekan Kerja 

Variabel Kode Uraian 

V.8.6 
Pihak Lain Yang 

Tidak Dikenal 

Aset TPPU 

V.9.1 Uang Tunai 

V.9.2 Mobil 

V.9.11 Perhiasan 

d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 4 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Narkotika 
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Gambar : haitian thruth 

Tipologi Pencucian Uang Terkait 

Tindak Pidana Penggelapan 

Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Penggelapan

ipologi ini disusun berdasarkan putusan 

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 

198/Pid/2016/PTSMG Jo 

56/Pid.Sus/2016/PN.SMG dengan terpidana 

atasnama EES yang didakwa atas perkara 

penggelapan dan pencucian uang 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

Pada bulan Februari 2014 terpidana EES bersama 

ayahnya SP menawarkan kerjasama kepada FJ 

(pengelola dari cabang PT. FPA di Jawa Tengah) 

untuk memasarkan paket umroh murah dengan 

masa tunggu 12 bulan sampai 15 bulan dan haji 

plus dengan masa tunggu dua sampai tiga tahun 

sejak pelunasan dan EES yang akan membiayai 

seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang 

sudah jatuh tempo berangkat. Selama Februari 

2014 hingga Februari 2015, FJ berhasil 

memasarkan 823 (delapan ratus dua puluh tiga) 

paket jamaah umroh dan 14 (empat belas) paket 

jamaah haji khusus dengan total dana sebesar Rp. 

11.834.500.000,- (sebelas miliar delapan ratus tiga 

puluh empat lima ratus ribu rupiah) yang sebagian 

besar dananya telah diberikan kepada EES selaku 

pemilik produk paket umroh murah dan haji plus 

melalui penyetoran secara transaksi bank, 

penyetoran secara tunai dengan dan tanpa 

kwitansi. Namun ketika FJ akan memberangkatkan 

jamaah pada bulan Februari 2015 dan 

mengajukan tagihan kepada EES, EES tidak dapat 

memberikan uang tersebut dan berlanjut hingga 

bulan April 2015 dan beralasan bahwa EES tidak 

dapat membayar tagihan karena mengalami 

kerugian atau kalah dalam melakukan trading 

forex. Dana yang telah diterima dari FJ yang 

seharusnya digunakan untuk memberangkatkan 

umroh para jamaah FJ namun dana tersebut oleh 

EES dan SP digunakan untuk membayar angsuran 

kendaraan bermotor seperti motor, mobil, 

ditransfer ke rekening saudara, publikasi produk 

serta ditransfer ke YD (broker forex) untuk trading 

forex. 
 

Tindak Pidana Asal 

 FJ merupakan pengelola cabang dari PT. FPA 

(perusahaan biro travel yang dimiliki oleh 

ulama terkemuka di Indonesia) di wilayah 

Jawa Tengah. FJ ditawari kerjasama oleh 

Terpidana EES dan SP untuk memasarkan 

paket umroh dan haji plus murah dengan 

masa tunggu tertentu diantaranya adalah 

paket silver seharga Rp.12.500.000,-, paket 

gold seharga Rp. 15.000.000,- dan paket 

umroh plus Turki seharga Rp. 17.000.000,- 

 FJ merasa tertarik atas tawaran dari 

terpidana EES dan SP dan berminat 

melakukan kerjasama dengan terpidana. 

Atas persetujuan dari kantor pusat, FJ 

memasarkan produk yang ditawarkan oleh 

EES dan SP. Selama Februari 2014 hingga 

Februari 2015, FJ telah menyetorkan 

T 
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sebagian uang jamaah umroh dan haji 

khusus tersebut kepada EES selaku pemilik 

program dan pengelola dana jamaah 

sejumlah Rp. 8.543.500.000,- (delapan milyar 

lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus 

ribu rupiah) baik melalui penyeteron secara 

transaksi bank dan penyetoran tunai dengan 

dan tanpa kuitansi. 

 Ketika FJ akan memberangkatkan jamaah 

pada bulan Februari 2015 dan mengajukan 

tagihan kepada EES, EES tidak dapat 

memberikan uang tersebut dan berlanjut 

hingga bulan April 2015 dan beralasan 

bahwa EES tidak dapat membayar tagihan 

karena mengalami kerugian atau kalah 

dalam melakukan trading forex. 

  Untuk menjaga nama baik perusahaan, FJ 

menggunakan uang pribadinya untuk 

membiayai keberangkatan jamaah pada 

bulan Mei 2015. Adapun uang yang telah FJ 

keluarkan adalah sebesar Rp. 

4.747.830.000,- 

 Atas tindakan dari EES tersebut, 

mengakibatkan FJ mengalami kerugian 

kurang lebih Rp. 11.834.500.000,- (sebelas 

miliar delapan ratus tiga puluh empat lima 

ratus ribu rupiah). 

 EES dinyatakan bersalah oleh pengadilan 

berdasarkan pasal 372 KUHP Jo pasal 55 (1) 

ke-1 KUHP Jo Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 

2010.   

 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

 Hasil kejahatan yang diperoleh oleh 

terpidana EES sebesar Rp. 8.543.500.000,- 

(delapan milyar lima ratus empat puluh tiga 

juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer 

atau dititipkan kepada orang lain yakni 

keluarga (ayah, adik,istri) dan broker forex. 

 Dana hasil kejahatan tersebut oleh terpidana 

EES digunakan dalam transaksi Trading 

Forex dan sebagian lagi dipergunakan untuk 

kepentingan pribadi seperti membayar 

arisan, angsuran sepeda motor dan mobil, 

ditransfer ke SP dan ditransfer ke YD untuk 

trading forex. 

 Uang sejumlah Rp.6.952.500.000,- 

ditempatkan ke dalam rekening milik 

terpidana sehingga asal usul uang tersebut 

tidak dapat diketahui karena telah 

mencampur menjadi satu dalam sebuah 

rekening dan uang sebesar 

Rp.1.582.000.000,- telah disembunyikan dan 

disamarkan asal usulnya dengan diberikan 

kepada ayahnya (SP) untuk pembelian dua 

unit casis. 

 EES mentransfer dana hasil kejahatan dari 

rekening pribadi kepada istri (BSI) sebesar 

Rp.27.500.000,-, adik (TAP) sebesar 

Rp.371.735.000,-, ayah (SP) sebesar 

Rp.79.350.000,- dan broker forex (YD) 

sebesar Rp.5.980.000.000,- 

 Uang yang telah disetorkan oleh FJ juga 

dipakai oleh Terpidana EES untuk membayar 

uang muka dan angsuran pembelian mobil 

Daihatsu grand max, membeli sepeda motor 

Suzuki tornado, angsuran mobil Toyota altis, 

angsuran sepeda motor honda vario, 

angsuran sepeda motor Yamaha xeon, 

angsuran bus wisata dan pembelian tanah. 
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b. Putusan/Vonis Pidana 

No. 
Putusan 

Pengadilan 

Tindak 

Pidana 
Pasal 

Pidana 

Penjara Denda 

1 Pengadilan 

Tinggi Semarang 

Nomor 

198/Pid/2016/P

TSMG Jo 

56/Pid.Sus/2016

/PN.SMG 

Penggelapan 

dan 

Pencucian 

Uang 

Pasal 372 KUHP Jo Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP 

dan Pasal 3 UU No. 8 

tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. 

8 (delapan 

tahun) 

Rp1.000.000.000 (satu 

miliar rupiah) subsidair 

1 (satu) bulan pidana 

kurungan. 

c. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Uraian 

Tindak Pidana 

Asal 
V.1.17 Penggelapan 

Profil Terpidana V.2.3 
PNS/ASN (termasuk 

pensiunan) 

Jenis Transaksi 

V.3.2 Setor Tunai via Teller 

V.3.3 Tarik Tunai via ATM 

V.3.4 Tarik Tunai via Teller 

V.3.6 Transfer via ATM 

V.3.11 Transfer via RTGS 

V.3.13 
Pemindahbukuan 

langsung 

V.3.16 
Pembelian/Pembukaan 

Produk Investasi 

V.3.18 
Transaksi uang tunai 

antar para pihak 

Instrumen 

Transaksi 

V.4.1 Uang Tunai 

V.4.8 Rekening Tabungan 

V.4.18 foreign exchange 

V.4.22 Kuitansi 

Variabel Kode Uraian 

Mata Uang V.5.1 IDR 

Kelompok 

Industri 

V.6.1 Bank 

V.6.2 Perusahaan Pembiayaan 

V.6.3 

Perusahaan Asuransi dan 

Perusahaan Pialang 

Asuransi 

V.6.12 
Perusahaan Komoditi 

Berjangka 

V.6.15 
Pedagang Kendaraan 

Bermotor 

Sumber Dana V.7.2 
Pihak Lain di Dalam 

Negeri 

Pihak Terkait 

V.8.1 Suami/Istri 

V.8.3 Keluarga Sekandung 

V.8.9 Orang Tua 

Asset TPPU 

V.9.1 Uang Tunai 

V.9.2 Mobil 

V.9.3 Motor 

V.9.4 Tanah 
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d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 5 Skema Pencucian Uang  

dengan Tindak Pidana Asal Penggelapan 

FJ

YD

(Broker 

Forex)

V.6.12

TA

V.8.3

SP 

V.8.9

EES

V.2.3

BS

V.8.1

PT.FAJ

Penawaran

Paket Umroh 

Murah

Pembayaran paket 

umroh murah

Uang tunai

dengan & tanpa kuitansi

V.4.1

V.4.22

Rp.27.500.000

Rp.371.735.000

Pembayaran 

trading forex

Rp.5,89miliar

V.4.18

Rp.79.350.000

Rp.8,5miliar

Pembelian aset

Cicilan bus

V.9.2

V.9.3

V.9.20

V.9.4

V.9.6

Cicilan rumah

Rek. an. EES 

V.4.8

Transfer melalui 

bank

V.3.2

V3.11

V3.13

Transfer ke 

rekening 

keluarga
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Tipologi Pencucian Uang Terkait 

Tindak Pidana Penipuan 

Gambar : merdeka.com 

Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Penipuan

ipologi ini disusun berdasarkan putusan 

Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 

320/Pid.Sus/2015/PN.Plg. Jo 

159/PID/2016/ PT PLG dengan terpidana 

atasnama DM yang didakwa atas perkara 

penipuan dan pencucian uang 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

DM dipidana dengan tindak pidana pencucian 

uang dengan tindak pidana asal penipuan. 

Penipuan yang dilakukan oleh DM terkait dengan 

pembayaran pembelian lelang logam mulia 

hingga mencapai total kerugian Rp. 11,9 miliar 

(kasus berasal dari laporan polisi di Polda Sumsel 

yang didukung oleh hasil analisis PPATK). Pada 

rekening atasnama DM diketahui terdapat dana 

masuk yang sebagian besar berasal dari para 

korban penipuan (dominan melalui setor tunai 

maupun pemindahbukuan) yang kemudian 

dipindahkan ke rekening lain, ditransfer ke 

beberapa pihak, penarikan tunai dan pembelian 

melalui mesin EDC. 
 

Berdasarkan bukti di pengadilan, diketahui bahwa 

dana masuk yang disetorkan oleh para korban 

dengan total keseluruhan sebesar Rp 22,8 miliar 

ke rekening DM untuk mendapatkan barang 

berupa logam mulia bersertifikat Antam dari 

pegadaian yang telah dijanjikan oleh DM tidak 

pernah diterima. Dana tersebut digunakan oleh 

DM untuk membuka usaha kursus mengemudi 

“Q” dan membeli 6 unit mobil Xenia yang 

diatasnamakan CV. Anton serta 1 mobil Proton 

dan mobil CRV seharga Rp. 300juta atasnama DM. 

Selain itu DM juga mentransfer dana ke berapa 

pihak, membeli logam mulia serta rumah di 

beberapa wilayah yakni Palembang, Jawa Tengah 

dan Bengkulu. 
 

Tindak Pidana Asal 

 DM menawarkan emas bersertifikat Antam 

dari pegadaian kepada masyarakat. 

 Beberapa orang (MB, ZK dan WM) telah 

melakukan transfer ke rekening DM maupun 

penyerahan logam mulia langsung kepada 

DM dengan total transaksi yang diterima DM 

sebesar Rp.22,9miliar.  

 Barang yang dijanjikan oleh DM berupa emas 

bersertifikat Antam tidak diterima oleh para 

pihak yang telah menyerahkan dana maupun 

emasnya kepada DM. 

 Dana yang telah diterima oleh DM tersebut, 

digunakan oleh DM dengan cara ditransfer ke 

beberapa pihak serta dibelikan beberapa aset. 

 Atas tindakan dari DM tersebut, 

mengakibatkan MB mengalami kerugian 

kurang lebih Rp. 13 miliar, ZK sebesar Rp. 6 

miliar dan WM sebesar Rp. 3,9miliar. 

 DM dinyatakan bersalah oleh pengadilan 

berdasarkan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 

T 



       

   

  

  

 

  

LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2017 

2010 yakni terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana Pencucian Uang atas harta yang 

diketahuinya merupakan hasil tindak pidana 

penipuan. 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

 Hasil kejahatan yang diperoleh oleh terpidana 

DM sebesar Rp. 22,9miliar digunakan oleh DM 

untuk membuka usaha kursus mengemudi 

“Q” dan membeli sebanyak 6 unit Mobil Merk 

Xenia atasnama CV. An serta 2 mobil atas 

nama DM.  

 Pembelian mobil tersebut diajukan melalui 

sarana pembiayaan dimana pembayarannya 

secara kredit. 

 DM mentransfer uang ke beberapa pihak 

atasnama RI, IE, SZ, IT, Zu, AY, LL dan lain-lain.  

 Dm membeli logam mulia dan rumah di 

berbagai wilayah, diantaranya di Sumatera 

Selatan, Bengkulu dan  Jawa Tengah, salah 

satunya diatasnamakan ayahnya. 

 

b. Putusan/Vonis Pidana 

No. Putusan Pengadilan 
Tindak 

Pidana 
Pasal 

Pidana 

Penjara Denda 

1 Pengadilan Tinggi 

Palembang Nomor 

320/Pid.Sus/2015/PN

.Plg. Jo 

159/PID/2016/ PT 

PLG 

Penipuan 

dan 

Pencucian 

Uang 

Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 

3 UU No. 8 tahun 2010 

tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. 

4 (empat) 

tahun dan 6 

(enam) 

bulan 

Rp2.000.000.000 (dua 

miliar rupiah) subsidair 

5 (lima) bulan pidana 

kurungan. 

c. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Uraian 

Tindak Pidana 

Asal 
V.1.18 Penipuan 

Profil 

Terpidana 
V.2.13 Tidak bekerja 

Jenis 

Transaksi 

V.3.3 Tarik Tunai via ATM 

V.3.4 Tarik Tunai via Teller 

V.3.11 Transfer via RTGS 

V.3.13 
Pemindahbukuan 

langsung 

V.3.16 Transaksi via EDC 

V.3.21 
Pembayaran cicilan 

kredit/pembiayaan 

Instrumen 

Transaksi 

V.4.1 Uang Tunai 

V.4.8 Rekening Tabungan 

Variabel Kode Uraian 

Mata Uang V.5.1 IDR 

Kelompok 

Industri 

V.6.1 Bank 

V.6.2 
Perusahaan 

Pembiayaan 

V.6.14 Perusahaan Properti 

V.6.15 
Pedagang Kendaraan 

Bermotor 

Sumber Dana V.7.2 
Pihak Lain di Dalam 

Negeri 

Pihak Terkait V.8.9 Orang Tua 

Asset TPPU 

V.9.1 Uang Tunai 

V.9.2 Mobil 

V.9.6 Rumah 
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d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 6 Skema Pencucian Uang  

dengan Tindak Pidana Asal Penipuan 

Rek a.n DM

V.4.8

DM

Pihak lain yg menerima transferan 

dr DM:

1. RI

2. IE

3. SZ

4. IT

5. Zu

6. AY

7. LL

8. dll

V.9.6

Terdapat rumah atasnama 

ayahnya

Membuka usaha 

kursus 

mengemudi 
Membeli 6 unit 

mobil an. CV. 

AT

V.9.2

Rp 22,9miliar

Pembeli logam mulia

V.3.13

V.3.2

V.3.13

V.3.2

V.3.13

ditransfer

Penyerahan fisik 

logam mulia

Pembelian 

beberapa 

rumah di prov. 

Sumsel, Jateng, 

Bengkulu

V.9.2

An. DM
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Tipologi Pencucian Uang Terkait 

Tindak Pidana di Bidang Perbankan 

Gambar : ICSA 

 

Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Perbankan (1)

ipologi ini disusun berdasarkan putusan 

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 

180/Pid.Sus/2016/PN.Smg dengan 

terpidana atas nama TM yang didakwa atas 

perkara di bidang perbankan dan pencucian uang. 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

TM merupakan ketua koperasi MMS di Semarang. 

Koperasi MMS adalah koperasi serba usaha yakni 

koperasi yang memiliki lebih dari satu unit usaha, 

unit usaha tersebut terdiri dari simpan pinjam 

untuk anggota, perkreditan barang dan jasa, 

perdagangan, aneka jasa (unit usaha fotokopi, 

bengkel, sewa kendaraan, penyedia jasa pekerja). 

Selama TM menjabat sebagai ketua koperasi, 

selama tahun 2011-2014 TM memasarkan 

simpanan berjangka dengan bunga 1% sampai 

1.25% per bulan kepada masyarakat (bukan 

anggota maupun calon anggota koperasi). Total 

dana yang dihimpun sebesar Rp.37miliar dari 

123orang. Dana tersebut ditempatkan didalam 

rekening atasnama koperasi MMS dan rekening 

pribadi TM. Atas simpanan berjangka tersebut 

hingga waktu jatuh tempo yang disepakati, 

Koperasi KKM (dalam hal ini TM) tidak dapat 

membayarkan kewajibannya kepada deposan. 

Selain itu kegiatan menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan 

berjangka/deposito tersebut tanpa izin usaha dari 

pimpinan Bank Indonesia.  

 

Atas dana tersebut kemudian TM mentransfer, 

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan dan 

mengubah bentuk dana tersebut diantaranya 

untuk kepentingan pribadi TM. TM dinyatakan 

bersalah oleh pengadilan berdasarkan Pasal 46 

ayat (1) Jo. Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan dan tindak pidana 

pencucian uang melanggar pasal 3 UU RI No. 8 

tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

yakni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “Menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin 

usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan tindak 

Pidana Pencucian Uang” 
 

Tindak Pidana Asal 

 TM selaku Ketua Koperasi MMS telah 

menerima dana dari masyarakat dengan 

tujuan untuk ditempatkan atau disimpan di 

Koperasi MMS dengan mengeluarkan 

sertifikat berjangka yaitu dalam bentuk 

simpanan / bilyet yang dicatatkan dalam 

pembukuan Koperasi MMS. 

 Namun deposan yang mengikuti simpanan 

berjangka pada Koperasi MMS tidak pernah 

terdaftar sebagai anggota Koperasi MMS dan 

tidak pernah membayar simpanan pokok dan 

T 
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simpanan wajib, serta tidak pernah mendapat 

undangan rapat anggota dan mandapatkan 

SHU (Sisa Hasil Usaha). Total dana yang 

terkumpul sebanyak Rp.37miliar dari 123 

orang. 

 Terhadap deposan/masyarakat yang telah 

menempatkan pada Koperasi MMS 

mendapatkan bilyet simpanan berjangka 

yang ditandatangani oleh TM serta disahkan 

menggunakan cap stempel Koperasi MMS. 

 Dalam menjalankan kegiatan menerima 

simpanan berjangka/Deposito tersebut, TM 

menggunakan badan hukum yang tidak 

terdaftar pada Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Semarang dan Dinas Koperasi. 

 Produk simpanan berjangka yang dikeluarkan 

oleh TM selaku Ketua Koperasi MMS, 

merupakan bukti simpanan dana atas nama 

seseorang yang dikeluarkan oleh Koperasi 

MMS, dan bukti simpanan dipersamakan 

dengan simpanan dalam bentuk Deposito 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 

5 UU Perbankan sehingga harus atau wajib 

terlebih dahulu mendapat izin usaha sebagai 

Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat 

dari Pimpinan Bank Indonesia (/Dewan 

Komisioner OJK). Namun TM tidak 

mempunyai izin usaha sebagai Bank Umum 

atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan 

Bank Indonesia /Dewan Komisioner OJK. 
 

 

 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

 Uang yang ada pada rekening  koperasi MMS 

di Bank M dipindahbukukan ke rekening 

pribadi TM pada Bank M sebesar Rp7miliar.  

 Uang yang terdapat di rekening TM di Bank M 

yang merupakan rekening penampung dana 

masyarakat, diantaranya, ditransaksikan 

dengan keterangan penempatan mega 

rencana atasnama TM sebesar Rp1miliar, ditarik 

dengan keterangan untuk membayarkan 

rumah villa aster sebesar Rp.770juta, dialihkan 

dananya dari bentuk rupiah ke bentuk dollar 

sebesar USD243.636, ditransfer ke rekening TM 

di bank lain untuk penempatan deposito. 

 Terhadap rekening atas nama TM dan rekening 

atas nama Koperasi MMS di Bank M, 

transaksinya saling berhubungan. Yaitu adanya 

penarikan atas nama Koperasi MMS dan 

selanjutnya ditempatkan/disetorkan ke 

rekening atas nama TM. 

 Dana di rekening pribadi TM di Bank C 

dipergunakan oleh TM dengan melakukan 

pembelian via EDC sebesar Rp.562juta, 

penarikan tunai sejumlah Rp18miliar. 

 Atas perbuatannya, TM diancam pidana 

berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 16 ayat 

(1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

dan tindak pidana pencucian uang melanggar 

pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

 

 



    

 

 

  

  

 

 

LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2017 

b. Putusan/Vonis Pidana 

No. 
Putusan 

Pengadilan 

Tindak 

Pidana 
Pasal 

Pidana 

Penjara Denda 

1 Pengadilan 

Tinggi 

Semarang 

Nomor 

198/Pid/2016

/PTSMG 

Di bidang 

perbankan 

dan 

Pencucian 

Uang 

Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 16 ayat (1) 

UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan dan tindak pidana 

pencucian uang melanggar pasal 3 

UU RI No. 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. 

10 (sepuluh 

tahun) 

Rp10.000.000.000 

(sepuluh miliar 

rupiah) subsidair 9 

(sembilan) bulan 

pidana kurungan. 

c. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Uraian 

Tindak 

Pidana Asal 
V.1.7 Di Bidang Perbankan 

Profil 

Terpidana 
V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta 

Jenis 

Transaksi 

V.3.3 Tarik Tunai via ATM 

V.3.4 Tarik Tunai via Teller 

V.3.11 Transfer via RTGS 

V.3.13 
Pemindahbukuan 

langsung 

V.3.15 Transaksi via EDC 

V.3.16 
Pembelian/Pembukaa

n Produk Investasi 

V.3.17 
Pembelian/penjualan 

valuta asing 

V.4.1 Uang Tunai 

Variabel Kode Uraian 

Instrumen 

Transaksi 

V.4.6 Deposito 

V.4.8 Rekening Tabungan 

V.4.20 Valuta Asing 

Mata Uang 
V.5.1 IDR 

V.5.3 USD 

Kelompok 

Industri 

V.6.1 Bank 

V.6.2 
Perusahaan 

Pembiayaan 

Sumber 

Dana 
V.7.2 

Pihak Lain di Dalam 

Negeri 

Pihak 

Terkait 
V.8.1 Suami/Istri 

Asset TPPU 
V.9.1 Uang Tunai 

V.9.6 Rumah 
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d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 7 Skema Pencucian Uang  

dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perbankan 

 

TM

Koperasi MMS

Masyarakat

/non anggota 

koperasi

Rek an. MMS

Bank B

Rek an. MMS

Bank M

Pembayaran 

bunga atas 

123 bilyet 

simpanan 

berjangka 

koperasi MMS

Perorangan/

korporasi

Pemberian 

fasilitas 

kredit

Pelunasan 

pinjaman/

kredit

17 Mei 2013

dipindahbukukan 

oleh TM

Rp7miliar

V.3.13

29 April 2013

Rp1miliar

V.3.11

V.3.4

Rp.770juta

Rumah Villa

Rp ke USD

USD243.636

V.3.4

V.3.13

V.3.16

Rp.500juta

Rek deposito an. TM

Bank G 

V.4.6

V.3.11

Rp.511juta

Rp37,8miliar

Mega 

rencana an. 

TM

Rp.1 miliar

Rek an. TM

Bank C

LPW

V.8.1

Rek an. LPW

Rp.577juta

V.3.2

V.3.4

Rp.562juta

Pembelian via EDC

V.3.15

Rek an. TM

Bank M
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Tipologi Pencucian Uang Terkait 

Tindak Pidana di Bidang Perbankan 

Gambar: BankBazaar 

Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Perbankan (2) 

ipologi ini disusun berdasarkan putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Nomor 

43/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST dengan 

terpidana atas nama SS yang didakwa atas perkara 

di bidang perbankan dan pencucian uang 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

SS merupakan mantan pegawai Bank H 

bekerjasama dengan DS (pegawai bank P) 

melakukan perekrutan nasabah untuk ikut 

program deposito di Bank P. Nasabah yang 

direkrut merupakan nasabah H juga dan sudah 

mengenal SS. Pada saat pembuatan aplikasi 

pembukaan rekening 

giro/deposito, SS 

meminta DS untuk 

mengambil Bilyet 

dengan Kop Bank 

yang masih kosong 

dan memodifikasinya 

untuk diserahkan 

kepada para nasabah 

lalu DS meminta 

aplikasi pengajuan 

pembuatan ATM 

untuk nasabah dan data/informasi mengenai no 

telp/HP nya dimodifikasi oleh SS sehingga SS 

dapat dengan leluasa melakukan transaksi 

menggunakan internet banking dari rekening 

nasabah. Uang nasabah ditransfer langsung dari 

rekekning mereka di bank lain ke rekening P lalu 

uang yang ada di rekekning nasabah ini tidak 

dibuatkan aplikasi deposito seperti seharusnya 

namun uang tersebut ditransfer ke rekening SS di 

Bank B secara ilegal dengan total  32 miliar dari 18 

nasabah. Uang tersebut digunakan untuk 

membayar penyelesaian kasus SS di Bank H dan 

untuk main judi online di internet. 
 

Tindak Pidana Asal 

 SS (mantan pegawai Bank H) bekerjasama 

dengan DS (pegawai bank P-relationship 

manager) untuk merekrut nasabah Bank P 

menjadi nasabah simpanan deposito di Bank 

P. 

 SS bersama dengan DS merekrut calon 

nasabah dengan mendatangi nasabah yang 

sudah ditentukan oleh SS kemudia DS 

mempresentasikan produk saving dari Bank P. 

DS menawarkan kepada nasabah berupa 

Time Deposit atau deposito berjangka Bank P 

dengan bunga sekitar 1-2,5% yang akan 

diberikan paling lambat 14 hari setelah 

penempatan dana nasabah di Bank P.  

 Nasabah yang tertarik akan mengisi formulir 

pembukaan rekening saving/tabungan di 

Bank P secara kurang lengkap. Terhadap 

pengisian formulir yang belum lengkap 

tersebut, selanjutnya dilengkapi oleh SS 

dengan mengisi alamat surat dan no telepon 

nasabah yang sudah dimodifikasi sesuai 

T 
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keinginan SS. Dengan maksud untuk 

memindahkan dana nasabah, SS sengaja 

merekrut nasabah Bank H untuk jadi nasabah 

bank P karena SS sudah mengenal para 

nasabah tersebut di Bank H. 

 Para nasabah yang sudah mendaftar 

langsung mentransfer dana dari rekening 

nasabah sendiri dari bank lain ke rekening 

nasabah di Bank P. 

 SS lalu meminta DS untuk mengambil kertas 

dengan kops surat asli bank P yang akan 

dibuat Bilyet sendiri tanpa sepengetahuan 

Bank P untuk diberikan kepada nasabah 

sebagai statemen Deposito P, agar para 

nasabah menjadi percaya.  

 DS meminta kartu ATM atas nama para 

nasabah pada bagian CS Bank P yang 

nantinya akan diverifikasi pengaktifan kartu 

ATMnya ke nomor handphone para nasabah 

yang sudah dimodifikasi oleh SS. Barulah 

internet banking diaktifkan tanpa 

sepengetahuan nasabah guna memindahkan 

dana secara illegal.  

 No telepon tersebut disediakan oleh SS dan 

DS dengan tujuan untuk menjawab callback 

(konfirmasi melalui telepon) dari petugas 

Bank P pada saat pengaktifan kartu ATM dan 

transaksi lain yang memerlukan konfirmasi. 

 Untuk mempermudah transaksi dengan nilai 

yang besar, melalui transfer via RTGS, maka 

aplikasi RTGS didapatkan dari DS yang 

kemudian ditandatangani dan diisi oleh DS. 

 SS memiliki rekening di Bank P yang 

tujuannya untuk mengirim uang 

pengembalian ke nasabah, dimana dana dari 

nasabah ditransfer oleh SS ke rekeningnya di 

Bank B. 

 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

 Dana dari rekening para nasabah 

dipindahkan/ditransfer sendiri oleh SS ke 

rekening miliknya di Bank B dan Bank P. 

 Dana yang ada di rekening SS di bank P 

berasal dari transferan rekening SS di Bank 

B yang dananya berasal dari rekening 

nasabah di Bank P. 

 Dana yang ada di rekeningnya dominan 

digunakan untuk bermain judi online. 

 Terdapat uang yang digunakan untuk 

membeli 1 mobil yang diminta oleh DS dan 

pembayarannya dilakukan dengan 

menggunakan uang dari rekening SS. 

 Terdapat transaksi penarikan uang tunai 

dari rekening yang menampung uang milik 

nasabah. 

 Pada rekening SS di Bank B diketahui 

terdapat transaksi ke rekening atasnama 

ER yang merupakan rekan dari DS. Dimana 

dana yang masuk ke rekening ER tersebut, 

diminta oleh DS untuk ditransfer ke 

rekeningnya karena merupakan hasil bisnis 

dengan nasabahnya (menurut pengakuan 

DS).  
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b. Putusan/Vonis Pidana 

No. 
Putusan 

Pengadilan 

Tindak 

Pidana 
Pasal 

Pidana 

Penjara Denda 

1 Pengadilan 

Negeri Jakarta 

Pusat 

Nomor 

43/Pid.Sus/2016

/PN.JKT.PST 

Di bidang 

Perbankan dan 

Pencucian 

Uang 

Pasal 49 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 tahun 

1992 tentang Perbankan 

diubah dengan UU RI No 10 

tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat 

(1) Jo Pasal 3 ayat (1) UU 

Nomor 8 Tahun 2010 

12 (dua belas 

tahun) 

Rp10.000.000.000 

(sepuluh miliar rupiah) 

subsidair 6  (enam) 

bulan pidana kurungan  

 

c. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Uraian 

Tindak Pidana 

Asal 
V.1.7 Di Bidang Perbankan 

Profil 

Terpidana 
V.2.7 

Pegawai Bank, 

BUMN/D, Jasa 

Pengiriman Uang, 

Pedagang Valuta Asing 

Jenis 

Transaksi 

V.3.3 Tarik Tunai via ATM 

V.3.4 Tarik Tunai via Teller 

V.3.6 Transfer via ATM 

V.3.8 
Transfer via Internet 

Banking 

V.3.11 Transfer via RTGS 

V.3.15 Transaksi via EDC 

V.3.16 
Pembelian/Pembukaan 

Produk Investasi 

Instrumen 

Transaksi 

V.4.1 Uang Tunai 

V.4.4 Kartu Debit 

Variabel Kode Uraian 

V.4.8 Rekening Tabungan 

V.4.11 Polis Asuransi 

Mata Uang V.5.1 IDR 

Kelompok 

Industri 

V.6.1 Bank 

V.6.3 

Perusahaan Asuransi 

dan Perusahaan Pialang 

Asuransi 

V.6.15 
Pedagang Kendaraan 

Bermotor 

Sumber Dana V.7.2 
Pihak Lain di Dalam 

Negeri 

Pihak Terkait 
V..8.5 Rekan Kerja 

V..8.8 Pihak lain/Perantara 

Aset TPPU 

V.9.1 Uang Tunai 

V.9.2 Mobil 

 V.9.3 Motor 

 

 

 

 

 



    

 

 

  

  

 

LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2017 

 

d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 8 Skema Pencucian Uang 

 dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perbankan 

SS

V.2.7

Bandar 

Judi

Nasabah 

(Korban)

Bank P

V.6.1

Rekening 

korban

Di Bank lain

Rekening 

korban

Di Bank P

Rekening SS 

di Bank B

Rekening SS 

di Bank P

DS

Identitas palsu

(no alamat dan HP)

Transfer oleh SS

V.3.6

V.3.8

V.3.11

Pengembalian dana 

nasabah

V.3.13

Transfer 

V.3.6

V.3.11

Bandar 

Judi

Transaksi

judi

Transaksi

judi

Uang 

tunai

V.4.1

Disetorkan oleh SS

V.3.2

Ditarik tunai oleh SS

V.3.4

Rp. 31miliar

Rp.115juta Rp.832juta

Diserahkan kpd DS

V.9.2

ER

V.8.8

V.8.5

Transferan untuk DS

melalui ER

V.3.13

Rp.1.187.650.000
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E. Tren Variabel Pembentuk Tipologi  

alam perkembangannya pelaku 

pencucian uang selalu menggunakan 

modus dan pola transaksi mengikuti 

perkembangan teknologi dan informasi, bahkan 

terkadang transaksi tradisional pun digunakan 

untuk menghindari pelaporan dari penyedia jasa 

keuangan. Perkembangan tersebut dapat 

diketahui salah satunya berdasarkan tren 

karakteristik perilaku pencucian uang dari putusan 

perkara pencucian uang yang sudah berkekuatan 

hukum tetap. Adapun tren pencucian uang pada 

sub bab ini akan dilihat dari tren profil pelaku, jenis 

transaksi yang digunakan, instrumen transaksi, 

kelompok industri dan pihak terkait yang 

dilibatkan dalam proses pencucian uang. Tren 

variabel ini akan diukur dari perubahan distribusi 

jumlah putusan per tahunnya selama periode 

tahun 2014-2016 dengan baseline tren adalah 

data putusan tahun 2014, sebagai berikut:  

 

a. Tren Profil Pelaku Pencucian Uang 

Pada tahun 2016 terdapat peningkatan tren pada 

jenis profil pelaku tindak pidana pencucian uang 

yaitu profil pengusaha sebesar 96%, 

petani/nelayan,buruh,pedagang sebesar 162% 

dan pengangguran/tidak bekerja sebesar 100% 

sebagaimana tergambar pada tabel dan grafik 

dibawah: 

Tabel 9 Tren Karakteristik Profil Pekerjaan Pelaku TPPU 

Profil Pekerjaan 
Distribusi Jumlah Putusan Tren 

2014 2015 2016 2015 2016 

Pengusaha/Wiraswasta 0.20 0.45 0.38 129% 96% 

Pegawai Swasta/Karyawan 0.37 0.10 0.23 -73% -38% 

PNS/ASN (termasuk Pensiunan) 0.22 0.06 0.10 -72% -52% 

Ibu Rumah Tangga 0.08 0.06 0.08 -22% -2% 

Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif 0.06 0.02 0.05 -65% -13% 

Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman Uang, 

Pedagang Valuta Asing 0.06 0.14 0.05 143% -13% 

Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh, Pedagang 0.02 0.08 0.05 316% 162% 

Tidak Bekerja 0.00 0.08 0.05 100% 100% 

Selain itu terdapat beberapa profil yang 

mengalami penurunan tren yakni profil pegawai 

swasta, PNS/ASN (termasuk pensiunan), pegawai 

Bank/BUMN/PJK lainnya dan profil pejabat 

eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

D 
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b. Tren Jenis Transaksi 

Para pelaku pencucian uang akan melakukan 

suatu transaksi untuk menyembunyikan ataupun 

menyamarkan asal usul dari hartanya yang berasal 

dari hasil kejahatan. Transaksi tersebut dapat 

dilakukan di industri/lembaga keuangan maupun 

transaksi tunai para pihak sehingga sulit terlacak. 

Berikut tren transaksi yang dilakukan oleh pelaku 

pencucian uang yang dapat dirangkum 

berdasarkan data putusan tahun 2014 s.d. 2016. 

Diketahui bahwa hampir semua jenis transaksi 

mengalami kenaikan tren di tahun 2016, beberapa 

diantaranya yakni transaksi transfer via ATM 

sebesar 116%, transaksi tunai antar para pihak 

sebesar 256%, transfer via internet banking 

sebesar 300%, pembayaran cicilan kredit 

menggunakan pembiayaan sebesar 434%, transfer 

via internet banking sebesar 1011%, dan setor 

tunai via ATM/CDM sebesar 100%. Sedangkan 

Jenis transaksi yang mengalami penurunan adalah 

pemindahbukuan sebesar 0.5%. Selain itu terdapat 

jenis transaksi yang baru muncul pada tahun 2016 

yakni trading forex sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel dan grafik dibawah ini: 

Tabel 10 Tren Karakteristik Jenis Transaksi 

Jenis Transaksi 
Distribusi Jumlah Putusan Tren 

2014 2015 2016 2015 2016 

Pemindahbukuan langsung 0.60 0.43 0.59 -28.8% -0.5% 

Transfer via ATM 0.25 0.70 0.53 185.0% 116.3% 

Setor Tunai via Teller 0.35 0.38 0.41 6.9% 15.8% 

Transfer via RTGS 0.23 0.18 0.38 -23.3% 64.4% 

Tarik Tunai via Teller 0.25 0.80 0.38 225.7% 52.7% 

Tarik Tunai via ATM 0.12 0.28 0.34 123.9% 179.9% 

Transaksi uang tunai antar para pihak 0.09 0.40 0.31 356.0% 256.3% 

Transfer via Internet Banking 0.07 0.03 0.28 -64.4% 300.8% 

Pembayaran cicilan kredit/pembiayaan 0.05 0.23 0.28 327.5% 434.4% 

Penempatan Investasi 0.00 0.03 0.25 100.0% 100.0% 

Setor Tunai via ATM/CDM 0.00 0.03 0.22 100.0% 100.0% 

Transfer via Mobile Banking 0.11 0.03 0.16 -76.3% 48.4% 

Penukaran valuta asing 0.05 0.13 0.16 137.5% 196.9% 

Transaksi via EDC 0.05 0.05 0.13 -5.0% 137.5% 

Trading Forex 0.00 0.00 0.06 0.0% 100.0% 

c. Tren Instrumen Transaksi 

Instrumen transaksi merupakan alat yang 

digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian 

uang untuk menyamarkan harta hasil tindak 

pidananya. Pada tahun 2016, hampir seluruh 

instrumen transaksi yang mengalami 

peningkatan beberapa diantaranya adalah 
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penggunaan kartu debit, deposito, polis asuransi 

dan rekening giro sebesar 48%. Instrumen 

transaksi yang mengalami penurunan tren 

diantaranya adalah rekening tabungan dan 

saham serta terdapat instrumen transaksi yang 

baru muncul di tahun 2016 yakni produk 

berjangka komoditi berupa foreign exchange. 

Tabel 11 Tren Instrumen Transaksi 

Instrumen Transaksi 
Distribusi Jumlah Putusan Tren 

2014 2015 2016 2015 2016 

Rekening Tabungan 0.98 0.98 0.88 -1% -11% 

Kartu Debit 0.02 0.05 0.47 185% 2572% 

Deposito 0.02 0.13 0.25 613% 1325% 

Rekening Giro 0.07 0.08 0.13 7% 78% 

Rekening Pinjaman 0.00 0.05 0.13 100% 100% 

Polis Asuransi 0.00 0.05 0.13 100% 100% 

Cek/BG 0.07 0.25 0.13 256% 78% 

Valuta Asing 0.07 0.08 0.09 7% 34% 

Foreign Exchange 0.00 0.00 0.06 0% 100% 

Kuitansi 0.00 0.18 0.06 100% 100% 

Simpanan Koperasi 0.00 0.00 0.03 0% 100% 

Saham 0.04 0.10 0.03 185% -11% 

Bank Garansi 0.00 0.00 0.03 0% 100% 

Letter of Credit (L/C) 0.00 0.03 0.03 100% 100% 

Perjanjian Hutang Piutang 0.00 0.00 0.03 0% 100% 

 

d. Tren Kelompok Industri 

Selain instrumen transaksi, pelaku pencucian uang 

juga memanfaatkan industri keuangan maupun 

non keuangan sebagai sarana melakukan tindak 

pidana pencucian uang. Tren kelompok industri 

yang mengalami peningkatan selama tahun 2016 

adalah perusahaan pembiayaan yang meningkat 

sebesar 123%, pedagang permata dan 

perhiasan/logam mulia sebesar 100%. Hampir 

seluruh kelompok industri mengalami 

peningkatan kecuali perusahaan sekuritas yang 

mengalami penurunan. 

Tabel 12 Tren Kelompok Industri 

Kelompok Industri 
Distribusi Jumlah Putusan Tren 

2014 2015 2016 2015 2016 

Bank 0.82 0.90 1.00 9% 21% 
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Kelompok Industri 
Distribusi Jumlah Putusan Tren 

2014 2015 2016 2015 2016 

Pedagang Kendaraan Bermotor 0.47 0.22 0.50 -54% 6% 

Perusahaan Properti 0.23 0.20 0.41 -12% 78% 

Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam 0.00 0.02 0.25 100% 100% 

Perusahaan Pembiayaan 0.07 0.06 0.16 -15% 123% 

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang 

Asuransi 0.05 0.10 0.16 90% 197% 

Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran 

Valuta Asing 0.05 0.10 0.13 90% 138% 

Pialang Berjangka Komoditi 0.00 0.00 0.06 100% 100% 

Perusahaan Sekuritas 0.04 0.10 0.03 185% -11% 

Koperasi  0.02 0.08 0.03 356% 78% 

e. Tren Pihak Terkait 

Dalam melakukan transaksi maupun upaya 

penyamarannya, pelaku pencucian uang sulit 

untuk melakukannya sendiri. Terdapat beberapa 

pihak yang menjadi sarana dalam melancarkan 

kegiatan pencucian uangnya. Adapun tren pihak 

terkait yang dilibatkan dalam proses pencucian 

uang oleh pelaku pencucian uang yang 

mengalami peningkatan di tahun 2016 adalah 

keluarga semenda sebesar 178%, profesional dan 

kurir/orang suruhan sebesar 11%. Adapun 

gambarannya dapat dilihat pada tabel dan grafik 

di bawah ini: 

Tabel 13 Tren Pihak Terkait 

Pihak Terkait 
Distribusi Jumlah Putusan Tren 

2014 2015 2016 2015 2016 

Rekan Kerja 0,12 0,63 0,44 409% 256% 

Pihak Lain/Perantara 0,98 0,70 0,28 -29% -71% 

Suami/Istri 0,16 0,28 0,22 74% 39% 

Keluarga Semenda 0,05 0,05 0,13 -5% 138% 

Keluarga Sekandung 0,04 0,23 0,16 541% 345% 

Profesional 0,00 0,08 0,09 100% 100% 

Kurir/Orang Suruhan 0,00 0,05 0,06 100% 100% 

Anak 0,07 0,15 0,03 114% -55% 
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KESIMPULAN 
erdasarkan hasil pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data salinan putusan periode 

2016 yang dapat dikumpulkan selama tahun 

2017 dapat diperoleh sejumlah putusan total 

33 putusan terkait dengan 39 orang pelaku 

TPPU dan/atau tindak pidana asal yang 

berkaitan dengan TPPU diketahui hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Karakteristik tindak pidana asal yang 

terkait dengan tindak pidana pencucian 

uang selama tahun 2016 adalah: 

i. Narkotika adalah tindak pidana asal 

yang paling dominan terkait dengan 

pencucian uang yakni sebanyak 11 

putusan (33%) diikuti dengan 

Penggelapan sebanyak 6 putusan 

(18%);  

ii. Jumlah kerugian yang timbul dari tindak 

pidana asal yang paling besar adalah 

dari tindak pidana di bidang perbankan 

yakni sebesar Rp.68,500,000,000,-, 

penipuan sebesar Rp.59,341,812,016,-, 

penggelapan sebesar 

Rp.18,485,909,234,- korupsi sebesar 

Rp.3,482,000,000,- dan TP lain yang 

dipidana lebih dari 4 tahun sebesar 

Rp.2,385,035,800,- sedangkan kerugian 

materil dari kejahatan narkotika tidak 

diketahui atau tidak dapat ditaksir. 

iii. Dominan pencucian uang dilakukan 

oleh orang yang terlibat dalam 

perbuatan tindak pidana asalnya (Self 

Laundering) sebanyak 26 putusan (79%) 

dan 7 putusan (21%) merupakan 

pencucian uang yang dilakukan oleh 

orang yang tidak terlibat dalam 

perbuatan tindak pidana asalnya (third 

party money laundering). 

b. Profil pelaku paling dominan dari 

terpidana terkait kasus TPPU selama tahun 

2016 adalah: 

i. Jenis kelamin dominan dari terpidana 

terkait kasus TPPU selama tahun 2016 

adalah laki-laki yaitu sebanyak 32 orang 

(82%); 

ii. Kelompok umur dominan dari 

terpidana terkait kasus TPPU selama 

tahun 2016  adalah 25-34 tahun 

sebanyak 15 orang (38%) dan 35-44 

tahun sebanyak 11 orang (28%); 

iii. Profil pekerjaan dari terpidana terkait 

kasus TPPU selama tahun 2016 adalah 

Pengusaha/Wiraswasta yaitu sebanyak 

15 orang (38%) diikuti dengan Pegawai 

Swasta/Karyawan sebanyak 9 orang 

(23%) dan PNS/ASN (termasuk 

Pensiunan) sebanyak 4 orang (10%); 

c. Sanksi hukuman yang ditetapkan kepada 

para terpidana terkait kasus TPPU selama 

tahun 2016  adalah sebagai berikut: 

i. Berdasarkan pasal pidana yang 

disangkakan kepada terpidana terkait 

kasus TPPU selama tahun 2016 yang 

paling dominan adalah pasal 3 UU 

PPTPPU sebanyak 30 orang (77%), dan 

pasal 5 UU PPTPPU sebanyak 9 orang 

(23%). 

B 



    

 

 

  

  

 

 

LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2017 

ii. Berdasarkan lamanya hukuman penjara 

yang paling dominan adalah pada 

rentang 0 s.d. 5 tahun sebanyak 24 

orang (62%), 6 s.d.10 tahun sebanyak 11 

orang (28%) dan 11 s.d. 15 tahun 

sebanyak 4 orang (10%); 

iii. Berdasarkan besarnya hukuman pidana 

denda yang paling dominan adalah 

pada rentang Rp.0,- s.d. Rp. 

1.000.000.000,- sebanyak 26 orang 

(67%), pada rentang 

>Rp.1.000.000.000,- s.d. 

Rp.5.000.000.000,- sebanyak 9 orang 

(23%) dan pada rentang 

>Rp.5.000.000.000,- s.d. 

Rp.10.000.000.000,- sebanyak 4 orang 

(10%); 

d. Berdasarkan karakteristik perampasan aset 

yang dapat diterapkan kepada pelaku 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

i. Perampasan aset tindak pidana yang 

dapat dikembalikan kepada negara 

adalah sebanyak 16 putusan (48%), 

dikembalikan kepada korban sebanyak 

9 putusan (27%), tidak ada aset yang 

dapat dirampas sebanyak 6 putusan 

(18%) dan aset digunakan dalam 

perkara lain sebanyak 2 putusan (6%) 

ii. Berdasarkan jenis aset yang dapat 

dirampas yang paling dominan adalah 

uang tunai sebanyak Rp7,741,477,552,- 

dari 21 putusan, mobil dari 14 putusan 

dan aset lainnya yang nilai ekonomisnya 

belum dapat dinilai, binatang ternak 

yang harga setelah lelangnya sebesar 

Rp926,000,000,- dan instrumen 

transaksi berupa cek/bilyet giro sebesar 

Rp171,198,688,- 

e. Berdasarkan karakteristik sebaran wilayah 

diketahui bahwa DKI Jakarta adalah 

wilayah yang paling dominan dalam 

sebaran wilayah pengadilan putusan TPPU 

tahun 2016, yaitu sebanyak 7 putusan 

(21%) diikuti dengan wilayah Sumatera 

Selatan sebanyak 6 putusan (18%), Jawa 

Tengah 5 putusan (15%) serta Jawa Timur, 

Jawa Barat dan Kepulauan Riau masing-

masing sebanyak 3 putusan (9%). 

 

2. Berdasarkan keterkaitan antara data internal 

PPATK dengan putusan pengadilan TPPU 

selama tahun 2016 diketahui bahwa dari 39 

pelaku TPPU yang terkait dengan LTKM 

sebanyak 23 pelaku (59%), yang terkait 

dengan LTKT sebanyak 9 pelaku (23%), LT PBJ 

sebanyak 3 pelaku (*%), LPUTLB sebanyak 2 

pelaku (5%), HA sebanyak 11 pelaku (28%), HP 

sebanyak 1 pelaku (3%) dan bantuan 

keterangan ahli di persidangan sebanyak 15 

kasus TPPU dari 33 putusan (45%). 

 

3. Dari beberapa kasus TPPU yang sudah 

diputus pengadilan selama periode 2016 

dibuatlah gambaran tipologi antara lain 

tipologi kasus TPPU dengan tindak pidana 

asal korupsi, narkotika, penggelapan, di 

bidang perbankan, penipuan. Putusan 

pengadilan yang dibuat gambaran tipologi 

adalah yang memenuhi kriteria dari minimal 7 

variabel pembentuk tipologi, yaitu: profil 

terpidana, jenis transaksi, instrumen transaksi, 

kelompok industri, sumber dana, pihak terkait 
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dan aset TPPU. Diketahui beberapa tipologi 

diantaranya adalah: 

a. Transaksi tidak dilakukan melalui industri 

keuangan perbankan namun dominan 

menggunakan transaksi tunai; 

b. Pembelian aset dan barang-barang mewah 

berupa mobil, tanah, bangunan dan 

properti dengan mengunakan nama 

kepemilikan orang lain; 

c. Keterlibatan oknum penegak hukum untuk 

menutupi  tindak pidana yang dilakukan 

dan menyamarkan uang hasil tindak 

pidananya; 

d. Penempatan hasil tindak pidana ke dalam 

organisasi kemasyarakatan maupun 

lembaga swadaya masyarakat dalam 

bentuk pemberian sumbangan untuk 

operasional kegiatan; 

e. Keterlibatan oknum pejabat pada industri 

keuangan (terutama perbankan) yang 

sistem pelaporannya lemah. Industri 

tersebut dipercayakan untuk mengelola 

dana dari hasil tindak pidana; 

f. Penggunaan pihak lain/ perantara dalam 

transaksi keuangan sehingga pelaku dapat 

terhindar dari pelacakan transaksi. Pelaku 

bertindak sebagai Beneficial Owner; 

g. Penggunaan rekening atasnama orang lain 

untuk menampung, mentransfer, 

mengalihkan dan melakukan transaksi 

hasil tindak pidana 

h. Menggabungkan uang hasil tindak pidana 

dengan uang hasil usaha yang sah 

(mingling); 

i. Pemberian pinjaman dengan jaminan 

kepada orang lain menggunakan uang 

hasil tindak pidana, sehingga uang cicilan 

pengembalian pinjaman tampak sebagai 

uang yang sah; 

j. Melakukan usaha gadai agar tampak 

bahwa bisnis yang dilakukan cukup 

menghasilkan sehingga menyamarkan 

uang hasil tindak pidana (yang digunakan 

sebagai modal dalam bisnis tersebut); 

k. Penempatan pada produk bernilai 

investasi seperti deposito berjangka, polis 

asuransi (unit link), forex; 

l. Hawala Banking, sebagian uang hasil 

tindak pidana di dalam negeri, yang 

seharusnya dikirim ke jaringan di 

mancanegara tidak ditransfer melalui 

sistem perbankan. Jaringan tersebut 

menerima valas yang dititipkan tenaga 

kerja Indonesia kepada perusahaan 

remitansi untuk dikirim ke tanah air. 

Sebagai gantinya uang hasil tindak pidana 

di dalam negeri dikirimkan ke daerah 

tujuan uang TKI. 

m. Pembelian aset menggunakan sarana 

pembiayaan sehingga tampak bahwa aset 

tersebut berasal dari harta yang sah. 

Padahal uang yang digunakan untuk 

cicilan/pelunasan berasal dari hasil 

kejahatan; 

n. Dana hasil tindak pidana ditransfer ke 

beberapa rekening pihak lain/keluarga 

seperti istri, adik kandung dan orangtua 

(structuring);  

o. Penukaran dana hasil tindak pidana ke 

dalam mata uang asing; 

p. Dana hasil tindak pidana ditransfer ke 

rekening jenis tabungan berjangka agar 

pelaku mendapatkan benefit berupa 
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bunga dan hadiah dari bank penerbit 

rekening; 

q. Transaksi pass by yakni sejumlah dana 

yang masuk langsung ditransfer atau 

ditarik tunai; 

r. Penggunaan beberapa rekening atasnama 

individu yang berbeda untuk kepentingan 

satu orang tertentu; 

s. Penggunaan identitas palsu dalam 

pembukaan rekening; 

t. Melakukan transaksi transfer ke pihak lain 

melalui rekening perantara; 

u. Uang hasil tindak pidana digunakan untuk 

melakukan tindak pidana lain yang bernilai 

ekonomis (judi) dengan tujuan untuk 

mendapatkan profit dari perputaran uang 

tersebut. 

 

4. Trend dari variabel-variabel pembentuk 

tipologi terhadap putusan pengadilan selama 

tahun 2016 adalah sebagai berikut:  

a. Tren Profil Pelaku Pencucian Uang 

i. Pada tahun 2016 terdapat 

peningkatan tren pada jenis profil 

pelaku tindak pidana pencucian uang 

yaitu profil pengusaha/wiraswasta, 

buruh dan tidak bekerja; 

ii. Terdapat beberapa profil yang 

mengalami penurunan tren yakni 

profil pegawai swasta, pegawai 

Bank/BUMN/PJK lainnya dan PNS. 

b. Tren Jenis Transaksi Keuangan 

i. Hampir semua jenis transaksi 

mengalami kenaikan tren di tahun 

2016 beberapa diantaranya yakni 

transfer via ATM, transaksi tunai 

antar para pihak, internet banking. 

ii. Jenis transaksi yang mengalami 

penurunan diantaranya adalah 

pemindahbukuan. Selain itu terdapat 

jenis transaksi yang baru muncul 

pada tahun 2016 yakni trading forex. 

c. Tren Instrumen Transaksi 

i. Pada tahun 2016, hampir seluruh 

instrumen transaksi yang mengalami 

peningkatan beberapa diantaranya 

adalah penggunaan kartu debit, 

deposito, polis asuransi dan rekening 

giro; 

ii. Instrumen transaksi yang mengalami 

penurunan tren diantaranya adalah 

rekening tabungan dan saham; 

iii. instrumen transaksi yang baru 

muncul di tahun 2016 yakni produk 

berjangka komoditi berupa foreign 

exchange. 

d. Tren Kelompok Industri 

i. Hampir seluruh kelompok industri 

mengalami peningkatan selama 

tahun 2016, beberapa diantaranya 

adalah pedagang kendaraan 

bermotor, pedagang permata dan 

perhiasan/logam mulia; 

ii. Kelompok industri yang mengalami 

penurunan adalah perusahaan 

sekuritas; 

iii. Kelompok industri yang baru muncul 

di tahun 2016 adalah Pialang 

Berjangka Komoditi. 

e. Tren Pihak Terkait 

i. Hampir seluruh pihak terkait yang 

dilibatkan dalam proses pencucian 

uang oleh pelaku pencucian uang 

mengalami peningkatan di tahun 
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2016 kecuali pihak terkait yakni anak 

yang mengalami penurunan. 

 

5. Dinamika dan tantangan aparat penegak 

hukum dalam hal penelusuran aset dan 

pembuktian perkara pencucian uang 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Proses pembuktian perkara TPPU  

i. Dalam pembalikan beban pembuktian 

perkara TPPU, terpidana memohon waktu 

yang sangat lama untuk menghadirkan 

bukti-bukti surat dan bukti-bukti tentang 

kepemilikannya sehingga menjadi 

landasan untuk menentukan apakah 

barang atau harta kekayaan terpidana 

benar-benar milik terpidana atau hasil 

kejahatan; 

ii. Bila aset atas nama orang lain, hakim 

dalam hal ini hanya mempunyai alat 

pembalikkan beban pembuktian, namun 

hal tersebut kadang menjadi kendala atas 

rasa keadilan yakni hakim harus bisa 

mengadili dan mempertimbangkan antara 

aset hasil kejahatan dengan aset bukan 

hasil kejahatan berdasarkan bukti-bukti 

yang dihadirkan dipersidangan; 

iii. Beberapa responden merasa kesulitan 

ketika terdapat modus pencucian uang 

yang hasil kejahatannya digunakan untuk 

membeli asset menggunakan nama 

pribadinya sendiri sehingga tidak tampak 

intensi untuk menyamarkan hasil tidak 

pidananya.  

b. Proses penelusuran aset:  

i. Terkait hubungan antara locus dan tempus 

delicti tindak pidana asal dengan waktu 

perolehan aset maupun transaksi 

keuangan masih terdapat penerapan yang 

menjadi perdebatan, di satu sisi perolehan 

aset TPPU adalah setelah tindak pidana 

asal dilakukan, dilain sisi perolehan aset 

dilakukan saat tindak pidana asal 

diungkap; 

ii. Terdapatnya aset yang diatasnamakan 

orang lain atau keluarganya sehingga sulit 

untuk dilacak; 

iii. Masih terdapat kekurangan koordinasi 

antar instansi sehingga memperlambat 

proses penelusuran aset serta dalam 

proses eksekusi aset terdapat resistensi. 

c. Proses penyidikan perkara: 

i. Sulitnya menelusuri aliran dana yang 

terkait dengan perbankan karena proses 

dan prosedur perbankan yang sangat 

rumit dengan alasan asas kerahasiaan 

bank; 

ii. Sulitnya menelusuri transaksi yang 

dilakukan secara tunai; 

iii. Sangat sulit untuk melacak uang hasil 

kejahatan yang disamarkan dengan cara 

pembelian polis asuransi dan perhiasan 

emas; 

iv. Pada pasal 74, penyidikan TPPU dilakukan 

oleh penyidik TPA. Pada perkara yg sdh 

dilakukan proses penuntutan dan 

ditemukan TPPU, tidak semua Majelis 

Hakim mengeluarkan perintah untuk 

mengurus TPPU nya dan juga tidak semua 

penyidik melakukan proses penyidikan 

yang berasal dari temuan pencucian uang, 

apabila penyidik bukan dari kejaksaan.
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REKOMENDASI 

erdasarkan pembahasan hasil riset dan 

kesimpulan serta saran dari responden, 

maka dapat diberikan beberapa 

rekomendasi yang ditujukan bagi Komite TPPU, 

Aparat Penegak Hukum, Kementerian/Lembaga 

terkait, dengan uraian sebagai berikut: 

 Perlunya dibahas mengenai sinkronisasi 

statistik penegakan hukum pencucian uang 

dengan membangun sistem database 

pemantauan tindak lanjut perkara kasus TPPU 

maupun TPPT secara nasional dimulai dari 

penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan 

hingga perampasan aset pelaku. 

 Masih sedikitnya kasus Stand Alone Money 

Laundering di Indonesia. Hal ini salah satunya 

karena perbedaan persepsi diantaranya para 

penegak hukum bahwa TPPU harus ada atau 

terlihat tindak pidana asalnya dahulu. 

Sehingga diperlukan penyamaan persepsi 

mengenai penyidikan maupun penuntutan 

kasus Stand Alone Money Laundering, dimana 

pelaku pencucian uang yang hartanya tidak 

dapat dijelaskan berasal dari uang yang sah 

tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak 

pidana asalnya (menggunakan pembalikan 

beban pembuktian).  

 Berdasarkan hasil riset, ditemukan bahwa 

Organisasi Kemasyarakatan menjadi sarana 

dalam melakukan pencucian uang, sehingga 

diperlukannya aturan mengenai tata cara 

penerimaan dan pemberian sumbangan oleh 

organisasi masyarakat dalam pencegahan 

tindak pidana pencucian uang (Peraturan 

sejenis sudah diterapkan dalam Perpres 

Nomor 18 Tahun 2017 untuk pencegahan 

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).  

 Berdasarkan hasil wawancara, diketahui 

bahwa salah satu kendala minimnya kasus 

pencucian uang adalah karena proses 

penyidikannya yang cukup lama sehingga 

menghambat proses penyampaian perkara 

dari tindak pidana asalnya, sehingga banyak 

penyidik yang tidak menjalankan penyidikan 

TPPU. Selain itu diketahui pula bahwa 

anggaran penyidikan untuk menindaklanjuti 

tindak pidana asal dengan penyidikan 

pencucian uang menjadi masalah utama 

lainnya. Sehingga diharapkan ke depannya 

dapat dibentuk sub unit khusus penyidikan 

pencucian uang di setiap unit penyidikan 

tindak pidana asal yang ada di Direktorat 

Tindak Pidana Umum maupun Direktorat 

Tindak Pidana Khusus di intansi yang memiliki 

fungsi penyelidikan maupun penyidikan. 

 Diharapkan pada saat proses penyitaan 

maupun perampasan aset, nilai dari aset 

bergerak maupun tidak bergerak dapat 

dikonversikan nilainya kedalam angka rupiah 

sehingga dapat dinilai potensi kerugian 

negara yang disebabkan oleh tindak pidana 

asal dan tindak pidana pencucian uangnya. 

B 
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Data Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2016 

No 
Tingkat 

Pengadilan 
Provinsi 

No.Putusan 

Pengadilan 
TPA Terpidana 

Jenis 

Kelamin 
Profil 

Pasal 

TPPU 
Penjara 

Denda 

(Rp) 

1 

Pengadilan 

Negeri 

Jakarta 

Pusat 

DKI 

Jakarta 

43/Pid.Sus/

2016/PN.JK

T.PST 

Di bidang 

Perbankan 
SU 

Laki-

laki 

Pegawai Bank, 

BUMN/D, Jasa 

Pengiriman 

Uang, 

Pedagang 

Valuta Asing 

Pasal 3 
12 

tahun 

   

10,000,000,000  

2 

Pengadilan 

Negeri 

Semarang 

Jawa 

Tengah 

131/Pid.Su

s/2016/PN.

SMG 

Penggelap

an 
SP 

Laki-

laki 

Pengusaha 

/Wiraswasta 
Pasal 5 5 tahun 

     

1,000,000,000  

3 

Pengadilan 

Tinggi 

Semarang 

Jawa 

Tengah 

198/Pid/20

16/PTSMG 

Jo 

56/Pid.Sus/

2016/PN.S

MG 

Penggelap

an 
EES 

Laki-

laki 

PNS/ASN 

(termasuk 

Pensiunan) 

Pasal 3 8 tahun 
     

1,000,000,000  

4 

Pengadilan 

Tinggi 

Semarang 

Jawa 

Tengah 

180/Pid.Su

s/2016/PTS

MG Jo 

130/Pid.Su

s/2016/PN.

Smg 

Penggelap

an 

BS 
Perem

puan 

PNS/ASN 

(termasuk 

Pensiunan) 

Pasal 5 1 tahun 
        

100,000,000  

TA 
Laki-

laki 

Pegawai 

Swasta 

/Karyawan 

Pasal 5 
1 tahun 

6 bulan 

        

150,000,000  

5 

Pengadilan 

Negeri 

Palembang 

Sumate

ra 

Selatan 

17/Pid.Sus-

TPK/2016/

PN.Plg 

Korupsi HI 
Laki-

laki 

PNS/ASN 

(termasuk 

Pensiunan) 

Pasal 3 7 tahun 
        

300,000,000  

6 

Pengadilan 

Negeri 

Pagar Alam 

Sumate

ra 

Selatan 

82/Pid.Sus/

2016/PN.P

GA 

Narkotika CT 
Perem

puan 

Ibu Rumah 

Tangga 
Pasal 3 

11 

tahun 

     

2,000,000,000  

7 

Pengadilan 

Negeri 

Pagar Alam 

Sumate

ra 

Selatan 

83/Pid.Sus/

2016/PN.P

GA 

Narkotika JO 
Laki-

laki 

Pengusaha 

/Wiraswasta 
Pasal 3 

12 

tahun 

     

2,000,000,000  

8 

Pengadilan 

Negeri 

Pagar Alam 

Sumate

ra 

Selatan 

84/Pid.Sus/

2016/PN.P

GA 

Narkotika MY 
Laki-

laki 

Petani/Nelaya

n, Pengrajin, 

Buruh Lepas, 

Pedagang 

Pasal 3 9 tahun 
     

2,000,000,000  

      LAMPIRAN 
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No 
Tingkat 

Pengadilan 
Provinsi 

No.Putusan 

Pengadilan 
TPA Terpidana 

Jenis 

Kelamin 
Profil 

Pasal 

TPPU 
Penjara 

Denda 

(Rp) 

9 

Pengadian 

Negeri 

Semarang 

Jawa 

Tengah 

180/Pid.Su

s/2016/PN. 

Smg 

di bidang 

perbankan 
TM 

Perem

puan 

Pegawai Bank, 

BUMN/D, Jasa 

Pengiriman 

Uang, 

Pedagang 

Valuta Asing 

Pasal 3 
10 

tahun 

   

10,000,000,000  

10 

Pengadilan 

Negeri 

Pekalonga

n 

Jawa 

Tengah 

14/Pid.Sus/

2016/PN.P

kl 

Tindak 

pidana lain 

(> 4 tahun 

pidana 

penjara) 

MT 
Laki-

laki 

Pengusaha/Wi

raswasta 
Pasal 3 5 tahun 

     

2,000,000,000  

KA 
Laki-

laki 

Petani/Nelaya

n, Pengrajin, 

Buruh Lepas, 

Pedagang 

Pasal 3 4 tahun 
     

2,000,000,000  

ZU 
Laki-

laki 

Pengusaha 

/Wiraswasta 
Pasal 3 3 tahun 

     

2,000,000,000  

11 

Pengadilan 

Negeri 

Jakarta 

Timur 

DKI 

Jakarta 

1364/Pid.B

/2016/PN.J

kt.Tim 

Penipuan AS 
Laki-

laki 

Pegawai 

Swasta 

/Karyawan 

Pasal 5 3 tahun 
     

1,000,000,000  

12 

Pengadilan 

Negeri 

Jakarta 

Timur 

DKI 

Jakarta 

1362/Pid.B

/2016/PN.J

kt.Tim 

Penipuan 

MM 
Laki-

laki 
Tidak Bekerja Pasal 3 

1 tahun 

4 bulan 

         

50,000,000  

FG 
Laki-

laki 

Pengusaha 

/Wiraswasta 
Pasal 3 

1 tahun 

4 bulan 

         

50,000,000  

13 

Pengadilan 

Negeri 

Cirebon 

Jawa 

Barat 

1157/Pid.S

us/2016/P

N Cbn 

Narkotika HU 
Laki-

laki 

Pengusaha 

/Wiraswasta 
Pasal 3 8 tahun 

     

1,000,000,000  

14 

Pengadilan 

Negeri 

Cirebon 

Jawa 

Barat 

156/Pid. 

Sus/2016/P

N Cbn 

Narkotika GA 
Laki-

laki 

Pengusaha 

/Wiraswasta 
Pasal 3 8 tahun 

     

1,000,000,000  

15 

Pengadilan 

Tinggi 

Banjarmasi

n 

Kaliman

tan 

Selatan 

205/Pid.Su

s/2016/PN 

Bjm Jo 

127/Pid.Su

s/2016/PT 

BJM 

Narkotika HA 
Laki-

laki 

Pengusaha 

/Wiraswasta 
Pasal 3 3 tahun 

     

1,000,000,000  

16 

Pengadilan 

Negeri 

Waingapu 

Nusa 

Tengga

ra 

Timur 

51/Pid.Sus/

2016/PN.W

gp 

Penggelap

an 
DR 

Perem

puan 

Ibu Rumah 

Tangga 
Pasal 5 

3 tahun 

6 bulan 

        

100,000,000  

17 

Pengadilan 

Negeri 

Tipikor 

Mataram 

Nusa 

Tengga

ra Barat 

15/Pid.Sus-

TPK/2016/

PN.Mtr 

Korupsi CM 
Laki-

laki 

Pengusaha 

/Wiraswasta 
Pasal 3 

2 tahun 

10 

bulan 

         

50,000,000  

18 

Pengadilan 

Tinggi 

Pontianak 

Kaliman

tan 

Barat 

23/Pid.Sus/

TP.Korupsi/

2015/PN.Pt

k Jo 

5/Pid.Sus-

Korupsi SY 
Laki-

laki 

PNS/ASN 

(termasuk 

Pensiunan) 

Pasal 3 4 tahun 
        

200,000,000  
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TPK/2016/

PT.PTK 

19 

Pengadilan 

Tinggi 

Palembang 

Sumate

ra 

Selatan 

320/Pid.Su

s/2015/PN.

Plg. Jo 

159/PID/20

16/ PT PLG 

Penipuan DM 
Perem

puan 
Tidak Bekerja Pasal 3 

4 tahun 

6 bulan 

     

2,000,000,000  

20 

Pengadilan 

Tinggi 

Jakarta  

DKI 

Jakarta 

22/ 

Pid.B/2016

/PN.Jkt.Sel 

Jo 

171/PID/20

16/PT.DKI 

Tindak 

pidana lain 

(> 4 tahun 

pidana 

penjara) 

GS 
Laki-

laki 

Pegawai 

Swasta/Karyaw

an 

Pasal 3 4 tahun 
     

1,000,000,000  

21 

Pengadilan 

Negeri 

Batam 

Kepula

uan 

Riau 

1222/Pid.S

us/2016/P

N Btm. 

Narkotika AN 
Laki-

laki 

Pengusaha/Wi

raswasta 
Pasal 5 

1 tahun 

2 bulan  

         

75,000,000  

22 

Pengadilan 

Negeri 

Batam 

Kepula

uan 

Riau 

1223/Pid.S

us/2016/P

N Btm. 

Narkotika TH 
Laki-

laki 

Pengusaha/Wi

raswasta 
Pasal 5 

1 tahun 

3 bulan  

         

75,000,000  

23 

Pengadilan 

Negeri 

Batam 

Kepula

uan 

Riau 

1224/Pid.S

us/2016/P

N Btm. 

Narkotika RU 
Laki-

laki 

Pengusaha/Wi

raswasta 
Pasal 5 

1 tahun 

2 bulan  

         

75,000,000  

24 

Pengadilan 

Tinggi 

Surabaya 

Jawa 

Timur 

369/PID.B/

2016/PN.S

by JO 

581/PID/20

16/PT SBY  

Tindak 

pidana lain 

(> 4 tahun 

pidana 

penjara) 

HA 
Laki-

laki 

Pejabat 

Eksekutif, 

Legislatif dan 

Yudikatif 

Pasal 3 

Pidana 

Penjara 

Nihil 

     

1,000,000,000  

25 

Pengadilan 

Negeri 

Bandung 

Jawa 

Barat 

67./Pid.Sus

-

tpk/2016/P

N.Bdg 

Korupsi OS 
Laki-

laki 

Pejabat 

Eksekutif, 

Legislatif dan 

Yudikatif 

Pasal 3 8 tahun 
        

300,000,000  

26 
Mahkamah 

Agung 

DKI 

Jakarta 

440/Pid.B/

2015/PN.JK

T.SEL Jo 

229/PID/20

15/PT.DKI 

Jo 

151/K/PID.

SUS/2016 

Penipuan 

IADK 
Perem

puan 

Pegawai 

Swasta/Karyaw

an 

Pasal 3 
2 tahu 

2 bulan 

        

100,000,000  

AAP 
Laki-

laki 

Pegawai 

Swasta/Karyaw

an 

Pasal 5 2 tahun 
        

100,000,000  

27 
Mahkamah 

Agung 

Jawa 

Timur 

424/Pid.B/

2014/PN.Bi

l Jo 

231/PID/20

15/PT.SBY 

Jo 

Tindak 

pidana lain 

(> 4 tahun 

pidana 

penjara) 

MI 
Laki-

laki 

Pegawai 

Swasta/Karyaw

an 

Pasal 3 2 tahun 
        

300,000,000  
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28 
Mahkamah 

Agung 

Jawa 

Timur 

422/Pid.B/

2014/PN.Bi

l Jo 

232/PID/20

15/PT.SBY 

Jo 

13.K/Pid.Su

s/2016 

Tindak 

pidana lain 

(> 4 tahun 

pidana 

penjara) 

HU 
Laki-

laki 

Pengusaha/Wi

raswasta 
Pasal 3 2 tahun 

        

300,000,000  

29 
Mahkamah 

Agung 

DKI 

Jakarta 

621.K/Pid.S

us/2016 
Penipuan 

ID 
Laki-

laki 

Pegawai 

Swasta/Karyaw

an 

Pasal 3 
10 

tahun 

   

10,000,000,000  

RS 
Laki-

laki 

Pengusaha/Wi

raswasta 
Pasal 3 

10 

tahun 

   

10,000,000,000  

30 
Mahkamah 

Agung 

DKI 

Jakarta 

178.K/Pid.S

us/2016 

Penggelap

an 
SP 

Laki-

laki 

Pegawai 

Swasta/Karyaw

an 

Pasal 3 
10 

tahun 

     

2,000,000,000  

31 
Mahkamah 

Agung 

Kaliman

tan 

Selatan 

180.K/Pid.S

us/2016 
Narkotika YS 

Perem

puan 

Ibu Rumah 

Tangga 
Pasal 3 

1 tahun 

6 bulan 

     

1,000,000,000  

32 
Mahkamah 

Agung 

Bengku

lu 

366 

K/PID.SUS/

2016 

Penggelap

an 
YH 

Laki-

laki 

Pegawai 

Swasta/Karyaw

an 

Pasal 3 6 tahun 
     

2,000,000,000  

33 

Pengadilan 

Negeri 

Kayu 

Agung 

Sumate

ra 

Selatan 

187 

/Pid.SUS/2

016/Pn.Kag 

Narkotika SK 
Laki-

laki 

Pengusaha/Wi

raswasta 
Pasal 3 

14 

tahun 

     

1,000,000,000  
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