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Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, 
Laporan Hasil Riset Tahun 2019 dengan judul “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan 
Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang” telah selesai. Saya 
menyambut baik penerbitan Laporan Hasil Riset ini untuk mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas PPATK dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana 
pencucian uang di Indonesia.  

Oleh karena itu, diharapkan kehadiran Laporan Hasil Riset ini dapat bermanfaat pula bagi 
setiap pihak yang ingin 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 2019 ini. Semoga amal 
usaha kita diridhoi Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.  

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

                         
 

Jakarta,        Desember 2019 

 

Kiagus Ahmad Badaruddin 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

KATA PENGANTAR 
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Salah satu poin Rekomendasi FATF Nomor 29 menekankan bahwa unit intelijen keuangan 
di setiap negara harus melakukan analisis operasional dan strategis untuk mengikuti jejak 
transaksi keuangan atau aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi tren dan pola 
pencucian uang serta pendanaan terorisme. 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. 

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 dalam tahap 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga tingkat pengadilan untuk mengungkap 
modus kejahatan yang ada dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pencucian uang tersebut 

Berdasarkan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Tahun 2018 ini, diketahui bahwa selama 
tahun 2018 terdapat 54 putusan perkara yang terbukti tindak pidana pencucian. Dari data 
tersebut, secara umum karakteristik kasusnya sebagai berikut:  

a. Karakteristik tindak pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang 
selama tahun 2018 adalah: 

i. Narkotika dan korupsi adalah tindak pidana yang paling dominan menjadi tindak 
pidana asal pencucian uang pada tahun 2018, yaitu sebanyak 23 putusan (43%) 
dan 9 putusan (17%). Tindak pidana lain menempati peringkat ketiga setelah 
korupsi dengan jumlah 6 putusan atau 11%. 

ii. Jumlah kerugian yang timbul dari tindak pidana tersebut yang paling besar 
adalah dari tindak pidana narkotika yakni sebesar Rp6.684.668.606.344, 
penggelapan sebesar Rp945.364.024.010, tindak pidana di bidang perbankan 
sebesar Rp430.495.607.693 dan tindak pidana di bidang perpajakan sebesar 
Rp161.176.032.108.  

b. Profil pelaku paling dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018 
adalah: 

i. Jenis kelamin dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018 
adalah laki-laki yaitu sebanyak 49 orang (91%); 

ii. Kelompok umur dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018  
adalah 35-44 tahun sebanyak 19 orang (35%) dan 25-34 tahun sebanyak 14 orang 
(26%); 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
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iii. Profil pekerjaan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018 adalah 
Pengusaha/ Wiraswasta yaitu sebanyak 22 orang (41%) diikuti dengan Pegawai 
Swasta/Karyawan sebanyak 17 orang (31%).  

c. Sanksi hukuman yang ditetapkan kepada para terdakwa terkait kasus TPPU selama 
tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

i. Berdasarkan pasal pidana yang disangkakan kepada terdakwa terkait kasus TPPU 
selama tahun 2018 yang paling dominan adalah pasal 3 UU PP TPPU sebanyak 40 
putusan (74%) dan pasal 5 UU PP TPPU sebanyak 14 putusan (26%); 

ii. Berdasarkan lamanya hukuman penjara yang paling dominan adalah pada 
rentang 1 s.d. 5 tahun sebanyak 30 putusan (56%), diatas 5 tahun s.d.10 tahun 
sebanyak 12 orang (22%) dan diatas 10 s.d. 15 tahun sebanyak 6 orang (11%); 

iii. Berdasarkan besarnya hukuman pidana denda yang paling dominan adalah pada 
rentang Rp0 s.d. Rp1.000.000.000 sebanyak 41 putusan (80%), pada rentang 
>Rp1.000.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 sebanyak 7 putusan (14%) dan pada 
rentang >Rp5.000.000.000 s.d. Rp10. 000.000.000 sebanyak 3 putusan (6%). 

d. Berdasarkan karakterisitik perampasan aset yang dapat diterapkan kepada pelaku di 
antaranya adalah sebagai berikut: 

i. Perampasan aset tindak pidana yang dapat dirampas untuk negara adalah 
sebanyak 26 putusan (48%), Sebanyak 6 putusan (11%) asset pelaku 
dikembalikan kepada yang berhak dan sebanyak 18 putusan (33%) digunakan 
dalam perkara lain. Sedangkan dalam 4 putusan (8%) tidak diperoleh informasi 
terkait dengan asset pelaku dikarenakan tidak diperolehnya berkas putusan;dan 

ii. Berdasarkan jenis aset yang dapat dirampas yang paling dominan adalah uang 
tunai yang ditaksir sejumlah Rp45.469.290.228,00 dari 19 putusan; mobil dari 12 
putusan; serta handphone, motor dan tanah dan bangunan dari 4 putusan. 

e. Berdasarkan karakteristik sebaran wilayah diketahui bahwa DKI Jakarta adalah wilayah 
yang paling dominan dalam sebaran wilayah pengadilan putusan TPPU tahun 2018, 
yaitu sebanyak 18 putusan (28%) dan diikuti dengan wilayah Sumatera Utara yaitu 
sebanyak 5 putusan (9%). 

Selain itu, dalam hasil penelitian ini, terdapat beberapa tipologi yang digunakan oleh pelaku 
untuk melakukan pencucian uang serta perkembangan terkini mengenai jenis transaksi, 
instrumen transaksi, kelompok industri serta pihak terkait yang terlibat dalam perkara 
pencucian uang tahun 2018.
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DAFTAR ISTILAH 
 

No Singkatan Kepanjangan Definisi 

1 AML/CFT Anti Money Laundering/ 
Counter Terorist Financing 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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 pembawaan uang tunai ke dalam 
atau ke luar daerah pabean Indonesia yang 
tercantum dalam Pasal 34 UU PP TPPU, yang 
meliputi: 
pembawaan uang tunai dalam mata uang rupiah 
dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen 
pembayaran lain dalam bentuk cek perjalanan, 
surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling 
sedikit Rp100.000.000(seratus juta rupiah) atau 
yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke 
luar daerah pabean Indonesia wajib 
memberitahukan kepada Dirjen Bea dan Cukai. 

15 LT PBJ Laporan Transaksi Penyedia 
Barang dan Jasa 

Berdasarkan Pasal 27 UU PP TPPU, Penyedia 
Barang dan Jasa (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 LTKL/IFTI Laporan Transfer Dana dari/ke 
Luar Negeri/International Fund 
Transfer Instruction Report 

Laporan yang wajib disampaikan Penyedia Jasa 
Keuangan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 
Perka PPATK no.PER-12/1.02/PPATK/06/13 
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tentang tata cara penyampaian laporan transaksi 
transfer dana dari dan ke Luar Negeri bagi 
Penyedia Jasa Keuangan meliputi: 
a. Perintah Transfer Dana dari Luar Negeri; 
b. Perintah Transfer Dana ke Luar Negeri.  

17 LTKM Laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan 
ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PP TPPU 

18 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 (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. 

19 PJK Penyedia Jasa Keuangan   
  
  
  
  

20 PNS/ASN Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur 
Sipil Negara  

21 PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan 

22 RTGS Real Time Gross Settlement 

23 TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang 
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1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia memilki komitmen yang kuat dalam mencegah maupun memberantas tindak 
pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan berupaya untuk memenuhi 
rekomendasi internasional 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 mengikuti jejak transaksi 
keuangan atau aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi tren dan pola pencucian uang 
serta pendanaan terorisme. Selain itu, 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.  

Indonesia dalam hal ini PPATK yang berperan sebagai unit intelijen keuangan secara kontinu 
telah memenuhi ketentuan sebagaimana rekomendasi tersebut salah satunya dengan 
menyusun riset atau penelitian terkait dengan tipologi pencucian uang dan pendanaan 
terorisme dengan basis data berupa putusan pengadilan atas perkara tindak pidana 
pencucian uang. Adapun hasil riset tersebut diantaranya yakni Laporan Hasil Riset Tipologi 
Pencucian Uang Semester 1 Tahun 2014 dengan basis data putusan tahun 2005-2013, 
Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Semester 1 Tahun 2015 dengan basis data 
berupa putusan tahun 2014, Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Tahun 2016 
dengan basis data berupa putusan tahun 2015, Laporan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang 
Tahun 2017 dengan basis data berupa putusan tahun 2016 dan Laporan Hasil Riset Tipologi 
Pencucian Uang Tahun 2018 dengan basis data berupa putusan tahun 2017. 

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  

PENDAHULUAN 11  
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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 2018 terdapat 246 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah 
diputus pengadilan, dengan tindak pidana asal yang dominan adalah Korupsi sejumlah 64 
putusan (26%), Narkotika sejumlah 54 putusan (21,95%), dan Penipuan sejumlah 41 putusan 
(16,67%) sebagaimana digambarkan pada gambar 1 di bawah ini: 

 
Tabel 1  

Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU 

Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Asal Periode 2005 s.d. 2018 

 

           Sumber Data : Olah Data Internal Riset PPATK 2019 

Dalam perkembangannya, modus pencucian uang menjadi semakin kompleks seiring 
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 hasil penelitian Asia Pacific Group (APG) beberapa diantaranya1: 

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 

 
1 Asia/Pasific Group on Money Laundering. 2017. APG Yearly Typologies Report 2017. New South Wales: APG 
Secretariat. 
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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. Penukaran/konversi Mata Uang  

Membantu penyelundupan ke yurisdiksi lain atau memanfaatkan kelemahan 
ketentuan pelaporan atas penukaran mata uang, misalnya pembelian cek 
perjalanan. 

3. Pembawaan/Penyelundupan Uang Tunai/Mata Uang (Cash couriers/currency 
smuggling) 

Cara ini dilakukan sehingga perpindahan mata uang tidak diketahui atau terhindar 
dari pelaporan transaksi tunai 

4. Penggunaan Transfer Kawat (Wire Transfer)/ akun rekening di bank luar negeri 

Ini bertujuan untuk melakukan transfer dana secara elektronik antara lembaga 
Teknik keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan 
penyitaan asset. 

5. Trade Based Money Laundering 

Pencucian uang berbasis perdagangan internasional, biasanya melibatkan 
manipulasi faktur dan menggunakan jalur dan komoditas pembiayaan 
perdagangan untuk menghindari ketentuan transparansi keuangan 

6. Penggunaan bank/ bisnis di luar negeri (offshore banks/businesses) 

Penggunaan bank/ bisnis di luar negeri termasuk penyedia layanan perusahaan 
yang terpercaya: untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana 
dan untuk memindahkan uang jauh dari pengawasan otoritas domestik 

7. 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.  

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Riset Tipologi tahun 2018, diketahui bahwa di 
Indonesia terdapat beberapa tipologi pencucian uang yang diperoleh dari hasil putusan 
pengadilan selama periode 2017, diantaranya sebagai berikut: 
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1. Pembelian aset menggunakan mata uang asing secara tunai dari pelaku tindak 
pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan aset dari hasil kejahatan 

2. Pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, bangunan, atau 
properti dengan menggunakan nama sendiri 

3. Dana ditransfer dulu ke rekening lain lalu ditransfer kembali ke rekening sumber 
(u-turn) 

4. Merenovasi atau merubah bentuk aset menjadi lebih bagus dan lebih produktif 
seperti menjadikan kos-kosan, kantor dan sebagainya dan hasilnya digunakan 
untuk keperluan pribadi 

5. Uang hasil tindak pidana digunakan untuk melakukan tindak pidana lain yang 
bernilai ekonomis (judi) dengan tujuan untuk mendapatkan profit dari perputaran 
uang tersebut 

6. Pembawaan uang tunai ke luar negeri untuk ditukarkan lagi di penukaran mata 
uang asing di luar negeri 

7. Penukaran dana hasil tindak pidana ke dalam mata uang asing; hawala banking 

8. Uang-uang yang ditransfer ke rekening terdakwa digunakan dalam bisnis 
pengiriman uang tidak berizin, selanjutnya uang tersebut ditarik tunai, ditukarkan 
menjadi mata uang asing, dibawa keluar negeri, atau diberikan kepada seseorang 
secara tunai atau ditransfer  

9. Penarikan tunai diikuti dengan transfer ke banyak rekening untuk mentransfer hasil 
judi online 

10. Penggunaan rekening atas nama sendiri di banyak bank untuk menampung, 
mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana 

11. Uang yang telah diserahkan kepada pihak lain secara tunai ditransfer kembali 
kepada pelaku (u-turn) 

12. Selain untuk memperluas usaha, hasil pencairan kredit dan jual beli sertifikat tanah 
curian digunakan untuk membayar hutang lain, ditarik tunai, transfer ke bank lain, 
dan diberikan kepada pihak yang membantu penipuan 

13. Menerima uang hasil tindak pidana di rekening atas nama sendiri 

Untuk memperbaharui Laporan Hasil Riset sebelumnya, maka dilakukan penelitian yang 
serupa dengan mengambil basis data berupa putusan pengadilan atas perkara tindak 
pidana pencucian uang selama tahun 2018 mengingat modus-modus dalam pencucian 
uang yang semakin berkembang sehingga diperlukan penelitian yang berkelanjutan 
terhadap hal tersebut. 
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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 yang ada dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana 
pencucian uang tersebut. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik profil, wilayah, tindak pidana asal, penyitaaan aset serta sanksi 
hukuman berdasarkan putusan pengadilan atas perkara TPPU selama periode 2018?   

2. Bagaimana keterkaitan putusan pengadilan terkait TPPU selama periode 2018 dengan 
LTKM, HA dan HP PPATK? 

3. Bagaimana tipologi dari beberapa kasus TPPU yang sudah diputus pengadilan selama 
periode 2018? 

4. Bagaimana trend dari variabel-variabel pembentuk tipologi terhadap putusan 
pengadilan berdasarkan tindak pidana asal selama periode 2014-2018? 

5. Bagaimana dinamika dan tantangan Aparat Penegak Hukum dalam hal penelusuran 
aset dan pembuktian perkara TPPU?  

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui karakteristik wilayah, tindak pidana asal, profil, penyitaaan aset serta variasi 
hukuman berdasarkan putusan pengadilan atas perkara TPPU selama periode 2018. 

2. Mengetahui keterkaitan putusan pengadilan terkait TPPU selama periode 2018 dengan 
LTKM, HA dan HP PPATK 

3. Mengetahui tipologi dari beberapa kasus TPPU yang sudah diputus pengadilan selama 
periode 2018. 

4. Mengetahui trend dari variabel-variabel pembentuk tipologi berdasarkan tindak pidana 
asal terhadap putusan pengadilan selama periode 2014-2018. 

5. Mengetahui dinamika dan tantangan Aparat Penegak Hukum dalam hal penelusuran 
aset dan pembuktiaan perkara TPPU. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 2 
TINJAUAN  
PUSTAKA 
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2. 1 KONSTRUKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

2.1.1 TAHAPAN PENCUCIAN UANG 

Pencucian uang secara sederhana adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau 
menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana 
sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU No 8 Tahun 2010 dengan maksud untuk 
menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah 
menjadi harta kekayaan yang sah. Mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan 
dalam 3 (tiga) tahap. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut: 

1. Penempatan (placement)  

Merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem 
keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap 
penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil 
kejahatan dari sumber kejahatannya. 

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 harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah 
ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-
olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai 
kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari 
operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut 
kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana 
dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan 
kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran. 

Namun dalam prakteknya pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapan 
tersebut. Karena bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya 
ke dalam sistem keuangan formal (placement) dalam rangka menghindari pendeteksian 
oleh otoritas terkait sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan uangnya 
untuk pembelian aset (integration) yang diatasnamakan orang lain. 

  TINJAUAN PUSTAKA 22
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2.1.2 JENIS-JENIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  

Tindak 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 asalnya sudah dibuktikan maupun belum). Penyusunan dakwaan TPPU tanpa 
harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau biasa disebut Stand-alone 
Money Laundering 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. Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kemungkinan telah dicuci 
oleh terdakwa (self-laundering) atau oleh pihak ketiga (third party money laundering). 

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: 

a. Self Laundering merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat 
dalam perbuatan tindak pidana asal.  

b. Third Party Money Laundering merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh 
orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.  

 
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.  
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Sedangkan menurut tempat terjadinya yaitu Foreign Money Laundering, merupakan 
pencucian uang yang dilakukan di luar yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana asal. Hal 
ini dilakukan untuk menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri hasil tindak 
pidana. 

Bentuk tindak pidana pencucian uang dalam hukum di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang atau biasa disebut dengan UU TPPU. Dalam UU TPPU tersebut tindak 
pidana pencucian uang dibedakan dalam tiga jenis, dimana masing-masing diatur dalam 
pasal yang terdapat di dalam UU TPPU tersebut, diantaranya: 

a. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif 

Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU 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 
Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah). 

 

Tabel 2 

 Unsur TPPU Dalam Pasal 3 UU 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. Berdasarkan UU 
Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan dan yang telah 
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ditempatkan atau disimpan pada bank disebut “simpanan” yang 
dapat berupa giro, 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 
untuk 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 safe deposit box 
tersebut. 

Membawa Keluar 

Negeri 

Membawa Keluar 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 

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. 
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atau Surat 

Berharga 

Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan pedagang valuta 
asing dan bank,  sedangkan penukaran surat berharga biasa 
dilakukan di pasar modal dan pasar uang 

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 
Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah). 

 

Tabel 3 

Unsur TPPU Dalam Pasal 4 UU 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 
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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 

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 

 

b. 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). 
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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 Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah). 

 

Tabel 4 

Unsur TPPU Dalam Pasal 5 UU 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 

 

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. 

 

2.2 TINDAK PIDANA ASAL DALAM UU TPPU 

Tindak 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 
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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 5 

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 dan 
UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja 
Migran Indonesia 

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 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 
j Kepabeanan UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. UU Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Kepabeanan 
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 



15  LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2019 

m Perdagangan Senjata Gelap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang 
mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere 
Strafbepalingen" (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 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
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 

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 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2008 tentag Perubahan Keempat atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 

w Di Bidang Kehutanan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan 

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 dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 

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 
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Dalam pasal 2 UU TPPU  juga terdapat ketentuan mengenai locus delicti tindak pidana, yaitu: 

1) Menggunakan asas teritorial, 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 barang siapa 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 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 
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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, distrubusi 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 
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tersebut secarah sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen 
palsu, atau tanpa menggunakan 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 dangan 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 pemidanaan 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 
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keluar masuk pabean perlu dilakukan pemeriksaan. Tindak pidana kepabeanan 
merupakan perbuatan mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau 
mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang kepabeanan. 
Tindak pidana kepabeanan disebut juga sebagai tindak pidana penyelundupan barang. 

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 perekrutan, 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 "Ordonnantie tijdelijke 
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.  
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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 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 barang siapa 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. 
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r. Tindak Pidana Penipuan 

Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pasal 378-380. Dalam Pasal 378 menyatakan barang siapa denga 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 
specialis dalam menangani tindak pidana terhadap uang rupiah, meskipun pada 
dasarnya ketentuan Bab 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 barang siapa 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: 

 

 

 

 
3http://www.bi.go.id/id/rupiah/materidownload/Documents/Aparkum.pdf 
4http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca972bc/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk 
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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 

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 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 
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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. 

 

2.3 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 

Terdapat beberapa tipologi maupun modus yang digunakan oleh para pelaku pencucian 
uang untuk menyamarkan maupun menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang 
berasal dari hasil tindak pidana, diantaranya beberapa tipologi berdasarkan referensi 
internasional adalah: 
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Moneyval5: 

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 APU/PPT, 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 Diligence. 

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 pencucian uang dan sarana transportasi. Para pelaku 
tindak pidana pencucian uang yang terorganisir menyembunyikan asetnya di luar 
jurisdiksi 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, 
penasihat keuangan, 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 yurisdiksi yang menerapkan bank secrecy yang ketat untuk 

 
5 Typologies Report on Laundering the Proceeds of Organised Crime, 17 April 2015, MONEYVAL(2015)20, dated 
17 April 2015, adopted by MONEYVAL at its 47th plenary meeting (14-17 April 2015) 
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menyamarkan 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 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 jurisdiksi 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. Penggunaan bank lepas pantai (offshore banks), perusahaan bisnis internasional 

dan trusts lepas pantai 

Tipologi ini biasanya menggunakan perusahaan asing yang teregistrasi di negara-
negara tax haven yang tidak memiliki bisnis nyata, atau bank dan trusts yang didirikan 
di negara-negara tax haven. Dana hasil kejahatan ditransfer ke perusahaan/ bank/trusts 
lepas pantai untuk menyembunyikannya. 

2. Penggunaan Mata Uang Virtual 

Mata uang virtual dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang karena 
memungkinkan penggunanya bertransaksi menggunakan nama palsu (pseudonim) 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. 
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4. Trade-based money laundering dan transfer pricing 

Transaksi trade-based money laundering biasanya melibatkan transfer dana luar Negeri 
yang tidak memiliki dasar transaksi yang jelas, misalnya tidak ada pengiriman barang, 
atau pengiriman barang kurang/berlebih. Selain itu dapat juga dilakukan dengan 
pembuatan tagihan transaksi yang kurang/lebih dari nilai transaksi yang sesungguhnya. 
Tujuannya pada umumnya untuk menghindari pembayaran bea cukai dan pajak. 

5. Bank ilegal/jasa pengiriman dana alternatif/hawala 

Sebuah teknik yang digunakan dengan mekanisme informal berdasarkan kepercayaan 
dari jaringan untuk mengirimkan uang. Seringkali mekanisme ini bekerja secara 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. 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 internet (enkripsi, akses terhadap identitas, perbankan 

internasional, dll) 

Penggunaan internet dalam kejahatan pada umumnya adalah dengan melakukan 
peretasan (melakukan akses secara tidak sah ke perangkat/akun orang lain) atau 
penipuan, misalnya menggunakan alamat e-mail atau situs web yang seolah-olah asli 
padahal palsu (phishing). 

7. Penggunaan metode/sistem 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). 

8. Pencucian uang hasil tindak pidana perpajakan 

Pencucian uang hasil tindak pidana perpajakan dapat melibatkan satu atau lebih 
yurisdiksi. Pelakunya bisa perorangan atau pemilik usaha ataupun petugas pajak. 
Contoh tindak pidana perpajakan yang dilakukan adalah pemalsuan faktur pajak atau 
bukti transaksi, dengan sengaja melaporkan dan membayar jumlah pajak yang tidak 
sesuai fakta untuk menghindari kewajiban perpajakan, dan pembuatan data wajib pajak 
palsu untuk memperoleh restitusi pajak. 

 

 



27  LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2019 

9. Properti/real estate, termasuk peran agen properti 

Contoh kasusnya adalah penggunaan perusahaan properti ilegal di mana perusahaan 
tersebut melakukan pemaksaan untuk memperoleh sebidang tanah. Pendiri 
perusahaan tersebut lalu mendirikan perusahaan lain dan menggunakan penilaian 
tanah di atas sebagai ekuitas di perusahaan barunya. Ini menggabungkan aset yang 
sah dengan yang tidak sah. 

10. Hubungan dengan perdagangan dan penyelundupan manusia 

Kasus perdagangan atau penyelundupan manusia biasanya melibatkan sindikat 
transnasional. Sebagai contoh seorang warga Malaysia ditemukan terhubung dengan 
jaringan penyelundupan tenaga kerja lintas negara dan bertugas membujuk warga 
muslim Rohingya (Myanmar) untuk bekerja. Mereka mengatakan pada para keluarga 
korban bahwa mereka harus membayar uang tebusan jika ingin anggota keluarga 
mereka bebas. Padahal anggota keluarga mereka juga disuruh bekerja untuk 
membayar sindikat penyelundup tenaga kerja tersebut. Hasil dari tindak pidananya 
dicuci melalui bisnis perkapalan dan hotel. 

11. Penggunaan nominees (nama pinjaman), trusts, anggota keluarga atau 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. 

12. Aktivitas perjudian (kasino, pacuan kuda, perjudian internet, dll) 

Aktivitas perjudian seringkali digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana. Jika pelaku 
kalah, uang hasil tindak pidana akan hilang jejaknya, dan jika menang, uang hasil tindak 
pidana akan berlipat dan menjadi seolah-olah dari hasil perjudian (di yurisdiksi yang 
melegalkan perjudian).  

13. Mingling (penyatuan uang haram dalam bisnis legal) 

Teknik ini menggunakan cara mencampurkan atau menggabung kan hasil kejahatan 
dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana. 

14. Penggunaan perusahaan cangkang (shell companies/corporations) 

Sebuah teknik yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan secara formal 
berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya perusahaan 
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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. 

15. Penukaran uang asing 

Tipologi ini memanfaatkan penukaran uang ke mata uang asing. Uang yang ditukarkan 
bisa asli ataupun palsu. Uang yang sudah ditukarkan lalu disetorkan ke rekening bank 
atau ditransfer untuk menyamarkan jejaknya. Selain itu uang juga dapat dibawa 
melewati batas negara tanpa melakukan pelaporan (non-declaration) lalu ketika sampai 
di negara tujuan ditukarkan dengan mata uang negara tujuan, atau ditransfer 
menggunakan hawala. 

16. Penggunaan kartu kredit, cek, surat perjanjian utang 

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. 

17. Structuring (memecah-mecah transaksi) 

Sebuah metode yang dilakukan dengan menggunakan transaksi dalam jumlah relatif 
kecil namun dengan frekuensi yang tinggi di sektor keuangan. 

18. Smurfing (banyak orang melakukan transaksi ke satu tujuan dengan tujuan 

memecah-mecah transaksi) 

Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang 
berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu. 

19. Transfer internasional/penggunaan rekening bank asing 

Teknik ini bertujuan untuk melakukan transfer dana secara elektronik antara lembaga 
keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan 
aset. 

20. Pertukaran komoditas (barter, misalnya reinvestasi dalam obat-obatan terlarang) 

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. 
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21. 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 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yang 
dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya, melakukan penipuan melalui 
penggunaan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening. 

22. Perhiasan dan 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. 

23. Pembelian aset berharga (barang seni, barang antik, kuda pacuan, dll) 

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. 

24. Investasi di pasar modal, penggunaan perantara 

Pada umumnya investasi di pasar modal digunakan untuk penempatan dan integrasi. 
Hasil dari investasi di pasar modal juga dapat ditransfer ke rekening lain. 

25. Kejahatan lingkungan 

Uang hasil kejahatan lingkungan seperti penyelundupan kayu dan penjualan satwa liar 
dilindungi seringkali melintasi batas negara.  

26. Berhubungan dengan obat-obatan terlarang 

Tipologi pencucian uang hasil penjualan obat-obatan terlarang biasanya melibatkan 
setoran dengan jumlah kecil dari banyak rekening ke 1 rekening, dan jika setorannya 
sudah mencapai jumlah tertentu, biasanya uang di rekening tersebut akan ditarik 
seluruhnya atau rekening ditutup. Selain itu bisa juga dilakukan dengan menyuruh 
orang lain membuka rekening (misalnya teman, saudara, pasangan) atau membeli 
rekening orang lain yang tidak dikenal sebelumnya.
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3.1 PENANGANAN PERKARA TPPU OLEH APARAT PENEGAK 

HUKUM 

Pada 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:  

3.1.1 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 (PP TPPU) sangat membantu dalam melaksanakan tugas 
terkait kasus-kasus pidana yang sedang ditangani, khususnya dalam penyidikan dan 
penuntutan, dalam permintaan keterangan bank dan penelusuran transaksi mencurigakan, 
dan dalam pemulihan aset. Namun, menurut responden masih terdapat kelemahan dalam 
menangani perkara TPPU, yaitu: 

� Tantangan Pembuktian dalam perkara TPPU lebih besar dibandingkan perkara pidana 
lainnya, karena pelaku selalu menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. 

� Penerapan pembuktian terbalik dapat merugikan proses penuntutan dimana pelaku 
memungkinkan menunjukkan sumber perolehan harta kekayaannya yang tidak wajar 
berasal dari bisnis yang merupakan rekayasa. 

� Penyidik mengalami kendala dalam hal penelusuran aset yang bukan atas nama 
tersangka. 

� Kendala dalam melakukan penyitaan aset dikarenakan ada beberapa aset dalam 
penguasaan pihak ketiga/orang lain. 

� Bilamana harta yang akan disita oleh negara bercampur dengan uang hasil tindak 
pidana, maka penyidik harus memisahkan uang hasil tindak pidana tersebut dengan 
uang halal yang diperoleh terdakwa selama ini. 

� PPATK diharapkan membantu memperkuat keterangan perkara terkait dengan kasus 
TPPU yang ditangani Pengadilan Tinggi. 

Terkait dengan pemberkasan perkara pencucian uang, selama periode riset 2018, diketahui 
bahwa  berkas perkara TPPU dan tindak pidana asal yang diterima oleh responden 
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Kejaksaan dari penyidik, dominan digabung antara berkas tindak pidana asal dan berkas 
tindak pidana pencucian uangnya.  

3.1.2 Perkembangan Modus Pencucian Uang 

Kami meminta responden mengidentifikasi perkembangan modus pencucian uang 
berdasarkan pengetahuan dan/atau pengalamannya menangani perkara pencucian uang, 
baik dalam periode riset atau sebelumnya. Berikut rangkuman beberapa modus pencucian 
uang yang berhasil kami kumpulkan: 

a. Membelikan harta memakai nama anggota keluarga atau orang lain; 

b. Membeli polis asuransi; 

c. Dibelanjakan menjadi kendaraan dan peralatan rumah tangga; 

d. Pelaku menggunakan rekening orang lain dan melakukan pola transaksi pass by pass 
by  yang dilakukan oleh pelaku, sehingga ketika dilakukan pelacakan uang sudah tidak 
ditemukan. 

e. Menanamkan modal yang berasal dari hasil kejahatan pada perusahaan lain dengan 
kerjasama secara legal. 

f. Pengunaan identitas palsu dalam pembukaan rekening. 

3.1.3  Dinamika dan Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam 

Penanganan Perkara Pencucian Uang 

Dalam penanganan perkara pencucian uang tentunya terdapat dinamika dan tantangan 
yang dialami oleh Aparat 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, di antaranya: 

� Ada kelemahan peraturan bahwa hakim tidak berhak memerintahkan pemeriksaan 
lebih lanjut sehingga mastermind dalam kasus TPPU kadang tidak terbukti sehingga 
hanya pelaku lapangannya saja yang terjerat TPPU. 

� Dengan maraknya kasus yang menggunakan fintech,  OJK kiranya dapat segera 
menyusun daftar penyelenggara fintech berizin dan tidak berizin serta segera dapat 
disosialisasikan kepada Penegak Hukum dan masyarakat. 

� Kesulitan dalam melacak transaksi tunai 

� Kemampuan penyidik TPPU di tingkat Polres masih terbatas dalam penanganan kasus 
TPPU dengan TP Narkoba. 
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� Dalam hal pembokiran harta kekayaan bukan pelaku utama dimana pelaku menyimpan 
dana atas nama orang lain. Pada saat pemblokiran atas rekening pihak ketiga penyidik 
menghadapi kendala terkait dengan pertanyaan bank bahwa apakah penyidik sudah 
melakukan tindakan hukum terhadap rekening pelaku utama (padahal pelaku utama 
tidak mempunyai rekening). 

� Terkadang informasi dalam Laporan Hasil Analisis atau Laporan Hasil Pemeriksaan 
hanya berisikan informasi dengan nominal besar sedangkan di lapangan nominal kecil 
pun bias menjadi petunjuk bagi penyidik untuk menyingkap tersangka lainnya/jaringan 
pelaku. 

 

3.2 KARAKTERISTIK UNSUR PUTUSAN PERKARA TPPU TAHUN 

2018 

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai karakteristik data putusan pengadilan perkara 
TPPU tahun 2018. Karakteristik putusan perkara pencucian uang diperoleh berdasarkan hasil 
putusan perkara pencucian uang yang selama periode 2018. Putusan yang diteliti dalam 
penelitian ini berasal dari sumber surat yang dikirimkan ke semua Pengadilan di seluruh 
Indonesia dan website Mahkamah Agung (putusan.mahkamahagung.go.id). 

Karakteristik putusan ini disusun untuk menggambarkan statistik maupun tren dari perkara 
pencucian uang selama tahun 2018. Berdasarkan data putusan pengadilan tindak pidana 
pencucian uang yang didapatkan selama tahun 2018, diperoleh sebanyak 60 Putusan 
Perkara Pencucian Uang, di mana 5 putusan tidak terbukti sebagai tindak pidana pencucian 
uang dan 1 putusan yang tidak diperoleh berkas putusannya serta 54 putusan terbukti 
tindak pidana pencucian uang. Dari 54 putusan tersebut yang dapat dianalisis hanya 42 
putusan. Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian uang tahun 2018, berikut 
sebaran tingkat lembaga pengadilan yang telah memutus perkara pencucian uang selama 
periode tahun 2018.  

Tabel 7 

Jumlah Putusan Pengadilan TPPU Berdasarkan Tingkat Lembaga Peradilan 

Tingkat Pengadilan Jumlah Putusan 

Mahkamah Agung 7 
Pengadilan Negeri Bireun 1 
Pengadilan Negeri Cilacap 4 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 1 
Pengadilan Negeri Pekanbaru 2 
Pengadilan Negeri Pontianak 1 
Pengadilan Negeri Samarinda 1 
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Pengadilan Negeri Serang 4 
Pengadilan Tinggi Aceh 1 
Pengadilan Tinggi Jakarta 13 
Pengadilan Tinggi Jawa Barat 3 
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 1 
Pengadilan Tinggi Jawa Timur 2 
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan 1 
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 2 
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat 3 
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur 1 
Pengadilan Tinggi Papua 1 
Pengadilan Tinggi Riau 2 
Pengadilan Tinggi Sumatera Barat 1 
Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 1 
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara 6 
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 1 

 

Tingkat penanganan perkara tindak pidana pencucian uang selama periode 2018 lebih 
dominan di Pengadilan Tingkat Kedua yaitu Pengadilan Tinggi sebanyak 39 putusan atau 
65%, Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 14 putusan atau 23% serta Mahkamah Agung 
sebanyak 7 putusan atau 12% dari 60 putusan yang tersebar di 16 provinsi.  

Gambar 2 

Persentase Putusan Pengadilan TPPU Berdasarkan Tingkat Lembaga Peradilan 
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3.2.1 Karakteristik Profil 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 berdasarkan tindak pidana asal 
didominasi oleh tindak pidana narkotika sebanyak 23 putusan atau sebesar 43 % dari total 
54 putusan. Di samping itu terdapat sebanyak 9 putusan perkara pencucian uang atau 17% 
berasal dari tindak pidana korupsi. Pada peringkat ketiga terdapat 7 putusan tindak pidana 
lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Berdasarkan informasi 
yang didapatkan dari pengumpulan data putusan pengadilan tahun 2018, diketahui bahwa 
total kerugian dari kegiatan tindak pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian 
uang selama tahun 2018 adalah sebesar Rp8.526.296.859.290,- (delapan triliun lima ratus 
dua puluh enam milliar dua ratus sembilan puluh enak juta delapan ratus lima puluh 
Sembilan ribu dua ratus sembilan puluh  rupiah). Terkait dengan kerugian yang disebabkan 
oleh tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana dapat ditaksir nilainya 
sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 7. 

Gambar 3 

Jumlah Putusan Berdasarkan Tindak Pidana Asal 
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Tabel 8 

Jumlah Kerugian Yang Ditaksir Berdasarkan Data Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2018 

Jenis Tindak Pidana Asal Jumlah Putusan Total Kerugian 

Narkotika 22 Rp6.684.668.606.344 

Penggelapan 3 Rp945.364.024.010 

Di bidang perbankan 3 Rp430.495.607.693 

Di bidang perpajakan 1 Rp161.176.032.108 
Korupsi 9 Rp133.311.085.956 

Penipuan 6 Rp86.083.102.579 

Tindak pidana lain (> 4 tahun pidana penjara) 7 Rp48.689.400.600 

Di bidang perasuransian 1 Rp35.500.000.000 

Murni TPPU 1 Rp1.000.000.000 

Total 54  Rp8.526.296.859.290 

 
Dari 54 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, dapat dilihat pada 
gambar 6. 

Berdasarkan gambar 6 terlihat bahwa dominan pencucian uang dilakukan oleh orang yang 
terlibat dalam perbuatan tindak pidana asalnya (Self Laundering) sebanyak 33 putusan 
(61%) dan sebanyak 21 putusan (39%) dari total 54 putusan merupakan pencucian uang 
yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asalnya 
(Third-Party Laundering).  

Gambar 4 

Hubungan Pelaku TPA dengan TPPU-nya 
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3.2.2 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 2018 terdapat 
sebanyak 54 terdakwa dari 54 putusan. Berikut karakteristik profil jenis kelamin pelaku 
tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan TPPU tahun 2018 yang 
menjadi basis data penelitian. 

Gambar 5 

Jumlah Pelaku Berdasarkan Jenis Kelamin dalam Putusan Pengadilan Tahun 2018 

 

Berdasarkan gambar 7 terlihat bahwa laki-laki mendominasi profil jenis kelamin pelaku 
tindak pidana pencucian uang pada data putusan pengadilan tahun 2018, di mana total 
laki-laki adalah 49 orang (91%) dan perempuan hanya 5 orang (9%). 

Gambar 6 

Jumlah Pelaku Berdasarkan Kelompok Umur Dalam Putusan Pengadilan Tahun 2018 
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Kelompok umur dibedakan menjadi 5 (lima) tingkatan umur dengan rentang 10 tahun, 
diawali dengan 0-24 tahun, 25-34 tahun, 35-44 tahun, 45-54 tahun serta >54 tahun. 
Berdasarkan gambar 6, terlihat bahwa kelompok umur 35-44 tahun mendominasi kelompok 
umur dari para pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan TPPU 
tahun 2018, dimana pada kelompok umur tersebut terdapat 19 orang (35%). Sedangkan 
kelompok usia 25-34 tahun berada pada posisi kedua jumlah kelompok umur pelaku tindak 
pidana pencucian uang. Terdapat informasi kelompok umur dari pelaku tindak pidana 
pencucian uang yang diputus pada tahun 2018 dikarenakan tidak diperolehnya berkas 
putusan. 

Pengklasifikasian profil pekerjaan dalam penelitian 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 2018.   

Gambar 7 

Jumlah Pelaku Berdasarkan Profil Pekerjaan Dalam Putusan Pengadilan Tahun 2018 

 
 

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa profil pekerjaan pelaku tindak pidana 
pencucian uang yang dominan selama tahun 2018 yaitu Pengusaha/Wiraswasta sebanyak 
22 terdakwa (41%). Selain itu pegawai swasta/karyawan juga berada pada posisi kedua 
dengan jumlah 17 orang (31%). 

3.2.3 Karakteristik Putusan Berdasarkan Delik TPPU  

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU), pelaku tindak pidana 
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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 
TPPU 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 kekayaan hasil tindak pidana. 

Gambar 8 

 Pengenaan Unsur Pasal Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan TPPU 

Tahun 2018 

 
 

Berdasarkan gambar 10 dapat diketahui bahwa pengenaan unsur pasal 3 UU PP TPPU 
adalah 40 putusan (74%), dan pasal 5 UU PP TPPU adalah 14 putusan (26%) 

3.2.4 Karakteristik Putusan Berdasarkan Variasi Pidana  

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. Berikut 
gambar karakteristik putusan pengadilan dilihat dari variasi hukuman pidana penjaranya: 
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Gambar 9 

 Putusan Pengadilan 2018 Berdasarkan Variasi Hukuman Pidana Penjara 

 

Berdasarkan gambar 11, diketahui bahwa vonis hukuman pidana penjara yang paling 
dominan adalah dikenakan hukuman penjara antara 1 s.d. 5 tahun sebanyak 30 putusan 
(56%), dan di atas 5 tahun s.d. 10 tahun sebanyak 12 putusan (22%), di atas 10 tahun s.d. 15 
tahun sebanyak 6 putusan (11%), di atas 15 tahun s.d. 20 tahun sebanyak 3 putusan (6%). 
Dapat dilihat bahwa 1 putusan terdakwanya dikenakan hukuman mati, padahal menurut UU 
PP TPPU, hukuman maksimal dari TPPU adalah 20 tahun. Terdakwa yang dikenakan 
hukuman mati adalah terpidana kasus Narkotika di mana putusan menjadi 1 berkas antara 
TPPU dan Narkotika, dalam kedua putusan tersebut terdakwa dikenakan hukuman 
maksimal menurut UU Narkotika. Serta terdapat pengenaan pidana nihil sebanyak 2 
putusan (4%) 

Adapun variasi hukuman selain pidana penjara adalah pidana denda yang diterapkan 
kepada para pelaku pencucian uang sehingga dapat memberikan efek jera, sebagaimana 
tergambar dalam gambar 12. 
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Gambar 10 

 Putusan Pengadilan 2018 Berdasarkan Variasi Hukuman Pidana Denda 

 

 
Berdasarkan variasi hukuman pidana denda, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik 
diatas, yang dominan adalah hukuman pidana denda sebesar Rp0 s.d. Rp1.000.000.000 (satu 
miliar rupiah) yakni sebanyak 41 putusan (80%), lalu diatas Rp1.000.000.000 (satu miliar)  s.d. 
Rp5.000.000.000 (lima miliar) sebanyak 7 putusan (14%), dikenakan pidana denda sebesar 
diatas Rp5.000.000.000 (lima miliar) s.d. Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) adalah sebanyak 
3 putusan (6%). 

3.2.5 Karakteristik Putusan Berdasarkan Perampasan Barang Bukti 

untuk Negara 

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. Dalam putusan Pengadilan, biasanya barang bukti yang 
dirampas untuk negara adalah yang dianggap aset yang berhubungan dengan tindak 
pidana. Berdasarkan data putusan pengadilan tahun 2018, terdapat barang bukti yang 
dapat dirampas untuk negara dari pelaku sebagai berikut: 
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Gambar 11 

Perampasan Barang Bukti Berdasarkan Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2018 

 

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa dalam 26 dari 54 putusan (48%), aset pelaku tindak 
pidana dirampas untuk negara. Sebanyak 6 putusan (11%) asset pelaku dikembalikan 
kepada yang berhak dan sebanyak 18 putusan (33%) digunakan dalam perkara lain. 
Sedangkan dalam 4 putusan (8%) tidak diperoleh informasi terkait dengan asset pelaku 
dikarenakan tidak diperolehnya berkas putusan. 

Dilihat dari jenis barang bukti yang dirampas untuk negara, dapat dilihat pada tabel 8: 

Tabel 9 

Jenis Barang Bukti yang Dirampas untuk Negara  

Berdasarkan Jumlah Putusan TPPU Tahun 2018 

 

Jenis Barang Bukti Jumlah Putusan Keterangan 

Uang 19 IDR 45,469,290,228.00 
Mobil 12 Belum dinilai 
Handphone 4 Belum dinilai 
Motor 4 Belum dinilai 
Tanah dan Bangunan 4 Belum dinilai 
Rumah 3 Belum dinilai 
Perlengkapan Rumah Tangga 2 Belum dinilai 
Ruko 2 Belum dinilai 
Tanah 2 Belum dinilai 
Televisi 2 Belum dinilai 
Cincin 1 Belum dinilai 
Jam Tangan 1 Belum dinilai 
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Polis asuransi 1 IDR 61,107,281.00 
Tanah   1 Belum dinilai 
Uang Mata Uang Asing 1 Belum dinilai 
Condotel 1 Belum dinilai 
Truck 1 Belum dinilai 
Light truck 1 Belum dinilai 
Sepeda Motor 1 Belum dinilai 
Excavator 1 Belum dinilai 
Wheel Loader 1 Belum dinilai 
Jaw Sekunder 1 Belum dinilai 
Logam Mulia 1 Belum dinilai 
Iphone Watch 1 Belum dinilai 
Tablet 1 Belum dinilai 
Laptop 1 Belum dinilai 
Kamera 1 Belum dinilai 
GOPRO 1 Belum dinilai 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 54 putusan pengadilan, sebanyak 19 
putusan di antaranya telah dirampas dari pelaku berupa uang tunai yang ditaksir sejumlah 
Rp45.469.290.228,00. Alat transportasi seperti mobil dan motor juga menjadi aset yang 
dirampas untuk negara, di mana terdapat 12 putusan di mana mobil dirampas, dan 4 
putusan di mana motor dirampas. Adapun nilai taksiran dari beberapa aset yang dirampas 
untuk negara tersebut belum bisa ditaksir dalam penelitian ini. 

3.2.6 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 Sumatera Utara 
Kalimantan Barat, Banten, Banda Aceh, NTB, Riau 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, keterkaitan suatu 
provinsi terletak pada daerah/provinsi di mana tindak pidana tersebut disidangkan. 
Perhitungan jumlah putusan dari setiap wilayah didasarkan kepada tingkat pengadilan 
negeri dari putusan, karena jika diambil tingkat tertinggi, Mahkamah Agung berada di 
wilayah provinsi DKI Jakarta sehingga dapat menimbulkan bias terhadap risiko wilayah DKI 
Jakarta. Adapun wilayah-wilayah yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang 
berdasarkan putusan pengadilan tahun 2018 adalah sebagai berikut. 
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Gambar 11 

Sebaran Tertinggi Wilayah Putusan Pencucian Uang Tahun 2018 

 

Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian uang tahun 2018 terdapat 16 Provinsi 
sebaran wilayah putusan perkara pencucian uang selama tahun 2018. Sebagian besar 
putusan perkara pencucian uang tersebut berada di DKI Jakarta sebanyak 15 putusan (28%). 
Hal ini sesuai dengan gambaran wilayah berisiko tinggi berdasarkan hasil Penilaian Risiko 
Nasional Pencucian Uang (National Risk Assesment on Money Laundering) Indonesia, di 
mana 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 Utara 
(6 putusan, 11%); Jawa Tengah dan Kalimantan Timur (masing-masing 5 putusan, 9%); 
Banten (4 putusan, 7%); Aceh, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau (masing-masing 3 
putusan, 6%); Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Papua, 
Sumatera Barat dan Sumatera Selatan (masing-masing 1 putusan, 2%) 

3.3  KETERKAITAN DATA PUTUSAN DENGAN DATABASE PPATK 

Dalam Immediate Outcome 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 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 PP TPPU. 
Kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor ini juga diatur dalam bagian ketiga terkait 
Pelaporan dalam UU PP TPPU. Atas laporan tersebut, PPATK melakukan analisis atau 
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pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana 
Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 
UU PP TPPU. 

Gambar 12 

Kaitan Data Putusan Pengadilan Tahun 2018 dengan Database PPATK 

 
 
 

3.4 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 

Tipologi Pencucian Uang yang diuraikan di bawah ini bertujuan untuk: 

a. memberikan informasi kepada pihak yang relevan (Pihak Pelapor, Regulator, Aparat 
Penegak Hukum) mengenai berbagai metode dan teknik yang digunakan oleh pelaku 
pencucian uang; 

Dari 54 pelaku pencucian uang terdapat 25 nama yang merupakan profil
terlapor dalam LTKM yang disampaikan oleh PJK (46%) dengan total 269 
LTKM terkait.

Dari 54 pelaku pencucian uang terdapat 32 nama yang merupakan profil
terlapor dalam LTKT yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (59%) dengan
total 366 LTKT terkait.

Dari 54 pelaku pencucian uang terdapat 2 nama yang merupakan pihak
pelapor dalam LTPBJ yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (3,7%) terkait
pembelian aset berupa properti dengan total 4 LTPBJ terkait. 

Dari 54 pelaku pencucian uang terdapat 32 nama yang merupakan profil
terlapor dalam Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan(59%).

Dari 54 perkara pencucian uang sebanyak 39 perkara terdapat keterangan
ahli dari PPATK (72%).

Dari 54 pelaku pencucian yang, terdapat 8 nama yang merupakan profil 
terlapor dalam Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL) 
(14%) dengan total 15 LTKL terkait.

Belum ditemukan data dalam Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas 
(LPUTLB).
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b. mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan mengidentifikasi 
tren yang meningkat sehingga memerlukan pemantauan lebih lanjut; dan 

c. membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di 
Indonesia. 

Dalam upaya penguatan dan peningkatan efektivitas Rezim Anti Pencucian Uang dan 
Pendanaan Terorisme di Indonesia, para pelaku pencucian uang selalu mencari cara-cara 
alternatif untuk melakukan pencucian uang atas hasil kejahatan. 

Kejahatan pencucian uang bersifat sangat dinamis dan semakin kompleks, melintasi batas-
batas yurisdiksi (cross border) dan menggunakan modus yang semakin bervariatif dengan 
memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai 
sektor. Oleh karena itu, pihak yang relevan harus lebih fleksibel mengenai perkembangan 
tersebut dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan 
pendanaan terorisme. 

Berikut beberapa uraian tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan terkait 
tindak pidana pencucian uang yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) 
selama periode 2018.





   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologi Pencucian Uang 
Terkait Tindak Pidana 

KORUPSI 



   

3.4.1 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi 

Pengadilan dan No. Putusan : (1) Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri 
Kota Mataram, Perkara No: 8/Pid.Sus-
TPK/2018/PN Mtr   

(2) Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi 
Kota Mataram, Perkara No: 
8/PID.TPK/2018/PT.MTR 

Terdakwa :  AK 
Putusan Hakim : (1) 2 tahun penjara dan denda Rp50.000.000 (Lima 

Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila 
tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 
(dua) bulan.   

(2) 5 tahun penjara dan denda Rp200.000.000 (Dua 
Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila 
tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 
(tiga) bulan. 

Tanggal : (1) 22 Juni 2018   
(2) 29 Agustus 2018 

 
a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

AK merupakan Direktur Marketing dan Operasional bersama dengan rekannya 
LM selaku Direktur Utama dan ZA selaku Direktur Keuangan dan Pengembangan 
Bisnis diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 159 Tahun 
2014 tanggal 16 April 2014. Kasus bermula ketika Pemda Lombok Tengah 
mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,000,000,000 untuk pelaksanaan operasional 
dan kegiatan usaha PT. Lombok Tengah Bersatu. Anggaran tersebut akan dialokasikan 
untuk kegiatan usaha industri bata ringan dan hotel di kawasan pantai AN. 

Pada tanggal 3 September 2014 uang anggaran tersebut dicairkan dengan 
cara mentransfer dari rekening kas Daerah Lombok Tengah ke rekening PT. LTB No. 
003.21.00079.02-1 pada PT. Bank NT. Selanjutnya pada tanggal 4 September 2014 
untuk menguasai dan menggunakan anggaran tersebut, bagian dari anggaran 
tersebut yaitu sebesar Rp700,000,000 dipindahbukukan dengan cara kliring dengan 
menggunakan Bilyet Giro dari rekening PT. LTB pada PT. Bank NT ke rekening B No. 
1071032723 an. DH yang ditandatangani oleh LM dan ZA. Rekening DH sengaja 
dipinjam oleh ZA yang mengaku tidak memiliki rekening BC padahal sebenarnya ZA 
memiliki rekening B No. 4290461699. Setelah dana masuk ke rekening DH, DH 
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mentransfer dana tersebut ke rekening B ZA atas perintah ZA pada tanggal 5 
September 2014.  

AK mengetahui bahwa dana tersebut sudah masuk ke rekening ZA, lalu 
meminta ZA untuk mengembalikan uang yang pernah dipinjam ZA jauh sebelum 
mereka diangkat menjadi direksi PT. LTB. ZA mentransfer ke AK sebanyak empat kali 
senilai Rp 100,450,000. dan ke LM sebanyak empat kali senilai Rp 36,500,000 selama 
bulan September 2014. Selain ditransfer ke rekening AK dan LM, ZA juga melakukan 
transfer uang ke beberapa rekening yang terkait dengan pembelian bahan-bahan 
material dan beberapa pihak lain dengan berita transaksi berupa lunas pinjaman dan 
mobil. Data transaksi bulan September menunjukkan juga bahwa ZA melakukan 
transfer ke beberapa pihak antara lain: 

� Ke SPR sebesar Rp 21,000,000 

� Ke GR sebesar Rp 60,000,000 

� Ke BYI sebesar Rp 4,500,000 

� Ke HFA sebesar Rp 95,500,000 

� Ke S sebesar Rp 3,000,000 (lunas 10Jt) 

� Ke SS sebesar Rp 6,650,000  

� Ke AR sebesar Rp 2,500,000 

� Ke WISN sebesar Rp 20,000,000 

� Ke AM sebesar Rp 11,400,000 

� Ke LH sebesar Rp 50,000,000 

� Ke DS sebesar Rp 10,000,000 

� Ke ASM/ZA sebesar Rp 1,000,000 

� Ke MKS sebesar Rp 8,130,000 

� Ke NUJ sebesar Rp 23,500,000 

Penggunaan rekening DH sebagai rekening penampungan sementara dana adalah 
bagian dari skenario yang dibuat untuk menciptakan kondisi seolah-olah benar usaha 
bata ringan dijalankan oleh PT. LTB bekerjasama dengan perusahaan lain bernama PT. 
PGC dimana DH merupakan Direktur PT. PGC. PT. PGC sebenarnya adalah perusahaan 
milik ZA yang didirikan bersama rekannya HK. Pada tanggal 19 Augustus 2014 
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) terjadi perubahan 
kepemilikian saham PT. PGC yang didasarkan atas jual beli saham secara dibawah 
tangan oleh ZA dan HK sebagai penjual dan DH, HH, WDF, dan ASM sebagai pembeli. 
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Namun jual beli saham tersebut hanyalah formalitas dan ASM ternyata adalah 
identitas palsu dari ZA untuk mempertahankan kepemilikan saham di PT. PGC. Agar 
terkesan bahwa kerjasama benar terjalin LM, DH, dan ZA mendatangi Notaris S untuk 
membuat akta perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama terkait pengelolaan pabrik 
batu bata ringan dan distribusi bahan bangunan dengan modal awal usaha Rp 
1,150,000,000 dimana PT. LTB wajib menyetorkan modal sebesar Rp 700,000,000 dan 
PT. PGC wajib menyetorkan Rp 400,000,000. Adanya kerjasama formalitas ini diketahui 
AK. Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp 700,000,000 ZA 
membuat duplikat invoice pembelian mesin cetak bata ringan di CV. PC yang ternyata 
adalah perusahaan milik ZA sendiri yang dibuatkan oleh istri ZA yaitu AR. 

Tindak Pidana Asal 

PT. LTB sebagai BUMD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,000,000,000 yang 
akan digunakan untuk kegiatan usaha industri bata ringan dan hotel di kawasan AN. 
Akan tetapi anggaran yang sudah masuk kedalam rekening PT. LTB disalahgunakan 
oleh ZA selaku Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis yang juga bekerja sama 
dengan kedua rekannya LM yang merupakan Direktur Utama dan AK yang merupakan 
Direktur Marketing dan Operasional. ZA menggunakan uang tersebut untuk 
keperluan pribadinya. 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

1. ZA menggunakan rekening DH sebagai rekening penyimpanan dan kemudian 
meminta DH untuk mentransfer kembali uang Rp 700.000.000 tersebut ke ZA 
dan hal ini diketahui oleh AK. 

2. ZA mengembalikan uang Rp 100.450.000 kepada AK yang pernah dipinjamnya. 

3. ZA mentransfer ke LM Rp 36.500.000 

4. Selain ditransfer ke rekening AK dan LM, ZA juga melakukan transfer uang ke 
beberapa rekening yang terkait dengan pembelian bahan-bahan material dan 
beberapa pihak lain dengan berita transaksi berupa lunas pinjaman dan mobil. 
Data transaksi bulan September menunjukkan juga bahwa ZA melakukan 
transfer ke beberapa pihak antara lain: 

(i) Ke SPR sebesar Rp 21,000,000 

(ii) Ke GR sebesar Rp 60,000,000 

(iii) Ke BYI sebesar Rp 4,500,000 

(iv) Ke HFA sebesar Rp 95,500,000 

(v) Ke S sebesar Rp 3,000,000 (lunas 10Jt) 
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(vi) Ke SS sebesar Rp 6,650,000  

(vii) Ke AR sebesar Rp 2,500,000 

(viii) Ke WISN sebesar Rp 20,000,000 

(ix) Ke AM sebesar Rp 11,400,000 

(x) Ke LH sebesar Rp 50,000,000 

(xi) Ke DS sebesar Rp 10,000,000 

(xii) Ke ASM/ZA sebesar Rp 1,000,000 

(xiii) Ke MKS sebesar Rp 8,130,000 

(xiv) Ke NUJ sebesar Rp 23,500,000 

 

b. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Keterangan 

Tindak Pidana Asal V.1.1 Korupsi 

Profil Terlapor V.2.5 Karyawan Swasta 

Jenis Transaksi V.3.12 Transfer via LLG 
  V.3.23 Transfer 

Instrumen transaksi V.4.9 Pemindahbukuan dengan cara kliring bilyet giro 

Mata Uang V.5.1 IDR 

Kelompok Industri V.6.1 Bank 

Sumber Dana V.7.2 Pihak Lain Dalam Negeri 

Pihak Terkait V.8.1 Istri 

V.8.5 Rekan Kerja 

V.8.7 Profesional (Notaris) 

Aset V.9.1 Uang Tunai 
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c. Pengenaan Delik 

No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal 

1 Pengadilan Negeri Mataram Korupsi Pasal 2 UU ayat (1) No 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 

Pencucian Uang Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU 

2 Pengadilan Tinggi Mataram Korupsi Pasal 2 UU ayat (1) No 20 
Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 

Pencucian Uang Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU 

 

Tipologi Pencucian Uang 

� Penggunaan nominees (nama pinjaman) sebagai rekening penampungan yaitu 
pihak yang diajak bekerja sama. 

� Pemanfaatan Korporasi yaitu dengan membuat kerjasama yang bersifat formalitas 
dengan perusahaan yang sebenarnya dimiliki oleh terdakwa. 

 

Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan 

� Penggunaan beberapa rekening pribadi dalam memindahkan hasil kejahatan 
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d. Skema Pencucian Uang 

 

Gambar 13 Skema Pencucian Uang  

dengan Tindak Pidana Asal Korupsi 

PT. Lombok Tengah 
Bersatu

Pemda Lombok 
Tengah

Anggaran 1M untuk 
industri bata ringan 

dan hotel di 
kawasan pantai AN

LM

ZA

AK

Kerjasama fiktif

PT. Prima Graha 
Cemerlang

LM ZA

DH
V.8.5

ZA

AR
Istri ZA
V.8.1

AK

LM

BYI

Dirut PT.LTB

Dir. Keuangan & 
Pengembangan 

Bisnis

Dir. Marketing & 
Operasional 

PT.LTB

 Menandatangani 
Pemindahan uang Rp 

700Jt menggunakan bilyet 
giro

HH

DH
Dir. PT PGC

WDF

ZA aka ASM

CV Prima 
Cemerlang

ZA aka ASM

HK

Perubahan kepemilikan saham secara 
formalitas

Notaris a.n BYI
V.8.7

SPR,GR,HFA
,S,SS,AR,WI
SN,AM,LH,D
S,ASM aka 
ZA,MKS,NU

J  

Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Korupsi 

Dari kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1 kasus, 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat variabel yang unik terkait tindak pidana korupsi pada tahun 2018 antara lain 
transfer via LLG dan pemindahbukuan dengan kliring bilyet giro. 

2. Tipologi terkait 

� Tipologi yang paling banyak muncul adalah penggunaan rekening atas nama 
orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan 
transaksi hasil tindak pidana. 





   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologi Pencucian Uang 

Terkait Tindak Pidana 

NARKOTIKA 



3.4.2. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (1) 

Pengadilan dan No. Putusan : Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 
74/PID.SUS/2018/PT BJM  untuk kasus TPPU dan 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
1603/Pid.Sus/2015/PN JKT.PST untuk kasus Narkotika 

Terdakwa : SR 
Putusan Hakim : 2 tahun dan denda Rp1,000,000,000 (Satu Miliar 

Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda 
tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 
kurungan selama 5 (lima) bulan. 

Tanggal : 10 Oktober 2018 
 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

SR yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, terlibat dalam kasus narkotika yang 
ditangkap bulan Juli 2015. Kasus bermula ketika SR menerima perintah dari HI bahwa 
ada pekerjaan untuk mencari Kurir yang bisa mengambil barang berupa Narkotika 
Golongan I jenis shabu dari Malaysia, atas perintah tersebut kemudian SR 
menghubungi HR dan memberitahukan ada pekerjaan yaitu mengambil barang jenis 
narkotika berupa shabu dengan janji jika berhasil akan diberikan uang sebesar 
Rp15.0000.000. 

Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 SR menghubungi HR dan memintanya untuk 
datang ke Apartemen Mediterania Palace Residen Tower B lantai 2 CB Jl. Landasan 
Pacu Utara Selatan Kemayoran Jakarta Pusat memberitahukan untuk berangkat ke 
Malaysia mengambil barang. Pukul 13.00 WIB HR berangkat ke Malaysia mengunakan 
pesawat Lion Air, Pasport Indonesia An. HR No. A5383777. 

Pada hari sabtu, 20 Juni 2015 HI menghubungi SR memberitahukan bahwa HR 
telah kembali ke Indonesia dengan selamat dan barang yang dibawa sudah ada 
padanya. Sekitar pukul 13.00 WIB pada saat SR sedang berada di Apartemen 
dihubungi oleh HI dari Medan untuk datang ke Hotel Mercure Jl. Hayam Wuruk 
Glodok Tamansari Jakarta Barat dan memberitahukan ada kerjaan, kemudian SR 
menghubungi WW untuk datang juga ke Hotel Mercure. Selanjutnya HI memberikan 
sebuah tas ransel yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) 
bungkus plastic berlakban warna coklat kepada SR, bersama dengan WW menuju 
parkir mobil, SR kemudian merobek salah satu dari bungkus plastic berlakban warna 
coklat yang berisi Kristal tersebut dan mengambil sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic 
kecil dengan  untuk tester (mencoba atau untuk dikomsusi sendiri) 1 bngkus plastik 
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dengan berat seluruhnya 25,3 gram. Setelah itu SR memasukkan kembali 3 bungkus 
plastic berlakban warna coklat kedalam Koper Warna Silver Merk DELSY yang 
kemudian diberikan kepada WW untuk dibawa ke Apartemen tempat tinggalnya di 
Apartemen Mediteramia Palace Residen ower A 28 BH Jl. Landas Pacu Utara Selatan 
Kemayoran Jakarta Pusat, sambil menunggu perintah HI untuk diedarkan. 

Dalam menjalankan transaksi bisnis narkotika, SR menggunakan rekening atas 
namanya sendiri dan atas nama orang lain. Hasil dari bisnis narkotika digunakan untuk 
membeli polis asuransi, mebuka deposito, membeli rumah serta mobil. 

Tindak Pidana Asal 

SR sudah melakukan bisnis narkotika sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. 
Pembelian narkotika tersebut berasal dari Malaysia yang dibantu oleh HI, WW dan 
HR. HR bertugas sebagai kurir. Hasil bisnis narkotika tersebut ditransfer oleh FW ke 
rekening Suwandar sebesar Rp 7.009.244.000,00, kemudian SR melakukan transfer ke 
istrinya NK di tahun 2014 sebesar Rp 85.000.000,00 dan beberapa pelaku lainnya. 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

� Dalam melakukan pembayaran atas transaksi narkotika tersebut SR membuka 
beberapa rekening Bank antara lain : Rekening B Nomor 6695018855 atas nama 
SR, yang dibuka pada tanggal 7 Juli 2009 di Kantor Cabang Pembantu Sampit. 
Kemudian membuka rekening di Bank BI Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan 
yaitu : 

i. Nomor 1061203379 atas nama SR, yang dibuka tanggal 20 Februari 2013 di 
Kantor BI Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan. 

ii. Nomor 1061208190 atas nama SR, yang dibuka tanggal 10 Juli 2013 di Kantor 
BI Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan. 

iii. Nomor 1061225985 atas nama SR, yang dibuka tanggal 19 Agustus 2014 di 
Kantor BI Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan. dimana rekening-
rekening tersebut dipergunakan untuk transaksi menerima dan menstranfer 
hasil dari kejahatan narkotika. 

� Selain memiliki nomor rekening tersebut SR juga memiliki Deposito sebesar 
Rp50.000.000,- namun sudah dicairkan pada tanggal 7 Januari 2014. 

� Pada tanggal 10 Maret 2014 SR membuka rekening di Bank Permata dengan 
nomor : 2831007012 dengan menggunakan identitas palsu atas nama HL, 
Rekening Nomor 2831007012 atas nama HL statusnya sudah di blokir atas 
permintaan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN sesuai 
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dengan Surat dari Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN Nomor R/059-
DR/VII/2015/TPPU Tanggal 13 Juli 2015. 

� Pada tanggal 11 Juni 2013 membuka rekening di Bank BR Unit Pramuka, 
Banjarmasin dengan Nomor : 7152010000948505 dan pada tanggal 11 Desember 
2014 SR membuka rekening di BR Cabang Banjarmasin dengan Nomor : 
062301000477568 yang mana atas pembukaan dua rekening tersebut, SR 
menggunakan identitas palsu dengan nama KO.  Menggunakan rekening tersebut, 
Suwandar melakukan transaksi berupa mutasi rekening B nomor 6695018855 atas 
nama SR (Terdakwa), dengan cara menerima Pentransferan dari rekening nomor. 
7920282218 atas nama sdr. FW sebesar Rp7,009,244,000.00. 

� SR Menerima transfer dari Rekening Bank BR nomor 715201000948505 jenis 
tabungan nama KO Rp 68.000.000,00 

� SR melakukan pentransferan ke rekening nomor : 8770495742 atas nama WW 
sebesar Rp 211.750.000,00 

� SR melakukan pentransferan ke rekening nomor :8600205171 atas nama Saksi HR 
A. Rp 59.500.000,00 

� Selanjutnya SR melakukan pentransferan ke rekening atas nama HL Rp 
10.000.000,00 dan penarikan melalui ATM B Rp 1.038.000,00 

� SR telah mengirim/mentransfer uang menggunakan rekening B nomor 
6695018855 atas nama SR sebagai berikut : 

1. Transaksi bulan Juni 2014 sampai dengan Agustus 2014 transfer ke rekening 
NK (istri) sebesar Rp 85.000.000,00. 

2. Transaksi bulan Juni 2014 sampai dengan Januari 2015 transfer ke rekening 
HAI sebesar Rp 850.000.000,00. 

3. Transaksi bulan Juni 2014 sampai dengan Oktober 2014 transfer ke rekening 
SO sebesar Rp 100.000.000,00. 

4. Transaksi bulan Juli 2014 sampai dengan November 2014 transfer ke rekening 
AS sebesar Rp 230.000.000,00. 

5. Transaksi tanggal 2 Juni 2014 transfer sebesar Rp.100.000.000,00 ke rekening 
HL.  

6. Transaksi tanggal 9 Juni 2014 transfer sebesar Rp.10.000.000,00 ke rekening IJ. 

7. Transaksi tanggal 11 Juli 2014 transfer sebesar Rp. 15.990.000,00 ke Telestar. 

8. Transaksi tanggal 25 Agustus 2014 transfer sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk 
membayar sewa Hotel Pesona. 
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9. Transaksi tanggal 10 Oktober 2014 transfer sebesar Rp. 2.470.000,00 kepada 
KAHA Tour dan sebesar Rp. 1.320.000,00 untuk membayar Hotel Mercure 
Jakarta. 

10. Transaksi tanggal 14 Oktober 2014 transfer sebesar Rp. 938.000,00 untuk 
membayar Hotel Harris Kelapa Gading Jakarta. 

11. Transaksi tanggal 3 November 2014 transfer sebesar Rp. 65.000.000,00 ke 
Khalifraja. 

12. Transaksi tanggal 24 Nopember 2014 transfer sebesar Rp. 600.000,00 untuk 
membayar hotel di Aston Banua dan Rp. 1.250.000,00 untuk menginap di Hotel 
Le Grandeur. 

13. Transaksi tanggal 8 Januari 2015 transfer sebesar Rp. 25.000.000,- SI 

14. Transaksi tanggal 12 Januari 2015 transfer sebesar Rp. 70.000.000,- ke HW. 

15. Transaksi tanggal 12 Februari 2015 transfer sebesar Rp. 250.000.000,00 untuk 
kirim ke Hendi. 

16. Transaksi tanggal 16 Februari 2015 transfer sebesar Rp. 50.000.000,- ke IN. 

17. Transaksi tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 2.011.000,- 
untuk ke League Open Space 

� Menggunakan uang hasil tindak pidana narkotika tersebut, SR pada sekitar bulan 
Februari 2014 atau sekitar bulan Maret 2014 membeli rumah milik Saksi CM, di 
Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan pada sekitar awal tahun 2014, 
dengan harga Rp. 750. 000. 000,00. 

� Bualan Mei 2014, SR menggunakan uang hasil tindak pidana narkotika membeli 
rumah di Propinsi Kalimantan Selatan dari KA dengan harga Rp.1.300.000.000,00. 

� Selain membeli rumah, SR juga membeli 3 (tiga) buah mobil antara lain Honda 
CRV dari dealer PT. Istana Mobil Trio Motor Banjarmasin, Mazda CX-5 No. Pol DA 
555 NK dan Mazda Biante No. Pol DA 666 WD keduanya dari dealer PT. NB Motor 
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, dengan cara : 

1. Untuk harga mobil Honda CRV No. Pol DA 888 SW, dibayarkan oleh Bank MBI 
(dulu BI FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 453.500.000,00 dengan 
Terdakwa mengangsur perbulannya sebesar Rp. 29.849.000,00. 

2. Mobil Mazda CX-5 No. Pol DA 555 NK, dibayarkan oleh Bank MBI (dulu BI 
FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 478.000.000,00, yang telah dilunasi 
SR. 
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3. Mobil Mazda Biante No. Pol DA 666 WD, dibayarkan oleh Bank MBI (dulu BI 
FINANCE) kepada pihak dealer adalah Rp. 451.000.000,00, SU mengangsur 
perbulannya sebesar Rp. 29.409.000,00, yang mana untuk mobil Mazda Biante 
No. Pol DA 666 WD, sisa hutangnya adalah Rp. 38.925.700,00 per tanggal 20 
Januari 2016. 

� Menggunakan uang hasil tindak pidana narkotika, SR memiliki Polis Asuransi di 
BN LIFE yaitu : 

1. Nomor : BLPM 2012 013 202 atas nama SR, dengan premi Rp. 20.000.000,00 
pertahun dengan masa pembayaran 10 (Sepuluh) tahun dan saat ini telah 
dilakukan pembayaran premi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara autodebet 
rekening otomatis setiap tanggal 25 Maret 2013 dan seterusnya. 

2. Nomor : BSBE 2013 000 172 atas nama SR, dengan premi Rp. 20.000.000,-  
pertahun dengan masa pembayaran satu kali saja (sekaligus), dengan cara 
autodebet rekening otomatis. 

� Selanjutnya, dengan menggunakan uang hasil transaksi narkotika SR membeli 
properti berupa unit / kamar di Apartemen Aston Grand Banua, dengan cara 
pembayaran angsuran / cicilan tiap bulan secara transfer, yaitu : 

1. Condotel Lantai 16 No. 1-A Tipe Deluxe, transaksi pembelian tanggal 22 
Oktober 2014, dengan harga Rp. 775.000.000,00, properti tersebut belum 
lunas dengan uang angsuran/ cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand 
Banua adalah sebesar Rp. 503.727.272,00. 

2. Condotel Lantai 8 A NO. 11 Tipe Studio, transaksi pembelian tanggal 11 
Pebruari 2015, dengan harga Rp. 775.000.000,00, properti tersebut belum 
lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston Grand 
Banua adalah sebesar Rp. 159.171.716,00. 

3. Condotel Lantai 16 No. 1-B TIpe Deluxe, transaksi pembelian tanggal 8 
Nopember 2014, dengan harga Rp. 697.500.000,00, telah dilunasi oleh 
Terdakwa. 

4. Apartemen Lantai 17 No. 3 Tipe Studio, transaksi pembelian tanggal 14 
Nopember 2014, dengan harga Rp. 517.000.000,00, 70roperty tersebut 
belum lunas dengan uang angsuran / cicilan yang telah diterima pihak Aston 
Grand Banua adalah sebesar Rp. 370.937.500,00. 
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b. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Keterangan 

Tindak Pidana Asal V.1.3 Narkotika 

Profil Terdakwa V.2.2 Wiraswasta 

Jenis Transaksi V.3.6 Transfer via ATM 

V.3.8 Transfer via Intenet Banking 

V.3.19 Pembelian Polis Asuransi 

V.3.23 Transfer 
Instrumen 

Transaksi 
V.4.6 Deposito 

V.4.8 Rekening Tabungan 

Mata Uang V.5.1 IDR 

Kelompok Industri V.6.1 Bank 

Sumber Dana V.7.2 Pihak lain di dalam negeri 

Pihak Terkait V.8.1 Istri 

V.8.6 Pihak Lain Yang Tidak Dikenal 

Aset TPPU V.9 Mobil 
V.9.12 Tanah dan Bangunan 

 
c. Pengenaan Delik 

No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal  

1 Putusan Pengadilan Negeri 
Banjarmasin Nomor 
204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm 

Pencucian Uang Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang 

2 Putusan Pengadilan Tinggi 
Banjarmasin Nomor 
74/Pid.Sus/2018/PT.Bjm 

Pencucian Uang Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang 

3 Pengadilan Negeri Sidoarjo 
Nomor 518 / Pid.Sus / 2016 / 
PN.Sda 

Narkotika 137 huruf a UU No 35 tahun 2009 
tentang Narkotika 

4 Pengadilan Tinggi Jakarta 
Pusat Nomor 
1603/Pid.Sus/2015/PN 
JKT.PST 

Narkotika 137 huruf a UU No 35 tahun 2009 
tentang Narkotika 
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Tipologi Pencucian Uang 

� Penggunaan nominees (nama pinjaman) dalam pembelian aset dan barang-barang 
mewah berupa mobil, tanah, bangunan dan properti. 

� Penempatan pada produk bernilai investasi seperti deposito dan polis asuransi. 

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

 

Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan 

� Penggunaan beberapa rekening pribadi untuk menyimpan hasil tindak pidana.  

� Transaksi dengan nilai yang signifikan tidak sesuai profil
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d. Skema Pencucian Uang 

 

Gambar 2 Skema Pencucian Uang 

dengan Tindak Pidana Asal Narkotika 
  

  



3.4.3. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (2)

Pengadilan dan No. Putusan : (1) Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri 
Kota Pontianak, Perkara No. 942/Pid.Sus/2017/PN 
Ptk.  

  (2) Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi 
Kota Pontianak, Perkara No. 149/Pid.Sus/2018/PN 
Ptk. 

Terdakwa :  SST 
Putusan Hakim : (1) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “beberapa perbuatan 
Tindak Pidana Pencucian Uang”. 

  (2) Nihil 
Tanggal : (1) 31 Oktober 2018 
  (2) 19 Desember 2018 

 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

SST adalah seorang bandar narkoba yang dikenal memiliki jaringan sampai ke luar 
negeri. SST merupakan anak buah LCH warga Malaysia yang sampai saat ini belum 
tertangkap. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Pencucian uang perbarengan beberapa perbuatan”. Terdakwa memperoleh 
penghasilan dari hasil kejatahan Narkotika yang dikirim oleh LCH.  Terdakwa SST 
menerima uang dari LCH melalui rekening pribadinya atau meminjam rekening 
keluarga. Hasil dari kejahatan Narkotika tersebut selanjutnya digunakan oleh SST 
untuk membelanjakan kebutuhan hidup, membayar hutang, membeli rumah dan 
mobil, dan mencukupi kebutuhan istri ke-2 dan istri ke-3 terdakwa. 

Tindak Pidana Asal 

SST menggerakkan bisnis jual-beli narkoba bersama lima orang rekannya, dua 
diantaranya warga negara Malaysia. Saat mereka ditangkap, BNN menemukan barang 
bukti 30 kilogram narkoba jenis sabu.  SST didakwa melakukan tindak pidana 
melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalan jual-beli atau 
peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 
melebihi 5 (lima) gram sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
Nomor: 1669/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus tersebut Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan PIDANA MATI. Rekan SST 
yang juga dituntut dengan hukuman maksimal ialah MAJ dan STE, WN Malaysia. 
Sementara itu, terdakwa SUL, TI, serta DEF dikenai hukuman 20 tahun penjara. 
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Tindak Pidana Pencucian Uang 

Terdakwa SST memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan Narkotika yang 
dikirim oleh bos terdakwa. Pengiriman uang dilakukan dengan berbagai cara, antara 
lain: 

� LCH melalui money changer menempatkan uang ke rekening B Nomor 
0291592707 a.n SUS dari tahun 2012 sampai 2016 sebesar  Rp 839.390.000,00; 

� Terdakwa menerima uang yang dikirimkan melalui rekening B istri ke-2 terdakwa 
dengan Nomor 1710781903 a.n LML sebesar Rp 44.528.747,00 yang kemudian 
ditransfer ke rekening B Nomor 0291592707 a.n SUS; 

� Terdakwa mendapat kiriman uang dari LCH melalui renening BR milik pacar anak 
terdakwa dengan Nomor 56901000438562 a.n LIL sebesar Rp 181.612.066,00; 

� Terdakwa mendapat kiriman uang dari LCH melalui rekening BR Nomor 
370101002058501 a.n WY (nama samaran terdakwa) sebesar Rp 379.655.513,00 
dan rekening BR Nomor 890100055151560 sebesar Rp 1.451.168.139,00; 

� LCH mentransfer uang ke rekening BR Nomor 370101002058501 a.n WY (nama 
samaran terdakwa) sebesar Rp 619.766.000,00. 

Dari Rekening B Nomor 029159707 a.n SUS terdakwa melakukan beberapa hal, 
antara lain: 

� Mentransfer uang ke rekening B Nomor 1710781903 a.n Saksi LML (istri ke-2 
terdakwa) dengan total jumlah uang Rp 188.888.000,00, yang mana uang yang 
ditransfer tersebut patut diduga merupakan uang hasil transaksi narkotika, yang 
kemudian bercampur dengan uang lainnya, yang ditransfer untuk kebutuhan istri 
ke-2 nya; 

� Mentransfer uang ke rekening B 8170634269 a.n TE (istri ke-3 terdakwa) dengan 
total jumlah uang Rp 29.700.000,00, yang mana uang yang ditransfer tersebut 
patut diduga merupakan uang hasil transaksi narkotika, yang kemudian 
bercampur dengan uang lainnya, yang ditransfer untuk kebutuhan istri ke-3 nya; 

� Memberikan upah/gaji kepada BMF alias AFO sebesar Rp 2.000.000,00 dan yang 
kedua Rp 3.000.000,00. Upah/gaji tersebut ada juga yang ditransfer ke Bank B 
milik istri BMF Nomor 8170543221 a.n TFF sebesar Rp 6.000.000,00 dan ada juga 
yang diserahkan terdakwa secara tunai/langsung; 

� Mentransfer uang ke rekening B Nomor 370101002058501 a.n LIL sebesar 
Rp181.612.066,00; 
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� Mentransfer uang ke rekening B Nomor 1710781903 a.n LML sebesar 
Rp188.888.000,00; 

� Mentransfer uang ke rekening B Nomor 370101002058501 a.n WY sebesar 
Rp839.390.000,00; 

� Mengajukan KREDIT KPR ke Bank M untuk keperluan pembelian 1 unit rumah 
yang terletak di Komplek Perumahan Palm Hijau, Pontianak, Kalimantan Barat. 
Pinjaman sebesar Rp 230.000.000,00, angsuran sebesar Rp 3.419.171,00 selama 
10 tahun. Angsuran rumah sebesar Rp 30.000.000,00 dibayarkan menggunakan 
uang hasil narkotika; 

� Mengajukan kredit ke Bank NI untuk keperluan pembelian 1 unit RUKO yang 
terletak di Jalan Kalimantan Pontianak, Kalimantan Barat. Pinjaman sebesar 
Rp450.000.000,00, angsuran sebesar Rp 6.808.413,00 selama 10 tahun. Angsuran 
baru berjalan 46 bulan, masih sisa 74 bulan lagi; 

� Pada tahun 2016, membeli mobil Toyota HARRIER warna hitam, Nomor Polisi: KB-
25-MY tahun 2014 secara kredit di PT B Finance Pontianak. Uang muka sebesar 
Rp 257.386.200,00, angsuran sebesar Rp 12.562.900,00 selama 5 tahun; 

� Pada tahun 2016, membeli mobil Toyota Innova warna hitam, Nomor Polisi KB-
1305-K tahun 2011 secara kredit di PT. OM Finance Pontianak. Uang muka 
sebesar Rp 48.206.122,00, angsuran sebesar Rp 4.808.000,00 selama 3 tahun; 

� Membeli 1 unit  mobil Mitshubishi Pajero Tahun 2015. 

Selain mentransfer uang, rekening Rekening B Nomor 0291592707 a.n SUS juga 
menerima transferan dana, antara lain: 

� Menerima uang dari rekening B Nomor 1710781903 a.n LML (istri ke-2 terdakwa) 
sebesar Rp 44.528.742,00; 

� Menerima uang dari rekening B 8170634269 a.n TE (istri ke-3 terdakwa) dengan 
total jumlah uang Rp 44.200.000,00; 

Terdakwa meminjam rekening BR Nomor 056901000438562 a.n LIL (Pacar anak terdakwa), 
sehingga terdakwa leluasa menggunakan rekening tersebut. Rekening tersebut patut 
diduga digunakan untuk melakukan transaksi hasil narkotika, dengan total jumlah uang 
Rp181.612.066,00. Melalui rekening BR Nomor 8909000551560 a.n SUS, terdakwa dengan 
leluasa menggunakan rekening tersebut, yang patut diduga untuk bertransaksi uang hasil 
narkotika dan terdakwa telah melakukan kegiatan Layering (Palapisan/panjauhan) ke 
rekening BR Nomor 37010100205801 a.n LIL. 
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b. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Keterangan 

Tindak Pidana Asal V.1.3 Narkotika 
Pihak Terlapor V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta 
Jenis Transaksi V.3.23 Transfer 
Instrumen Transasksi V.4.1 Uang Tunai 
Mata Uang V.5.1 IDR 
Kelompok Industri V.6.1 Bank 
 V.6.2 Perusahaan Pembiayaan 
 V.6.9 Penyelenggara e-money dan/atau wallet 
Sumber Dana V.7.1 Yang Bersangkutan 
 V.7.2 Pihak Lain di Dalam Negeri 
 V.7.3 Pihak Lain di Luar Negeri 
Pihak Terkait  V.8.1 Suami/Istri 
 V.8.5 Rekan Kerja 
 V.8.8 Pihak Lain/Perantara 
Aset TPPU V.9.1 Uang Tunai 
 V.9.2 Mobil 
 V.9.5 Rumah Toko/Ruko 
 V.9.6 Rumah 

 

c. Pengenaan Delik 

No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal 
1 Pengadilan Negeri 

Pontianak 
Pencucian Uang Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU 
juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP 

2 Pengadilan Tinggi 
Pontianak 

Pencucian Uang Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan TPPU 
juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP 

 

Tipologi Pencucian Uang 

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

� Penggunaan rekening dengan nama samaran untuk menampung, mentransfer, 
mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana. 

� Dana hasil tindak pidana ditransfer ke beberapa rekening pihak lain atau keluarga, 
seperti istri dan pacar anak (structuring). 
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V.8.8
LLN (Pacar anak SST)

BRI No 56901000438562 
BCA No 370101002058501 

V.8.5
AHO

Boss SST

V.8.1
LML (Istri ke-2 SST)

BCA No 1710781903 

V.8.1
TE (Istri ke-3 SST)

BCA No 8170634269

V.2.2
Terdakwa SST

BCA No 0291592707 

V.2.2
WY als SST

(A) BRI No 370101002058501
(B) BRI No 890100055151560

V.8.8
BMF dan TFF (istri BMF)

BCA No 8170543221

V.9.6
Rumah di Komplek 

Perum. Palm Hijau Blok   
D-8 Jl Sungai Raya Dalam, 

Pontianak, KalBar.

V.9.5
RUKO di Jl 

Kalimantan Gang 
Permata Jaya 

Pontianak, KalBar.

V.9.2
Mobil Toyota 

HARRIER KB-25-MY

V.9.2
Mobil Innova Hitam

 KB-1305-K

V.9.2
Mobil Pajero 

V.3.23 
ke Rek  BRI Rp 182 

juta.

V.3.23
  ke Rek  BCA Rp 182 

juta.
V.3.23

 ke Rek  BCA Rp 45 
juta.

V.3.23
ke Rek  BRI  (A)
Rp 380 juta dan 

Rp 620 juta.

 V.3.23
ke Rek  BRI  (B) Rp 1,4 

Miliiar.

V.6.9
Melalui money changer 
menempatkan uang ke 
Rek BCA  Rp 840 juta. V.3.23

 ke Rek  BRI (A)  Rp 
840 juta.

V.3.23
Memberikan upah/gaji ke BMF Rp 2 juta 
dan Rp 3 juta, Via Rek BCA istri BMF Rp 

6 juta dan ada juga yang diberikan tunai/
langsung.

V.6.1
KREDIT KPR Mandiri ke 
Bank Mandiri. Pinjaman 

Rp 230 juta.

V.6.1
KREDIT GRIYA ke Bank 

BNI. Pinjaman Rp 450 juta.

V.6.2
Kredit di PT BCA Finance 

Pontianak. Uang muka Rp 
260 juta.V.6.2

Kredit di PT OTO 
Multiartha Pontianak. 
Uang muka Rp 48 juta.

Membeli

V.3.23
  ke Rek  BCA total Rp 

30 juta.

V.3.23
ke Rek BCA Rp 45 juta.

V.3.23
ke Rek BCA Rp 45 juta.

V.3.23
2 kali transfer ke Rek  
BCA @Rp 189 juta.

V.3.23
Uang Rp 45 juta dari 
AHO dikirim ke Rek 

BCA SST.

� Menggabungkan uang hasil tindak pidana dengan uang lainnya. 

� 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.  

 

Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan 

Transaksi dalam jumlah besar dan waktu yang berdekatan (<1 bulan). 

 

d. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Narkotika (2) 

Gambar 3 Skema Pencucian Uang 

dengan Tindak Pidana Asal Narkotika 
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3.4.4. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (3) 

Pengadilan dan No. Putusan : (1) Pengadilan Negeri Bireun Aceh, Perkara No. 
62/Pid.Sus/2018/PN Bi 

  (2) Pengadilan Negeri Medan, Perkara No. 
2425/Pid.Sus/2017/PN Mdn 

Terdakwa :  AA 
Putusan Hakim : (1) Penjara selama 5 tahun serta denda sejumlah 

Rp3.000.000.000 dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan selama 3 bulan 

  (2) Penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 
Rp1.000.000.000 dengan ketentuan jika pidana 
denda tidak dibayar diganti dengan pidana 
penjara selama 4 bulan 

Tanggal : (1) 20 Desember 2018 
  (2) 22 Januari 2018 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

AA merupakan terpidana kasus narkotika jaringan internasional. AA tertangkap polisi 
terkait dengan masalah peredaran narkotika jenis shabu seberat 30 kg pada hari Rabu, 
tanggal 1 Maret 2017 di jalan Binjai Medan yang berasal dari Negara Malaysia masuk 
ke Negara Indonesia melalui Provinsi Aceh untuk dibawa ke Kota Medan Provinsi 
Sumatera Utara. 

Kasus bermula pada bulan Februari 2017, AA menghubungi DI untuk mencari orang 
yang bisa membawa pulang Narkotika dari Malaysia menuju Medan dan dijanjikan 
akan diberikan upah sebesar Rp. 35.000.000,00 perbungkus yang akan dibayar setelah 
barang sampai ke Medan. Selanjutnya DI menghubungi AA lewat telepon dan 
memberitahukan bahwa sudah ada orang yang bisa membawa Narkotika dari 
Malaysia ke Medan yaitu SL. 

DI menjanjikan kepada SL akan memberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,00 per 
bungkus. Hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017, SL menghubungi DI dan memberitahukan 
bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat brutto 
30 (tiga puluh) kilogram sudah sampai di Medan dan nanti akan diambil di bengkel 
cucian mobil Sehat di Jalan Gajahmada Medan. 

Setelah itu DI menghubungi AM dan menyuruh untuk ke bengkel cuci mobil Sehat di 
Jalan Gajahmada Medan menemui SL untuk mengambil Narkotika jenis shabu 
sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat brutto 30 (tiga puluh) kilogram 
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tersebut dengan menggunakan mobil. Belum sempat diedarkan, AA dan teman-
temannya berhasil diamankan petugas kepolisian BNN. 

Dalam menjalankan transaksi narkotika, AA menggunakan rekening atas namanya 
sendiri dan menggunakan rekening B atas nama orang lain yaitu IS sejak tahun 2012  
dan nama SN sejak tahun 2014. Uang hasil transaksi narkotika tersebut telah 
ditempatkan dalam bentuk aset dan ditransfer ke bandar-bandar lainnya. Pada hari 
Jum’at 02 Juni 2017 AA ditangkap di Desa Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang 
Kab. Bireuen terkait masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Tindak Pidana Asal 

AA yang tidak mempunyai pekerjaan tetap diketahui melakukan bisnis narkotika dari 
tahun 2012-2017 dan berperan sebagai perantara yang memegang uang melakukan 
transfer hasil penjualan narkotika dengan HT, AM, DI, MR, FW dan JN. Tahun 2017, AA 
menyuruh DI untuk mencari kapal yang akan dipakai untuk mengambil atau 
membawa barang Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dari 
Negara Malaysia ke Aceh, mencari orang untuk membawa Narkotika jenis shabu dari 
Aceh untuk dibawa ke Kota Medan. Narkotika jenis shabu tersebut AA peroleh dari 
Negara Malaysia dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram 
untuk dibawa ke Kota Medan. 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

AA melakukan transaksi narkotika menggunakan rekening atas namanya sendiri dan 
menggunakan rekening atas nama orang lain yaitu : 

1. Rekening B Nomor : 7875042360 atas nama SN (hanya mengusai ATM) 

2. Rekening B Nomor : 7875061054 atas nama IS (Buku Rekening dan Kartu ATM 
dikuasai oleh AA)  

3. Rekening B Nomor : 7875064908 atas nama AA. 

AA melakukan transaksi bisnis narkotika dengan Rekening B Nomor : 7875064908 atas 
nama AA dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pada tanggal 15 Februari 2017 AA menerima pentransferan dari saksi AM Bin 
SH sebesar Rp.10.000.00,00 

2. Pada tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017 AA 
menerima pentransferan dari AM sebesar Rp. 277.000.000,00 

3. Pada tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 
adanya uang masuk dari rekening B Nomor : 0430396072 atas nama DI 
Rp.175.000.000,00 
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4. Pada tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Mai 2017 AA 
melakukan pentransferan uang ke rekening B Nomor : 7860084885 atas nama 
HT sebesar Rp.2.915.262.000,00 untuk bisnis narkotika  

5. Pada tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 AA 
melakukan pentransferan uang ke rekening B Nomor : 1750327199 atas nama 
MR sebesar Rp.1.357.600.000,00 untuk bisnis narkotika  

6. Pada tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 AA 
melakukan pentransferan uang ke rekening B Nomor : 0481453398 atas nama 
FW sebesar Rp. 660.700.000,00 untuk bisnis narkotika. 

AA melakukan transaksi bisnis narkotika dengan B Nomor : 7875061054 atas nama IS 
dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pada tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 adanya mutasi 
rekening berupa setoran tunai Via ATM sebesar Rp. 245.940.000,00 yang 
merupakan hasil dari bisnis narkotika  

2. Pada tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2013 
adanya pentransferan dari rekening IS ke rekening B Nomor : 7875026798 atas 
nama KI (istri AA) sebesar Rp 48.900.000,00yang merupakan hasil dari bisnis 
narkotika digunakan untuk keperluan sehari-hari 

3. Pada tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 
menerima pentransferan uang sebesar Rp. 1.411.000.000,00 dari rekening B 
Nomor : 7875042360 atas nama SN yang merupakan hasil dari bisnis narkotika  

4. Pada tanggal 10 Desember 2015 sampai denganm tanggal 03 November 2016 
telah menerima pentransferan uang dari rekening B Nomor : 7875049429 atas 
nama JN sebesar Rp. 365.000.000,00 

5. Pada tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 telah 
menerima pentransferan uang dari rekening B Nomor : 7875070878 atas nama 
AM sebesar Rp.150.000.000,00 yang merupakan uang dari hasil bisnis 
narkotika  

6. Pada tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 telah 
melakukan pentransferan uang ke rekening B Nomor : 7875064908 atas nama 
AA sebesar Rp. 208.670.008.000,00 yang merupakan uang dari hasil bisnis 
narkotika. 

AA melakukan transaksi bisnis narkotika dengan menggunakan rekening B Nomor 
7875042360 atas nama SN dan pada tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 
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23 Februari 2017 telah mentransfer uang ke rekening B Nomor 7875064908 atas nama 
AA sebesar Rp. 533.000.000,00. 

Keuntungan yang AA dapatkan dari hasil transaksi narkotika jenis shabu yaitu : 

1. Tanah yang di atasnya dibangun berupa gudang seluas 1.637.10 M2 dengan 
Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 703/PPAT/VI/2015 atas nama SU, terletak di Desa 
Geulanggang Kulam Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen  

2. Tanah yang dibangun rumah kontrakan sebanyak 5 (lima) pintu seluas 943,10 
M2 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 32/PPAT/I/2016 atas nama AH terletak 
di Desa / Kelurahan Geulanggang Kulam Kecamatan Kota Juang Kabupaten 
Bireuen  

3. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Ruko Apotek Juang Farma 
terletak di Jln. Ramai No. 150 Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang 
Kabupaten Bireuen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1154 atas nama SU 
dengan luas 103 M2  

4. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa gudang dengan luas 
tanah 643,30 M2 dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1052/PPAT/X/2007 atas 
nama NM yang terletak di Desa geulanggang Kulam Kecamatan Kota Juang 
Kabupaten Bireuen  

5. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal dengan luas 
tanah 878.80 M2 terletak di Desa Geulanggang Kulam Kecamatan Kota Juang 
Kabupaten Bireuen dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 264/KJ/2013 atas 
nama AH; 

6. 1 (satu) unit mobil Ford Focus warna Biru Tua Metallic tahun 2012 dengan 
Nomor Polisi BK 1976 ZW dengan STNK atas nama AL ; 

7. 1 (satu) unit mobil Honda Oddesy warna Hitam Mutiara tahun 2016 Nomor 
Polisi BK 1200 ED dengan STNK atas nama NM ; 

8. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Abu – abu baja Metalik Nomor Polisi BK 
1359 US dengan STNK atas nama RI. 

9. Usaha loundry di Medan dan ada juga usaha jualan kedai runcit di Malaysia. 
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b. Pengenaan Pasal 

No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal 
1 Pengadilan Negeri 

Bireun 
Pencucian Uang Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang 

2 Pengadilan Negeri 
Medan 

Narkotika Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) 
UU Ri No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika 

 

c. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Uraian 

Tindak Pidana Asal V.1.3 Narkotika 

Profil Terlapor V.2.2 Wiraswasta 

Jenis Transaksi  V.3.3 
V.3.6 
V.3.23 

Setor tunai via ATM  

Transfer via ATM        

Transfer                                            

Instrumen Transaksi V.4.1 
V.4.8 

Uang Tunai 
Rekening tabungan 

Mata Uang V.5.1 IDR 

Kelompok Industri V.6.1 Bank 

Sumber Dana V.7.2 Pihak Lain di Dalam Negeri 

Pihak Terkait V.8.1 
V.8.6 

Istri 
Pihak Lain yang tidak dikenal 

Aset TPPU V.9.2 
V.9.12 

Mobil 
Tanah dan Bangunan  

  

Tipologi Pencucian Uang 

� Melakukan TPPU pada tahapan layering yang bertujuan menghilangkan jejak yaitu 
dengan cara melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya, 
memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya. 

� Keuntungan dari binis narkotika digunakan sebagai modal usaha kontrakan, apotek, 
laundry dan kedai runcit 

Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan 

� Penggunaan beberapa rekening pribadi untuk menyimpan hasil tindak pidana.  

� Transaksi dengan nilai yang signifikan tidak sesuai profil 
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d. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Narkotika (3) 

Gambar 4 Skema Pencucian Uang 

dengan Tindak Pidana Asal Narkotika 
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3.4.5. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (4) 

Pengadilan dan 
No. Putusan 

: Pengadilan Negeri Bandung 154/Pid.Sus/2018/PN.Bdg 

Terdakwa : HRM 
Putusan Hakim : 5 tahun dan denda Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda  tersebut tidak dibayar  diganti 
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 

Tanggal : 13 September 2018 
 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

HRM telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika yang kasusnya telah diputus 
pada tahun 2010 dengan hukuman penjara 18 tahun sebagaimana isi Putusan 
Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 131/Pid.B/2010/PN.Bdg tanggal 8 Juni 2010. 
HRM adalah seorang wiraswasta berumur 55 tahun yang tidak jelas pekerjaannya dan  
bertempat tinggal di Medan. Dalam melakukan produksi dan pengedaran narkotika, 
HRM bekerja sama dengan RH yang merupakan rekan sekaligus pemberi modal bisnis 
narkotika, dimana modalnya berupa bahan baku shabu senilai Rp2.000.000.000 yang 
selanjutnya diproduksi, dikelola dan dipasarkan sendiri oleh HRM di Jakarta. Hasil 
perdagangan narkotika tersebut disepakati bagi dua (atau 50%-50%) dengan RH.  

Aktivitas jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan H terjadi pada Februari 2009 
hingga tertangkap oleh pihak kepolisian pada November 2009. Disaat melakukan 
kegiatan pengedaran narkotika HRM menggunakan dua rekening sebagai rekening 
penampung hasil jual beli narkotika. Aliran dana dari hasil perdagangan narkotika 
tersebut bernilai milyaran rupiah yang kemudian dibagi ke beberapa rekening oleh 
HRM, dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, ditransfer kepada 
anak HRM untuk biaya hidup keluarganya dan juga ditransfer kepada istri RH atas 
permintaan RH sendiri. Dari hasil kejahatan tersebut kemudian HRM divonis pidana 
penjara 5 tahun. 

Tindak Pidana Asal 

Awal tahun 2009 HRM bertemu dengan RH di Medan dan pada saat itu HRM tidak 
memiliki pekerjaan tetap, selanjutnya RH menawari HRM sebuah pekerjaan yang 
kemudian diiyakan oleh HRM. RH memberikan modal usaha produksi narkotika 
berupa bahan baku shabu senilai Rp2.000.000.000 yang usahanya berlokasi di Jalan 
Setiabudi Regency 248 Bandung. Jumlah produksi shabu pada periode 2009 sekitar 
10 kg dengan 4 kali produksi, 2 kali gagal dan 2 kali berhasil menjadi barang siap edar. 



Hasil produksi shabu awal seberat 3 kg yang kemudian dipasarkan di wilayah Jakarta 
dengan hasil penjualan Rp1.500.000.000 

Dalam melakukan kegiatan jual beli narkotika, HRM menggunakan dua rekening  
sebagai media penampung dana, rekening tersebut antara lain rekening Bank C 
dengan nomor rekening 7865019823 atas nama HRM dan rekening Bank C dengan 
nomor rekening 2331888526 atas nama HRM. Untuk transaksi terkait jual beli 
narkotika HRM melakukan transaksi pembelian bahan baku shabu dari TAM yang 
diketahui jumlah transaksinya sebesar Rp1.530.000.000 melalui pemindahbukuan 
yang diduga dananya berasal dari produksi shabu hasil kerjasama HRM dan RH.  

Mekanisme pembayaran dari pembelian narkotika tersebut yaitu pembeli mentransfer 
secara bertahap, jadi setiap pembeli mentransfer uangnya ke rekening HRM perlu 
diinformasikan kepada RH dan RH akan menghubungi HRM untuk melakukan 
pengecekan transaksi dan mengkonfirmasi. 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

� Identitas dalam permohonan/aplikasi membuka rekening perbankan di Bank C 
untuk kegiatan transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh HRM 
menggunakan data palsu, yaitu menyamarkan jenis pekerjaan sebagai pemilik UD 
HSN yang bekerja di bidang kontraktor alat berat agar transaksi-transaksi dalam 
jumlah besar tidak dicurigai. HRM membuka rekening dengan nomor 
7865019823 pada tanggal 5 September 2008 di Bank C Cabang Tomang Elok 
Medan Sumatera Utara atas nama HRM dengan saldo awal Rp750.000.  

� Berdasarkan mutasi rekening Bank C Nomor 7865019823 diketahui bahwa pada 
tahun 2009 HRM menerima aliran uang sejumlah Rp13.440.830.939,50 yang 
seluruhnya diperoleh dari hasil perdagangan Narkotika. Hasil penjualan shabu 
senilai Rp1.500.000.000,00 oleh RH diperintahkan untuk melakukan pembayaran 
ke rekening HRM dan dibelikan bahan shabu, untuk pembayaran hutang kepada 
Y sebesar Rp170.000.000,00, dan ditransfer ke rekening Bank C Nomor 
7570089921 atas nama N yang merupakan istri RH sebesar Rp534.000.000.  Selain 
transfer ke rekening N, HRM juga melakukan transfer kepada anaknya sekitar 
Rp300.000.000 dengan beberapa kali transferan untuk biaya hidup mereka. 

� Kemudian uang di dalam rekening Bank C Nomor 7865019823 tersebut 
dipindahkan lagi oleh HRM dengan transfer sebesar Rp340.000.000,- ke rekening 
Bank C Nomor 00221718711 atas nama HD yang merupakan anak kandung HRM 
sebanyak 3 kali transaksi dan juga diambil tunai pada kurun waktu Januari 2009 
sampai Mei 2009 dengan jumlah keseluruhan Rp5.749.000.000. Uang yang 
dikirim kepada HD telah pergunakan untuk: 
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o Membeli tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Komplek Pondok 
Mutiara Blok F/6 / dekat jalan Riau Pekanbaru Riau sebesar Rp250.000.000 

o Sisanya Rp90.000.000 dipergunakan untuk renovasi/perbaiki rumah tersebut. 

o Kemudian sebagian uang yang telah diambilnya secara tunai dari rekening 
Bank C Nomor 7865019823 ditukarkan pada tanggal 27 Mei 2009 dalam 
bentuk US Dollar dan ditempatkan ke dalam 5 rekening secara serentak di 
Bank C Kantor Cabang Pembantu Setiabudi Bandung dengan rincian sebagai 
berikut: 

� Rekening Nomor 2337102626 dibuka pada tanggal 27 Mei 2009 di Bank 
C Cabang Pembantu Setiabudi atas nama HRM dengan saldo awal 
US$20.000 

� Rekening Nomor 2337626226 dibuka pada tanggal 27 Mei 2009 di Bank 
C Cabang Pembantu Setiabudi atas nama HRM dengan saldo awal 
US$20.000 

� Rekening Nomor 2337762626 dibuka pada tanggal 27 Mei 2009 di Bank 
C Cabang Pembantu Setiabudi atas nama HRM dengan saldo awal 
US$30.000 

� Rekening Nomor 2337900026 dibuka pada tanggal 27 Mei 2009 di Bank 
C Cabang Pembantu Setiabudi atas nama HRM dengan saldo awal 
US$20.000 

� Rekening Nomor 2337982626 dibuka pada tanggal 27 Mei 2009 di Bank 
C Cabang Pembantu Setiabudi atas nama HRM dengan saldo awal 
US$20.000 

Setelah menempatkan uang ke dalam rekening US Dollar tersebut, kemudian 
HRM secara serentak pada tangal 29 Mei 2009 mengambil sebagian uang di 
tiap rekening tersebut masing-masing USD10.000, selanjutnya HRM kembali 
menarik uang di beberapa rekening US Dollar dengan rincian sebagai 
berikut: 

� Nomor 2337982626 ditarik 2 kali masing-masing sejumlah USD5,000 

� Nomor 2337900026 ditarik 2 kali masing-masing sejumlah USD5,000  

� Nomor 2337626226 ditarik sejumlah USD5,000 

� Pada tanggal 21 Agustus 2009 HRM membuka rekening dengan nomor 
2331888526 di Bank C Cabang Pembantu Setiabudi atas nama HRM dan 
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menerima aliran dana Rp1.500.000.000 yang diduga dari hasil penjualan 
narkotika.  

� Berdasarkan Transaksi yang tercatat pada Rekening Nomor 7865019823 terdapat 
dana masuk dari pihak ketiga dari kurun waktu Januari 2009 sampai dengan 
Desember 2009 sebanyak 380 kali transaksi dan berdasarkan Transaksi yang 
tercatat pada Rekening Nomor 2331888526 terdapat dana keluar ke pihak ketiga 
dalam kurun waktu bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 
sebanyak 173 kali transaksi hingga akhirnya saldo rekening habis dan rekening 
ditutup sebagai berikut: 

o rekening nomor 7865019823 sudah ditutup pada tanggal 19 Mei 2010  

o rekening nomor 2331888526 ditutup pada tanggal 15 April 2010 

o rekening nomor 2337900026 dan 2337982626 sudah tutup pada tanggal 1 
Desember 2014 

o rekening nomor 2337102626 masih aktif dengan saldo terakhir US$10.073,55 

o rekening nomor 2337626226 masih aktif dengan saldo terakhir US$5.023,20 
dan 

o rekening nomor 2337762626 masih aktif dengan saldo terakhir US$20.214,44 

Dari berbagai transaksi tersebut dapat diketahui untuk periode tahun 2008 terdapat 
transaksi masuk total Rp1.067.214.934,25 dan transaksi keluar total Rp702.394.518,90. 
Untuk periode tahun 2009 terdapat transaksi masuk total Rp13.440.830.939,50 dan 
transaksi keluar total Rp 13.805.625.519,30. 

 

b. Pengenaan Delik 

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal 

Pengadilan Negeri Bandung Narkotika dan Pencucian 
Uang 

Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 95 UU 
Nomor 8 tahun 2010 

 

c. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Keterangan 

Tindak Pidana Asal V.1.3 Narkotika 
Pihak Terlapor V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta 
Jenis Transaksi V.3.2 Setor Tunai via Teler 

V.3.4 Tarik Tunai via Teller 
V.3.13 Pemindahbukuan Langsung 
V.3.17 Pembelian/penjualan Valuta 

Asing 
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V.3.23 Transfer 
Instrumen Transaksi 
 

V.4.1 Uang Tunai 
V.4.8 Rekening Tabungan 

V.4.20 Valuta Asing  
Mata Uang V.5.1 IDR 

V.5.3 USD 
Kelompok Industri   V.6.1 Bank 
Sumber Dana V.7.2 Pihak lain di dalam negeri 
Pihak Terkait V.8.5 Rekan Kerja 
Aset TPPU V.9.1 Uang Tunai 

V.9.12 Tanah dan Bangunan 
 

Tipologi Pencucian Uang 

� Pembelian aset seperti tanah ataupun bangunan dengan menggunakan nama 
kepemilikan orang lain 

� Uang hasil tindak pidana dipergunakan untuk kepentingan pribadi. 

 

Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan 

� Transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar dan waktu yang berdekatan (<1 bulan) 

� Menggunakan identitas palsu dalam pembuatan rekening 

� Memecah-mecah transaksi ke beberapa rekening 

� Transaksi passby 

� Menarik tunai sejumlah uang untuk diubah bentuk menjadi mata uang asing dan 
selanjutnya ditempatkan kembali pada sistem perbankan untuk menghindari 
pelacakan 
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d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 5 Skema Pencucian Uang 

dengan Tindak Pidana Asal Narkotika (4) 
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V.8.5
Rp 2 M
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Rp 1,53 M

Bank BCA 
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An. H

Identitas palsu

Pembayaran Hutang
an. Y

Rp 170jt

V.3.23
Bank BCA an. N

No.rek 7570089921

V.3.23
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No.rek 00221718711

N

HD
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V.4.8
V.5.3

V.3.17
V.4.20
V.3.2

Bank BCA
No.rek 2331888526

An.H

USD110.000

No.rek 2337102626

No.rek 2337626226

No.rek 2337762626

No.rek 2337900026

No.rek 2337982626

Bank BCA 
An. H

Rp 13,44M

Rp 1,5M

V.3.4
Rp 5,75M

Membeli rumah di Riau
Rp 250jt

Renovasi rumah
Rp 90jt

V.4.8

Bahan baku shabu
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4.4.6. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (5)

Pengadilan dan 
No. Putusan 

: (1) Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN.Clp 
atas nama CJK 

(2) Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN.Clp 
atas nama CC 

(3) Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN.Clp 
atas nama S 

Terdakwa :  CJK, CC, S 
Putusan Hakim : (1) 5 tahun 6 bulan dan denda Rp25.000.000 (dua puluh lima juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar 
diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 

(2) 2 tahun dan denda Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 

(3) 1 tahun dan denda Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana penjara selama 2 (dua) bulan 

Tanggal : (1) 29 Agustus 2018 
(2) 27 Agustus 2018 
(3) 27 Agustus 2018 

 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

CJK sejak bulan Juni  tahun 2017 s/d  bulan  Maret   2018 atau setidak-tidaknya antara  
tahun  2017 s/d tahun 2018 merupakan tahanan atas kasus narkotika di LAPAS 
Nusakambangan Kab. Cilacap, CC adalah seorang pengusaha yang bergerak dalam 
usaha produksi cuka  dan S adalah karyawan dari perusahaan CC.  

Awal kejahatan ketiganya dimulai ketika CJK menghubungi CC melalui kontak BBM 
menanyakan kabar lalu CJK mengajak kerja bersama. Kenyataannya kerja sama yang 
dimaksud adalah kerja sama jual beli narkotika. 

CC diperintah oleh CJK untuk membuka rekening bank sebanyak 4 (empat) rekening 
menggunakan nama orang yang bisa dipercaya, selanjutnya CC membuka rekening  
atas nama S yaitu karyawannya di perusahaan produksi cuka dengan rincian: 

� Rekening Bank A nomor 06301001129566 a.n S 

� Rekening Bank B nomor 0590192221 a.n S 
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� Rekening Bank C nomor 9000039678793 a.n S 

� Rekening Bank D nomor 8275264063 a.n S 

Awalnya CC dan S tidak mengetahui bahwa 4 rekening tersebut akan dijadikan 
sebagai sarana transaksi jual beli narkotika. Sejak S diperintah oleh CC untuk 
membuka rekening, S menganggap tidak wajar karena nominal dari transaksi dalam 
jumlah yang besar namun S tidak melaporkannya pada aparat. Setelah 3 bulan 
kemudian CC pernah menanyakan kepada CJK tentang transfer-transfer yang 
nominalnya besar sekali dan dijawab oleh CJK “tidak apa-apa selama CC tidak 
memegang barang (narkotika)”, dari situlah sehingga CC mengetahui bahwa rekening 
tersebut digunakan untuk transaksi jual beli narkoba.   

Untuk menjalankan bisnis narkotika tersebut CC membantu CJK mengoprasionalkan 
rekening milik S dengan cara mentransfer ke sejumlah rekening atas perintah CJK 
yang dikirim melalui pesan BBM. 

Tindak Pidana Asal 

CC diperintah oleh CJK untuk membuka rekening bank sebanyak 4 (empat) rekening 
menggunakan nama orang yang bisa dipercaya, selanjutnya CC membuka rekening  
atas nama S karyawannya di perusahaan produksi cuka. Oktober 2017 CJK 
berkomunikasi dengan DKS agar bisa membantu untuk menerima dan menyerahkan 
atau meletakan shabu di suatu tempat sewaktu ada kiriman. CJK yang merupakan 
tahanan atas kasus narkotika di LAPAS Nusakambangan Kab. Cilacap, memperoleh 
Narkotika Jenis Shabu dari FP (DPO) sejak awal tahun 2014, CJK  diberi tugas untuk 
memasarkan narkotika jenis sabu, Adapun Pembayarannya dengan cara : 

a) Pembeli membayar ke CJK  dengan cara transfer ke rekening atas nama S. 

b) CJK membayar ke BOS bernama MMG dengan cara transfer ke nomor 
rekening atas nama MH. 

Ketika ada pesanan CJK berkomunikasi dengan FP untuk membeli narkotika dan 
menyuruh CC untuk melakukan transaksi pembayaran kepada FP melalui rekening a.n 
S. Kemudian CJK menghubungi DKS untuk menerima dan menyerahkan atau 
meletakan shabu di suatu tempat, Honor untuk DKS juga dikirimkan oleh CC melalui 
rekening a.n S. Uang hasil penjualan narkotika yang masuk ke rekening S hasil dari 
transaksi narkotika di bank BR sebesar 4,82 miliar, di bank M sebesar 4,53 miliar, di 
bank BN 559 juta, di bank B sebesar 18,07 miliar 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

� CJK memerintahkan CC untuk membuka 4 buah rekening atas nama S dan 
menyuruh CC untuk menguasai semua rekening tersebut. 
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� S diberi upah Rp100.000 setiap melakukan pembukaan rekening. Semenjak 
melakukan pembukaan rekening gaji S yang semula Rp1.000.000 menjadi 
Rp2.000.000. sehingga total uang yang diterima S yaitu Rp10.400.000 

� CJK bersama-sama dengan CC dan S menggunakan keempat rekening tersebut 
dengan maksud untuk digunakan sebagai operasional dan digunakan dalam 
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan hasil 
jual beli narkotika bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 
kekayaan. 

� Total aliran dana masuk yang berasal dari transaksi jual beli narkotika 
Rp28.017.673.739 

� Mutasi rekening Bank A nomor 06301001129566 a.n S total aliran dana masuk 
Rp828.332.961 dan total aliran dana keluar Rp828.332.961 

� Mutasi rekening Bank B nomor 0590192221 a.n S total aliran dana masuk 
Rp559.957.865 dan total aliran dana keluar Rp559.945.935 

� Mutasi rekening Bank C  nomor 9000039678793 a.n S total aliran dana masuk 
Rp4.532.971.106,16 dan total aliran dana keluar Rp4.532.967.919,24 

� Mutasi rekening Bank D nomor 8275264063 a.n S dengan rincian: 

- Transfer ke rekening Bank D nomer 0111320429 a.n FIK Rp689.700.000, untuk 
pembayaran uang pembelian narkotika kepada FP 

- Transfer ke rekening Bank D nomer 8275273780 a.n MH Rp756.000.000 untuk 
pembayaran uang bisnis narkotika kepada FP 

- Transfer ke rekening Bank D a.n FW Rp25.000.000 untuk pembayaran uang 
bisnis narkotika kepada FP 

- Transfer ke rekening Bank D nomer 8275265965 a.n YA Rp2.684.750.000 untuk 
pembayaran uang bisnis narkotika kepada FP 

- Transfer uang keluar pembelian via IB keseluruhan sebesar Rp3.769.500 untuk 
pulsa CJK 

- Transfer ke rekening Bank D nomer 0960348478 a.n SS yang dikuasai oleh OBG 
sebanyak 3 kali dengan total Rp95.000.000. Selanjutnya CJK meminta FP untuk 
mengirimkan uang ke rekening Bank D nomer 0960348478 a.n SS yang 
dikuasai oleh OBG sebesar Rp25.000.000 dimana sejumlah Rp5.000.000 CJK 
perintahkan untuk diberikan kepada CAS. 
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- Pemberian uang ke CAS (Kepala Keamanan Lapas) sebesar Rp31.000.000 
dimana Rp16.000.000 diberikan melalui perantara OBG dan Rp15.000.000 
diberikan melalui Rekening Bank D 8275264063 a.n S yang dikuasai oleh CC 

- Transfer ke rekening a.n NH sebagai honor untuk DKS Rp28.500.000 

a. Tarik Tunai Rp. 1.128.600.000 kemudian uang tersebut dibelikan emas 500,06 
gram Rp275.533.060, emas seberat 850,21 gram Rp242.190.395, disimpan 
Rp400.000.000 oleh CC, Rp40.000.000 upah untuk CC atas bantuan 
mengoperasionalkan ke empat rekening atas nama S, Rp170.876.000 disetorkan 
untuk membeli narkotika kepada FP. 

 

b. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Keterangan 

Tindak Pidana Asal V.1.3 Narkotika 
Profil Terlapor V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta 

V.2.5 Pegawai Swasta/Karyawan 
Pola Transaksi V.3.4 

V.3.8 
V.3.23 

Tarik Tunai via teller 
Transfer via internet banking 
Transfer 

Instrumen Transaksi V.4.1 
V.4.8 

Uang Tunai 
Rekening Tabungan 

Mata Uang V.5.1 IDR 
Kelompok Industri V.6.1 Bank 
Sumber Dana V.7.1 Yang bersangkutan 

V.7.2 Pihak lain di dalam negeri 
Pihak Terkait V.8.5 

V.8.6 
Rekan kerja 
Pihak lain yang tidak dikenal 

Aset V.9.1 
V.9.9 

Uang Tunai 
Logam Mulia 

 

c. Pengenaan Delik 

No. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal 

1 Pengadilan Negeri 
Cilacap 

Pencucian 
Uang 

Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang No 8 
Tahun 2010  

2 Pengadilan Negeri 
Cilacap 

Pencucian 
Uang 

Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang No 8 
Tahun 2010 

3 Pengadilan Negeri 
Cilacap 

Pencucian 
Uang 

Pasal 5 Undang-undang No 8 Tahun 2010 
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Tipologi Pencucian Uang 

� Penggunaan nominees dalam hal ini penggunaan rekening atas nama S untuk 
menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak 
pidana. 

� Pembelian asset berharga berupa logam mulia. 

� Structuring (memecah-mecah transaksi dalam jumlah relative kecil namun dengan 
frekuensi yang tinggi. 

 

Redflag Transaksi Keuangan 

� Pengguna Jasa melakukan transaksi dengan nilai signifikan yang tidak sesuai dengan 
profilnya. 

� Rekening Pengguna Jasa menerima setoran/transfer masuk dengan frekuensi tinggi 
dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan Pengguna Jasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 6 Skema Pencucian Uang 

dengan Tindak Pidana Asal Narkotika (5) 
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3.4.7. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika (6) 

Pengadilan dan No. Putusan : Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 
2650/Pid.Sus/2018/PN.Sby 

Terdakwa : AY 
Putusan Hakim : 7 tahun dan denda Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) 

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka 
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 

Tanggal : 13 Februari 2019 
 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

Kasus bermula ketika JI membeli narkoba jenis sabu sebanyak 8.3 Kg dari Mr.B yang 
merupakan anak buah dari dari WSP yang dikirim oleh WSP dari Malaysia. Transaksi 
jual beli narkoba ini terjadi pada tahun 2013 hingga tahun 2017 di Surabaya. Dalam 
bertransaksi narkoba, WSP dan JI bersama-sama menggunakan rekening atas nama 
orang lain untuk menghindari kecurigaan. Transaksi narkoba ini melibatkan rekening 
beberapa pihak yang salah satunya paling berperan yaitu LB dan menggunakan 
beberapa rekening perusahaan sebagai tempat penyimpanan uang hasil kejahatan 
yang mana perusahaan tersebut dikuasai oleh LB. Selanjutnya LB mentransfer uang 
hasil kejahatan kepada N, TNJ, PT GMC, dan AY (terdakwa). Selanjutnya AY 
mentransfer kembali uang yang diterima ke beberapa rekening pribadi miliknya yang 
mana seolah-olah ynag AY transfer tersebut merupakan uang dari para TKI di Taiwan 
yang dikirimkan menggunakan jasa transfer adik kandung AY yaitu MWY yang berada 
di Taiwan untuk dikirimkan kepada keluarga TKI di Indonesia seolah-olah sesuai 
dengan bidang usaha yang dijalankan AY yaitu PT. DMS. Sebagian uang hasil 
kejahatan digunakan untuk membeli beberapa aset yakni mobil, motor, perhiasan, 
handphone, dan tanah dan bangunan.  

AY dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri Surabaya berdasarkan pasal 3 UU 8 
tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 
dengan hukuman penjara 7 tahun dan denda Rp 1.000.000.000. 

Tindak Pidana Asal 

JI membeli narkoba jenis sabu sebanyak 8,3 Kg dari Mr. B yang merupakan anak buah 
WSP dengan membayar uang muka atas transaksi ini sebesar Rp 500.000.000 melalui 
rekening atas nama Maryadi (M) dan diterima oleh Mr.B melalui rekening atas nama 
DS. Aktivitas jual beli narkoba ini dilakukan oleh JI terhadap Mr.B dengan mentransfer 
uang ke DS, ABS, MU, dan RN.  
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Rekening RN dipakai oleh AR alias Bobi untuk melakukan transfer uang hasil transaksi 
narkotika jenis sabu ke WSP melalui rekening PT. PCM, PT.PBT, dan ke rekening SE 
yang ternyata merupakan rekening palsu yang dikelola olah AAS. Hasil transfer dana 
pada rekening SE kemudian ditransfer ke PT. PCM, PT. GSA, dan PT. PBT.  

PT. GSA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang trading export import hasil 
tambang. PT PCM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang import logam 
mulia. PT. PE merupakan perusahaan money changer. Ketiga perusahaan ini dijalankan 
oleh oleh LB.  

Dari hasil transfer dana ke rekening PT. PCM, PT. GSA, dan PT. PE ditransfer oleh LB ke 
rekening pribadinya lalu dari rekening pribadi ditransfer ke rekening N yang 
merupakan Dirut PT. GMC, ke TNJ yang merupakan Komisaris PT GMC, ke rekening 
PT GMC, dan ke rekening terdakwa AY berdasarkan perintah WSP dengan dalih 
keterangan uang penjualan mata uang Taiwan. Berikut catatan transaksi hasil transaksi 
narkotika oleh AY: 

1. Melakukan transfer dari rekening B ke rekening M atas nama terdakwa AY sebesar 
Rp 30.609.393.020 

2. Melakukan transfer dari rekening B ke rekening BN atas nama terdakwa AY 
sebesar Rp 60.658.410.200 

3. Melakukan transfer dari rekening B ke rekening BR atas nama terdakwa AY 
sebesar Rp 436.151.954.872 

4. Menerima transfer dana dari N ke rekening B atas nama AY sebesar Rp 
25.264.900.000 pada tahun 2015 - 2016 

5. Menerima transfer dana dari N ke rekening B atas nama AY sebesar Rp 
16.440.400.000 pada tahun 2017 

6. Menerima transfer dana dari PT. GMC oleh N sebesar Rp 22.768.264.000 pada 
tahun 2016-2017 

7. Menerima transfer dana dari PT. GMC oleh N sebesar Rp 4.884.272.009 pada 
tahun 2017 

8. Menerima transfer dana dari TNJ ke rekening B sebesar Rp 33.485.500.000 pada 
tahun 2016-2017 

9. Menerima transfer dana dari TNJ ke rekening B sebesar Rp 853.500.000 pada 
tahun 2016-2017 

10. Menerima transfer dana dari TNJ ke rekening B sebesar Rp 19.525.812.000 pada 
tahun 2016-2017 
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11. Menerima transfer dana dari OJT (istri TNJ) ke rekening B sebesar Rp 
1.215.500.000 pada tahun 2017 

12. Menerima transfer dana dari LB ke rekening B sebesar Rp 49.288.287.000 pada 
tahun 2016-2017 

13. Menerima transfer dana dari LB ke rekening B sebesar Rp 18.114.200.000 pada 
tahun 2016-2017 

14. Menerima transfer dana dari LB ke rekening B sebesar Rp 23.504.699.538 tahun 
2016-2017 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

1. Untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang tersebut berasal 
tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh para pelaku jaringan narkotika, 
maka AY mentransfer uang yang masuk ke rekening B milik AY ke dalam 
rekening-rekening lainnya diantaranya rekening Bank M, BN, dan BR atas nama 
AY seolah-olah uang yang ditransfer tersebut merupakan uang dari para TKI di 
Taiwan yang dikirimkan dengan menggunakan jasa transfer adik kandung AY, 
yaitu MWY yang berada di Taiwan untuk dikirimkan kepada keluarga TKI di 
Indonesia seolah-olah sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan PT. DMS 
perusahaan milik AY. 

2. Dalam kegiatan menerima penempatanuang yang berasaldari tindak pidana 
Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika mendapatkan 
keuntungan berupa uang yang sebagian ditempatkanke dalam rekening-
rekening miliknya dan sebagiandi investasikan dalam bentuk barang bergerak 
dan barang tidakbergerak diantaranya yaitu : 

� 1 unit mobil Fortuner warna hitam 

� 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja 

� 1 unit sepeda motor Kawasaki  

� 1 unit Motor Honda 250 cc 

� 1unit sepeda motor Yamaha 155 cc 

� 1 unit sepeda motor Yamaha X Max 250 cc 

� Sebidang tanah dengan luas tanah berukuran kurang lebih 250 meter 
persegi yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal 2 lantai 
terletak di Kota Surabaya. 
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� Sebidang tanah dengan luas 205 meter persegi yang di atasnya berdiri 
sebuah bangunan rumah tinggal 2 lantai terletak diMagetan, Jawa Timur  

� Perhiasan kalung warna kuning sebanyak 1 buah, anting warna  kuning 
sebanyak 1 pasang, gelang tangan berwarna kuningmutiara putih sebanyak 
1 buah, gelang tangan warna kuningsebanyak 1 buah, cincin warna kuning 
sebanyak 6 buah serta batu berlian sebanyak 3 buah 

� 1 Unit Handphone merk Iphone 7+ warna rose gold 

� 1 Unit Handphone merk Samsung S8 Edge warna hitam 

� 1 Unit Handphone merk HTC E9+ warna gold 

� 1 Unit Handphone merk HTC A9 warna putih 

� 1 Unit Handphone jenis TAB Samsung warna putih  

� 1 Unit Handphone merk Samsung S7 Edge warna hitam 

� 1 Unit Handphone merk Nokia Navigator warna merah 

� 1 Unit Handphone merk Nokia 5230 warna hitam 

 

b. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Keterangan 

Tindak Pidana Asal V.1.3 Narkotika 
Profil Terdakwa V.2.2 Wiraswasta 
Jenis Transaksi V.3.23 Transfer 
Instrumen Transaksi V.4.8 Rekening Tabungan 
Mata Uang V.5.1 IDR 
Kelompok Industri V.6.1 Bank 
Sumber Dana V.7.2 Pihak Lain di Dalam Negeri 
Pihak Terkait V.8.1 Suami/Istri 
Aset TPPU V.9.1 Uang Tunai 

V.9.2 Mobil 
V.9.3 Motor 

V.9.11 Perhiasan 
V.9.12 Tanah dan Bangunan 
V.9.16 Alat Elektronik 

 

 

 

 

 

90 LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018



  

c. Pengenaan Delik 

No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal 

1 Putusan Pengadilan Negeri 
Surabaya Nomor 
2650/Pid.Sus/2018/PN.Sby 

Narkotika  Pasal 137 huruf a UU RI No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika   

  Pencucian Uang Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
TPPU 

 

Tipologi Pencucian Uang 

� Penggunaan nominees (nama pinjaman) dalam pembelian aset dan barang-barang 
mewah berupa mobil, tanah, bangunan dan properti. 

� Menggabungkan uang hasil tindak pidana dengan uang hasil usaha yang sah 
(mingling). 

� Penggunaan korporasi untuk menyamarkan uang hasil  kejahatan, seolah-olah uang 
yang ditransfer merupakan uang dari para TKI di Taiwan yang dikirimkan dengan 
menggunakan jasa transfer dari Taiwan untuk dikirimkan kepada keluarga TKI di 
Indonesia sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. 

 

Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan 

� Penggunaan beberapa rekening pribadi untuk menyimpan hasil tindak pidana.  

� Melakukan transaksi dalam jumlah yang besar dan tidak sesuai dengan profil. 
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d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 7 Skema Pencucian Uang  

dengan Tindak Pidana Asal Narkotika (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Narkotika 

Dari kasus-kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana narkotika, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel terkait 

� Jenis profil terlapor yang paling banyak muncul adalah pengusaha/wiraswasta. 

� Produk keuangan yang paling banyak digunakan adalah rekening tabungan dan 
uang tunai. 

� Jenis transaksi yang paling banyak dilakukan adalah tarik tunai via Teller dan 
Transfer. 

� Mata uang yang paling banyak digunakan adalah Rupiah. 
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� Kelompok industri yang paling banyak digunakan adalah bank. 

� Sumber dana yang paling banyak terkait adalah pihak lain di dalam negeri. 

� Pihak terkait yang paling sering muncul adalah rekan kerja. 

� Aset TPPU yang paling banyak muncul adalah uang tunai. 

2. Tipologi terkait 

� Tipologi yang paling banyak muncul adalah : 

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

� Menggabungkan uang hasil tindak pidana dengan uang lainnya (migling). 

� Penggunaan nominees (nama pinjaman) dalam pembelian aset dan 
barang-barang mewah berupa mobil, tanah, bangunan dan properti dan 
logam mulia. 

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

� Tipologi yang unik antara lain: 

� Penggunaan korporasi untuk menyamarkan uang hasil  kejahatan, seolah-
olah uang yang ditransfer merupakan uang dari para TKI di Taiwan yang 
dikirimkan dengan menggunakan jasa transfer dari Taiwan untuk 
dikirimkan kepada keluarga TKI di Indonesia sesuai dengan bidang usaha 
yang dijalankan. 

� Keuntungan dari binis narkotika digunakan sebagai modal usaha. 

� Melakukan TPPU pada tahapan layering yang bertujuan menghilangkan 
jejak yaitu dengan cara melakukan transfer dana dari beberapa rekening 
ke lokasi lainnya, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan 
maksud mengaburkan asal usulnya. 
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3.4.8. Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana di Bidang 

Perbankan 

Pengadilan dan No. Putusan : Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri 
Kota Pontianak  
827/Pid.Sus/2018/PN PTK 

Terdakwa : GAN 
Putusan Hakim : 8 tahun penjara dan denda Rp 10.000.000.000,- 

(sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila 
tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 
(tiga) bulan 

Tanggal : 14 Januari 2019 
 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

GAN adalah pegawai Bank A Cabang Pontianak dengan jabatan sebagai Funding 
Officer yang mempunyai tugas diantaranya untuk melakukan perhimpunan dana atau 
mencari nasabah atau pihak ketiga untuk menginvestasi dananya di Bank A dalam 
bentuk Deposito, Tabungan dan Giro atau membeli produk yang ditawarkan Bank A. 
Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana membuat atau menyebabkan adanya 
pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam 
dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank 
dan secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada bulan Mei 
2017 Koperasi CU LT Parindu menempatkan dana total Rp 70.000.000.000,- dalam 8 
rekening Bank A. Sekitar bulan Januari 2018 terdakwa mulai malakukan aksi 
kejahatannya dengan melakukan maintenance/perubahan data nasabah. Selanjutnya 
terkdawa bersama-sama dengan kakak kandung terdakwa melakukan transaksi 
berupa pemindahbukuan dari rekening milik Koperasi CU LT Parindu ke rekening Bank 
K sejumlah Rp. 15.200.250.000,-. Dana hasil kejahatan tersebut dipergunakan oleh 
terdakwa Rp. 511.850.000,- untuk membeli mobil, handphone, dan beberapa alat 
elektronik dan juga digunakan oleh kakak kandung terdakwa untuk membeli rumah, 
furniture, dan alat elektronik. 

Tindak Pidana Asal 

Sekitar bulan Mei sampai November 2017 Koperasi CU LT Parintu menempatkan dana 
total Rp 70.000.000.000,- dalam 8 rekening yang terdiri dari 4 rekening tabungan 
BatPri dan 4 rekening tabungan Bat sebagai penempatan jasa giro pada Bank A. Dari 
8 rekening tersebut tidak pernah dilakukan transaksi karena dana tersebut sebagai 
dana mengendap dan setiap bulannya hanya dilakukan print out untuk digunakan 
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sebagai laporan pembukuan tiap bulan. Awalnya yang melakukan print out setiap 
bulannya adalah KCP CU LT Jeruju yang diberi kuasa, akan tetapi terdakwa 
menawarkan diri untuk melakukan print out terhadap 8 buku tabungan tersebut 
dengan cara terdakwa setiap bulannya data mengambil buku tabungan ke KCP CU LT 
Jeruju dan membawanya ke Kantor A Cabang Pontianak untuk di prit out selanjutnya 
di kembalikan lagi ke Kantor KCP LT Jeruju.  

Pada bulan April 2018 dilakukan print out terhadap 8 rekening Koperasi CU LT oleh 
terdakwa, namun setelah buku dikembalikan ternyata hanya ada 6 buku tabungan. 
Buku tabungan yang tidak ada yaitu buku tabungan dengan nomor rekening 
0004201500604300 a.n  SIM or ANT dan Rekening Nomor 0004201502222227 a.n EL 
or SIM. Setelah dilakukan pengecekan dari rekening koran, ternyata Rekening Nomor 
0004201500604300 a.n SIM or ANT pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 terjadi 
transaksi RTGS pemindah bukuan dari rekening a.n SIM or ANT pada Bank A Rekening 
nomor 0004201500604300 ke rekening pada Bank K Rekening Nomor 1421076177 
a.n ANT dengan nominal sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Selain 
itu pada tanggal 8 Maret ada transaksi transfer via ATM dari rekening Nomor 
0004201502222227 a.n EL OR SIM pada Bank A Cabang Pontianak ke Rekening Bank 
K Nomor 1421076177 a.n ANT sebesar Rp 200.250.000,-.  

 Terdakwa meminta tolong saksi RRS  untuk melakukan maintenance/perubahan 
data nasabah (nomor handphone) rekening Bank A a.n EL or SIM dan rekening Bank 
A a.n SIM or ANT di Green screen system Bank A, padahal pemilik rekening-rekening 
tersebut tidak pernah memerintahkan atau meminta terdakwa untuk melakukan 
maintenance/perubahan data rekening Koperasi CU LT. Berdasarkan fakta di 
persidangan, hasil perubahan nomor handphone rekening Koperasi CU LT digunakan 
oleh orang yang mengaku bernama ANT yang ternyata adalah kakak kandung 
terdakwa yang bernama PE Als CACA Als JL Als MUL Bin JS untuk membuka rekening 
di Bank K yang digunakan untuk menampung dana dari Bank A dari a.n SIM alias ANT 
Rekening nomor 0004201500604300 ke rekening pada Bank K Rekening Nomor 
1421076177 a.n ANT dengan nominal sebesar Rp.15.000.000.000,-. Nomor 
handphone tersebut juga digunakan oleh orang yang mengaku bernama ANT untuk 
mengubungi saksi BB Karyawan Bank A di Jakarta untuk melakukan penarikan dana 
dari rekening Bank A.  

Tindak Pidana Pencucian Uang 

1. Koperasi CU LT memindahkan dana dari beberapa bank dengan total 
Rp70.000.000.000,- ditempatkan dalam 8 rekening Bank BTN berikut: 

a. Nomor rekening 4201502222227 Batara a.n EL alias SIM; 

b. Nomor rekening 4201549999990 Prima a.n EL alias SIM; 
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c. Nomor rekening 4201500599157 Batara a.n SIM alias URB; 

d. Nomor rekening 42015400133365 Batara a.n SIM alias URB; 

e. Nomor rekening 4201500604300 Batara a.n SIM alias ANT; 

f. Nomor rekening 4201540013438 Prima a.n SIM alias ANT; 

g. Nomor rekening 16001500134717 Batara a.n SIM alias URB; 

h. Nomor rekening 16001540003714 Prima a.n SIM alias URB. 

2. Terjadi transaksi RTGS pemindah bukuan dari rekening Bank A Nomor 
0004201500604300 a.n SIM atau ANT ke rekening Bank K Nomor 1421076177 a.n  
ANT sebesar Rp.15.000.000.000,-. 

Orang yang melakukan pemindahbukuan mengaku bernama ANT yang ternyata 
adalah PE kakak kandung terdakwa. PE menggunakan KTP a.n ANT NIK 
03093107740001 yang diduga palsu. 

3. Terjadi transaksi transfer via ATM dari rekening Nomor 0004201502222227 a.n EL 
atau SIM pada Bank A Cabang Pontianak ke Rekening Bank K Nomor 1421076177 
a.n ANT sebesar Rp 200.250.000,-. 

4. Terjadi transaksi dana keluar/penarikan dengan cara tarik tunai dari Bank K 
Cabang Jakarta dari rekening Bank K Nomor 1421076177 total 
Rp15.000.000.000,-. 

5. Dana hasil kejahatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebesar 
Rp511.850.000,- diantaranya untuk: 

a. Membeli 1 unit mobil Toyota Vellfire-ZG tahun 2012 warna silver dengan 
nomor polisi B 8998 TQ seharga Rp 480.000.000,-. 

b. Membeli 1 buah handphone Iphone X warna silver ukuran 256 GB dengan 
imei 354842091312311 seharga Rp 21.000.000,-. 

c. Membeli 1 buah Iphone watch series 3 warna silver seharga Rp 6.500.000,-. 

d. Membayar angsuran mobil Grand Livina ke leasing OTO Multiartha Finance 
sebesar Rp 4.350.000,-.  

6. Kakak kandung terdakwa yang bernama PE juga menggunakan uang hasil 
kejahatan tersebut untuk: 

a. Membeli 1 unit rumah di jalan Patani nomor 27B Kelurahan Sungai Bangkong 
dengan Sertifikat Hak milik nomor 19061 a.n pemilik asal GCA dan pembelian 
rumah tersebut menggunakan nama LN dengan harga Rp 400.000.000,-. 
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b. Membeli barang di toko Furniture Emporium dengan menggunakan nama 
LN seharga Rp 71.970.000,-. 

c. Membeli barang di toko Elektronik City berupa TV, mesin cuci, lemari es, 
dispenser, dan AC. 

b. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Uraian 

Tindak Pidana Asal  V.1.7 Di Bidang Perbankan 
Profil Trpidana V.2.7 Pegawai bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman Uang, 

Pedagang Valuta Asing 
Jenis Transaksi V.3.4 Tarik Tunai viaTeller 

V.3.6 Transfer via ATM 
V.3.11 Transfer via RTGS 

Instrumen Transaksi V.4.1 Uang Tunai 
Mata Uang V.5.1 IDR 
Kelompok Industri V.6.1 Bank 

V.6.2 Perusahaan Pembiayaan 
V.6.10 Koperasi 

Sumber Dana V.7.2 Pihak Lain di Dalam Negeri 
Pihak Terkait V.8.2 Keluarga Sekandung 
Aset TPPU V.9.1 Uang Tunai 

V.9.2 Mobil 
V.9.6 Rumah 
V.9.16 Alat Elektronik 

 

c. Pengenaan Delik 

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal 

Pengadilan Negeri 
Pontianak 

Di Bidang Perbankan Pasal 49 ayat (1) a UU Nomor 10 Tahun 
1998  Tentang Perubahan atas UU Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

 Pencucian Uang Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 jo Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP 
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V.6.10
Koperasi Credit 
Union Lantang 

Tipo

Rek No 4201502222227 
Batara a.n Elias lanok or 

Simonsius

Rek No 4201500604300 
Batara a.n Simonsius or 

Antonius

Rek No 4201549999990
Rek No 4201500599157

Rek No 42015400133365 
Rek No 4201540013438

Rek No 16001500134717
Rek No 16001540003714

V.2.7
Terdakwa GAN 

V.8.2
PE

 (Kakak kandung GAN)
Bank Kalbar No 

1421076177

Bekerjasama

Menempatkan dana ke 
dalam 8 rekening total Rp 

70 M

V.3.6
 ke Rek Bank Kalbar 

Rp 200 juta

V.3.11
ke Rek Bank Kalbar 

Rp 15 M

V.3.4
Tarik tunai 

Rp 15 M

V.9.2
Mobil Toyota Vellfire-

ZG
B 8998 TQ

V.9.16
Iphone X 

silver 
256GB 

V.9.16
Iphone 
Watch 
series 3 

silver

V.9.2
Mobil Grand Livina  

VV.99.22
Mobil Toyota Vellfire-

ZG
B 8998 TQ

V.9.16
Iphone X 

silver
256GB

V.9.16
Iphone 
Watch 
series 3 

silver

VV.99.22
Mobil Grand Livina  

Terdakwa GAN

V.9.6
Rumah Jl. Patani nomor 
27B Kelurahan Sungai 
Bangkong a.n LISDA 

NOVA

Furniture di Toko 
Emporium a.n 
LISDA NOVA

V.9.16
Barang-barang di toko Elektronik 

City

PE 

Membeli 
Rp 480 juta

Membeli 
Rp 21 juta

Membeli 
Rp 6,5 juta

V.6.2
Membayar angsuran 
di PT OTO Multiartha 
Finance Rp 4,3 juta.

Membeli Rp 400  
juta

Membeli Rp 72  
juta

Membeli

Tipologi Pencucian Uang 

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

� Penarikan tunai uang hasil kejahatan. 

� Pembelian aset menggunakan nama kepemilikan orang lain. 

 

Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan 

� Melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar dalam waktu yang berdekatan setelah 
berhasil memindahkan uang dari rekening korban. 

 

d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 24 Skema Pencucian Uang 

dengan Tindak Pidana di Bidang Perbankan
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3.4.9 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Perbankan 

Pengadilan dan 
No. Putusan 

: (1) Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kota 
Kupang, Perkara No: 254/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. 

(2) Putusan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kota 
Kupang, Perkara No: 67/PID/2018/PT.Kpg. 

Terdakwa : NL 
Putusan Hakim : (1) 6 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000 (Satu 

Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar 
diganti dengan kurungan selama 6 (emam) bulan. 

(2) 6 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000 (Satu 
Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar 
diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. 

Tanggal : (1) 25 Juni 2018 
(2) 15 Oktober 2018 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

Terdakwa NL merupakan Direktur Utama dari Lembaga Kredit Finansial  “MT” yang 
didirikan bersama rekannya PTH berdasarkan akta pendirian lembaga kredit finansial 
No 40 tanggal 26 April 2008 dan dibuat dihadapan notaris Gervatius Portasius Mude, 
SH. LKF “MT” menghimpun dana dari masyarakat lalu memutar dana tersebut dengan 
cara meminjamkannya kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan 
ketentuan bunga masing-masing 10%.  

Selama menjalankan kegiatan usahanya sampai Oktober 2013 NL berhasil merekrut 
sebanyak 16155 nasabah dengan perolehan jumlah dana yang terhimpun sebagai 
simpanan beserta bunga 10% sebesar Rp 413.795.357.693. Uang yang berhasil 
dihimpun dari masyarakat pada LKF “MT” setelah terkumpul sekitar Rp 7,000,000,000-
Rp 10,000,000,000 disimpan oleh NL dengan cara menyetorkan ke beberapa rekening 
milik terdakwa, kemudian menarik kembali dan memasukkan kembali ke dalam 
rekening baik menggunakan rekening NL, istri NL, anak NL, dan karyawan NL. Selain 
itu NL gunakan untuk membeli aset berupa tanah, bangunan, dan beberapa polis 
asuransi. NL dinyatakan bersalah oleh pengadilan berdasarkan oleh pengadilan 
berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan dan dan Tindak Pidana Pencucian Uang melanggar Pasal 4 UU RI No 8 
tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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Tindak Pidana Asal 

� NL bersama rekannya PTH membuka Lembaga Kredit Finansial “MT” pada tanggal 
26 April 2008 NL. Lembaga Kredit Finansial “MT” menghimpun dana dari 
masyarakat kemudian memberikan bunga 10% bagi yang menyimpan lalu 
memutarkan uang tersebut dengan cara meminjamkan kepada masyarakat 
dengan memberikan bunga 10%. 

� Lembaga Kredit Finansial “MT” ini ternyata tidak mendapat ijin usaha dari 
pimpinan Bank Indonesia, sehingga diputus bersalah melakukan tindak pidana 
perbankan.  

Tindak Pidana Pencucian Uang 

� Terdakwa NL mengalihkan uang yang dihimpun melalui LKF MT dengan 
membuat rekening tabungan baru atas nama NL dan atas nama lain yaitu MBG 
(istri), MYN (anak), dan YRH (karyawan LKF MT). 

� Melalui rekening 239452402 NL mentransfer uang ke MSRB sebanyak 
Rp30,000,000; ke IMA sebanyak Rp 100,000,000; ke HMS sebanyak Rp 
100,000,000; dan ke RDGS sebanyak Rp 100,000,000 dengan seluruh berita 
transaksinya “pembayaran proyek”. 

� Melalui rekening 288241584 NL mentransfer ke OAL sebanyak Rp 150,000,000 
dengan tujuan bisnis; ke EJK sebanyak Rp 150,000,000 dengan tujuan bisnis; dan 
ke MKI sebanyak Rp 100,000,000 dengan tujuan pemindahan modal. 

� NL juga mengajukan permohonan kredit di Bank BN dengan pinjaman sebesar 
Rp 590,800,000 pada tanggal 20 Februari 2013 dan kemudian dilunaskan pada 
tanggal 7 Oktober 2013 

� Terdakwa NL membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan 
Amagapati Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Tmur.  

� Terdakwa NL membeli 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah tinggal 
yang terletak di depan lorong SMPK Gabriel Kelurahan Sarotari Tengah 
Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. 

� Terdakwa NL membeli 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah tinggal 
yang terletak di Kelurahan Sarotari Tengah Kecamatan Larantuka Kabupaten 
Flores Timur. 

� Terdakwa NL membeli 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan 
hotel yang terletak di Watowiti Desa Tiwatobi Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten 
Flores Timur. 
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� Terdakwa NL membeli 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di 
Kel.Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang 

� Terdakwa NL membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam 
metalik Nopol AG-1590-VI 

� Terdakwa NL membeli 1 (satu) unit mobil merek Nissan Terrano warna hitam 
Nopol EB-441-C 

� Terdakwa NL membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna silver 
metalik Nopol EB-172-NL 

� Terdakwa NL membeli 1 (satu) unit mobil Dump Truck merek Mitsubishi warna 
kuning Nopol EB-8233-C 

� Terdakwa NL membeli 3 (tiga) polis asuransi pada PT. SLF Kupang dengan 
nominal masing-masing Rp.500.000.000,- Terdakwa membeli 1 (satu) bidang 
tanah dengan luas 6.130 m² dari saksi AK dan kemudian terdakwa menjual 
kepada saksi Rosalina Lay dengan harga jual Rp 1M

b. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Keterangan 

Tindak Pidana Asal V.1.7 Di Bidang Perbankan 
Profil Terlapor V.2.5 Karyawan Swasta 
Jenis Transaksi V.3.2 Setor Tunai 

V.3.13 Pemindahbukuan 
V.3.11 Transfer Via RTGS 
V.3.23 Transfer 

Instrumen transaksi V.4.11 Polis Asuransi 
Mata Uang V.5.1 IDR 
Kelompok Industri V.6.1 Bank 
Sumber Dana V.7.2 Pihak Lain di Dalam Negeri 
Pihak Terkait V.8.1 Suami/Istri 

V.8.1 Anak 
V.8.5 Rekan Kerja 

Aset V.9.1 Uang Tunai 
V.9.2 Mobil 
V.9.4 Tanah 
V.9.6 Rumah 

V.9.12 Tanah dan Bangunan 
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c. Penanganan Delik 

No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal 

1 Pengadilan Negeri Kupang Di Bidang Perbankan Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 ayat 
(1) UU RI No. 10 Tahun 1998 
tentang perubahan atas UU No. 
7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP. 

Pencucian Uang Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU 

2 Pengadilan Tinggi Kupang Di Bidang Perbankan Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 ayat 
(1) UU RI No. 10 Tahun 1998 
tentang perubahan atas UU No. 
7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP. 

Pencucian Uang Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU 

 

Tipologi Pencucian Uang 

� Penggunaan nominees atas nama istri, anak, dan karyawan. 

� Pembelian asset berharga berupa tanah dan bangunan serta beberapa unit mobil. 

 

Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan 

� Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu 
yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang (smurfing). 

� Transaksi dilakukan dengan cara penarikan tunai lalu melakukan penyetoran tunai 
yang bertujuan untuk memutus rantai aliran dana.
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d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 8 Skema Pencucian Uang 

dengan Tindak Pidana di Bidang Perbankan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



105  LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2019 

Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana di Bidang Perbankan 

Dari kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana di bidang perbankan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel terkait 

� Variabel yang unik adalah polis asuransi.  

� Pihak terkait yang unik adalah saudara sekandung. 

2. Tipologi terkait 

� Penarikan tunai uang hasil kejahatan kemudian melakukan penyetoran tunai ke 
rekening lain atau membeli aset. 

� Penggunaan nominees atas nama istri, anak, dan karyawan. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologi Pencucian Uang 

Terkait Tindak Pidana 

� PENGGELAPAN 
� PENIPUAN 
� YANG DIANCAM 

HUKUMAN 4 TAHUN 
PENJARA ATAU LEBIH 
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3.4.10 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana 

Penggelapan 

Pengadilan dan No. Putusan : Putusan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Depok 
Nomor  
(1) 83/Pid.B/2018/PN.Dpk 
(2) 84/Pid.B/2018/PN.Dpk 

Terdakwa : AS, ADH, dan SNH 
Putusan Hakim : (1)  AS 

20 tahun dan denda Rp10.000.000.000 dengan 
ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 
kurungan selama 3 bulan 

(2) ADH  
8 tahun dan denda Rp10.000.000.000 dengan 
ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 
kurungan selama bulan 

(3)  SNH  
15 tahun dan denda Rp5.000.000.000 dengan 
ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 
kurungan selama 3 bulan 

Tanggal : 25 Mei 2018 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

Penawaran-penawaran yang dilakukan oleh AS, ADH dan SNH melalui F Travel, 
sebuah agensi yang bergerak di bidang pariwisata dan pemberangkatan umroh dari 
Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang 
ditawarkan oleh kantor pusat, kantor cabang, para koordinator dan para agen berhasil 
memperoleh 93.295 orang calon jamaah umroh. Selanjutnya dari tanggal 16 
November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah jamaah umroh yang 
berhasil diberangkatkan agensi tersebut sebanyak 29.985 orang yang terdiri dari: 
paket VIP sebanyak 16 orang, paket reguler sebanyak 1.296 orang, paket promo 
sebanyak 28.673 orang. Namun sisanya, sebanyak 63.310 calon jamaah umrah yang 
telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga 
bulan Mei 2017, tidak diberangkatkan. Sementara itu total uang yang telah disetorkan 
oleh para calon jamaah umrah tersebut berkisar Rp905.333.000.000,- dan oleh para 
pengurus F Travel, uang tersebut tidak dikembalikan kepada para calon jamaah  
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yang gagal berangkat. Namun uang tersebut digunakan untuk menutupi pembayaran 
pemberangkatan jamaah umroh promo sebelumnya, selain itu juga digunakan untuk 
membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, fee agen dan koordinator serta 
untuk membiayai kepentingan pribadi AS, ADH dan SNH yang sama sekali tidak ada 
hubungannya dengan pemberangkatan jemaah Umrah.   

Tindak Pidana Asal 

 Perusahaan PT. FAKW sendiri didirikan sejak tanggal 22 Juli 2005 dengan Akte 
Pendirian Perusahaan Nomor 14 tanggal 24 Oktober 2011 dihadapan Notaris Yasman, 
SH, M.Kn serta telah terdaftar dan mendapatkan Surat Keputusan Kehakiman dan 
HAM RI, dan Akte Perubahan Nomor 5 tanggal 11 April tahun 2015 di hadapan Notaris 
Kurnia Jaya SH., M.Kn. Akta perubahan tersebut menyangkut perubahan komposisi 
kepemilikan saham dengan pemilik mayoritas adalah AS dan ADH serta susunan 
manajemen F Travel dengan AS sebagai Direktur Utama, ADH sebagai Direktur, SNH 
sebagai Komisaris Utama dan Muammar Rizky Fadila sebagai Komisaris. 

 Penawaran paket umroh F Travel sendiri sudah dimulai sejak tahun 2011, yang 
bekerjasama dengan A Tour. Hingga selanjutnya F Travel secara resmi telah 
mendapatkan izin menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pada 
tahun 2013 dalam bentuk Surat Keputusan. 

 AS yang bertugas sebagai Direktur Utama PT. FAKW mempunyai wewenang 
untuk memimpin dan mengendalikan seluruh jalannya perusahaan termasuk 
membuat produk paket travel dan penentuan biaya, ADH sebagai Direktur yang 
memiliki tugas dan tanggung jawab menjalin komunikasi dengan koordinator, SNH 
selaku komisaris sekaligus kepala Divisi Keuangan mempunyai wewenang terkait cash 
flow keuangan perusahaan termasuk pembukuan dan kegiatan direksi dan dewan 
komisaris. 

 Terkait paket umroh yang ditawarkan oleh agensi ini diantaranya: 

1) Paket promo dengan harga sebesar Rp8.000.000 pada tahun 2012 

2) Paket promo dengan harga sebesar Rp12.500.000 pada tahun 2013  

3) Paket promo dengan harga sebesar Rp14.300.000 yang ditawarkan sejak bulan 
Januari 2015 untuk keberangkatan bulan November 2016 hingga Mei tahun 
2017 

4) Paket regular dengan harga sebesar Rp25.000.000 

5) Paket VIP dengan harga sebesar Rp54.000.000. 
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  Para calon jamaah yang telah menyetujui persyaratan serta ketentuan yang 
ditawarkan oleh Agensi F Travel dapat melakukan pembayaran ke salah satu dari 24 
rekening PT. FAKW yang diantaranya melalui Rekening Bank M PT. FAKW di nomor 
157-00- 200-200-39 dan 157-00-100-100-32, Virtual Acount PT. FAKW di Bank P 
Kuningan Jakarta Selatan maupun Bank M cabang Thamrin-Jakarta atas nama PT. 
FAKW dengan nomor rekening 2703000737 ataupun dengan membayar tunai di 
kantor F Travel sebesar nominal sesuai dengan paket yang telah dipilih.  Namun, oleh 
para pelaku, selanjutnya dana tersebut dipindahkan ke rekening penampungan F 
Travel dengan Nomor Rekening 157-000-323-99-45 di Bank M. 

 Sementara itu melalui penawaran di atas, agensi tersebut berhasil memperoleh 
calon jamaah umroh sebanyak 93.295 dengan dana yang berhasil tersetor sebesar 
Rp1.319.535.402.852 yang kemudian dana tersebut dialihkan ke rekening 
penampungan sebesar Rp1.250.699.034.362. Namun terdapat 63.310 calon jamaah 
umrah paket promo yang sudah membayar lunas dan dijadwalkan akan berangkat 
pada periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 tersebut 
dibatalkan keberangkatannya. Hal ini disebabkan untuk harga paket sebesar 
Rp14.300.000 ternyata tidak cukup untuk membiayai perjalanan umrah sesuai dengan 
standar yang telah ditawarkan oleh F Travel, yang jika dikalkulasikan seharusnya 
seharga Rp20.020.000. Oleh karena itu, setiap individu diperkirakan terdapat 
kekurangan sebesar Rp5.720.000. Hal tersebut juga diperkuat tidak ada kajian terkait 
dengan penetapan biaya promo tersebut. Terlebih lagi, pada rentang waktu tersebut 
belum terdapat regulasi dari Kementrian Agama RI terkait penentuan batas minimal 
harga wajar. Selain itu, baik untuk sebagian dana yang terkumpul dari jamaah telah 
digunakan untuk menutupi kekurangan keberangkatan jamaah paket promo pada 
periode sebelumnya maupun untuk membeli aset pribadi.  

 Uang yang telah disetorkan oleh para calon jamaah umroh yang gagal berangkat 
tersebut berkisar sebesar Rp905.333.000.000 tanpa seizin dan sepengetahuan para 
calon jamaah digunakan oleh para pelaku dengan rincian sebagai berikut:  

a. Membayar kekurangan biaya pada keberangkatan jamaah umroh paket promo 
2017 sebanyak 28.673 orang, sebesar Rp164.009.560.000 

b. Membayar biaya seluruh operasional kantor 

c. Membayar seluruh gaji karyawan per bulan sebesar Rp24.000.000.000 selama 30 
bulan 

d. Membayar fee agen sebesar untuk 29.985 jamaah sebesar Rp5.997.000.000 

e. Membayar fee Koordinator sebesar Rp1.000.000 per seratus jamaah yang 
mendaftar melalui Kantor Pusat 
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f. Selanjutnya, digunakan untuk membiayai kepentingan ketiga pelaku antara lain: 

1. Biaya perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp 8.600.000.000 

2. Pembayaran sewa booth event untuk acara “Hello Indonesia” dalam rangka 
keperluan bisnis AH yang dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 31 Mei 
2014 dan tanggal 8 Juni 2015 dan keduanya diselenggarakan di Trafalgar 
Square, London sebesar Rp2.000.000.000 

3. Pembelian hak bisnis Golden Day Restaurant milik LH, Ltd yang kemudian 
diubah menjadi Nusa Dua Restaurant sebesar Rp10.000.000.000 

4. Investasi dengan pendirian perusahaan PT Anniesa Hasibuan Fashion dengan 
akumulasi biaya dari 2015 hingga 2017 Rp5.000.000.000 

5. Pembelian perusahaan PT. HBTpada tahun 2016 sebesar Rp1.200.000.000 
beserta desain logo perusahaan sebesar Rp10.000.000 

6. Pembelian perusahaan PT. IT dari Agam Aftari pada tahun 2016 sebesar 
Rp1.200.000.000 yang diatasnamakan untuk AU. 

7. Pembelian 60% saham perusahaan PT YDM dari SU sebesar Rp2.500.000.000 
atas nama AS 

8. Pembayaran sewa untuk branding atau izin operasional PT. BB sebagai 
langkah untuk pendirian kantor cabang F Travel di Denpasar, Bali dengan 
biaya sewa sebesar Rp360.000.000 pada tahun 2015 

9. Pembayaran biaya pendirian perusahaan milik AS yakni PT. ANMP yang 
bergerak di bidang perdagangan pada tahun 2014 sebesar Rp10.000.000 dan 
PT. AKT di bidang jasa teknologi informasi dan internet content sebesar 
Rp10.000.000 

10. Pembelian Sebidang tanah dan bangunan terletak di Sentul City Bogor 
seharga Rp10.000.000.000 pada tahun 2015 

11. Pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah untuk Kantor F Travel 
Building yang terletak di Cimanggis Kota Depok seharga Rp5.000.000.000 
pada tahun 2014 ditambah dengan biaya renovasi sebesar Rp2.500.000.000 

12. Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Cluster Vasa Kebagusan Jakarta 
Selatan seharga Rp1.500.000.000 pada tahun 2016 

13. Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan 
Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat seharga Rp500.000.000 pada 
tahun 2012 
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14. Membayar Sewa Kantor PT. FAKW untuk F Travel VIP Lounge di Gedung 
Atrium Mulia Jakarta Selatan sebesar Rp1.300.000.000 per 4 bulan 

15. Membayar sewa kantor PT. FAKW di GKM Tower lantai 16 Jalan TB 
Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan selama 3 tahun seharga 
Rp8.219.700.000 sejak 24 Agustus 2016 

16. Pembayaran sewa ruko Basuki Rahmat Palembang sebesar Rp260.070.000 
dan kantor cabang Balik Papan sebesar Rp170.000.000  

17. Membayar sewa Gedung Promonade Jakarta Selatan sebesar Rp800.000.000 
per tahun 

18. Pembelian 1 bidang tanah seluas 100 meter di Lombok pada tahun 2016 
seharga Rp100.000.000 

19. Pembelian 2 unit rumah di Jl. RTM Cimanggis Kodya Depok dan Jl. Kebagusan 
Jakarta Selatan seharga Rp1.000.000.000 

20. Pembelian 1 buah jam tangan merk Carl Bucheer seharga Rp200.000.000 
pada tahun 2015 

21. Pembelian 1 buah cincin berlian pada tahun 2016 seharga Rp150.000.000 

22. Pembelian 1 unit mobil BMW Z 4 seharga Rp 700.000.000 pada tahun 2016 

23. Pembelian 1 unit mobil Fortuner pada tahun 2016 seharga Rp350.000.000 
atas nama Solihin 

24. Pembelian 1 unit mobil Fortuner pada tahun 2016 seharga Rp350.000.000 
atas nama Siti Nuraida Hasibuan 

25. Pembelian 1 unit mobil Grand Livina warna abu – abu pada tahun 2015 
dengan harga Rp100.000.000 

26. Membeli 1 unit mobil Merk Daihatsu Sirion dengan harga Rp100.000.000 
pada tahun 2012 

27. Pembelian 1 buah mobil Hummer tahun 2008 seharga Rp3.500.000.000 pada 
tahun 2015 

28. Pembelian 1 unit mobil Vellfire seharga Rp1.000.000.000 tahun 2016  

29. Pembelian 1 unit mobil Pajero seharga Rp500.000.000 pada tahun 2015 

30. Pembelian 1 unit mobil Marcedes tahun 2015 seharga Rp1.000.000.000 pada 
tahun 2015  
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31. Pembelian 1 unit mobil VW tahun 2016 yang berkisar Rp1.000.000.000 pada 
tahun 2016  

32. Pembelian 2 unit mobil Avanza yang masing – masing unit seharga 
Rp140.000.000 pada tahun 2015 

33. Pembelian 1 unit mobil Mitsubishi seharga Rp160.000.000 pada tahun 2016 

34. Pembelian 2 unit mobil Xenia  yang masing – masing unit seharga 
Rp110.000.000 pada tahun 2015 

35. Pembelian 1 unit mobil Daihatsu Grand Max seharga Rp120.000.000 pada 
tahun 2015 

36. Pembelian 1 unit mobil Daihatsu Luxio seharga Rp140.000.000 pada tahun 
2016  

37. Pembelian 1 unit mobil Toyota Fortuner tipe B–28–KHS pada tahun 2015 
seharga Rp350.000.000  

38. Pembelian 1 unit mobil Honda HRV B–233–STY seharga Rp165.000.000 

39. Pembelian 1 unit apartemen Puri Park View Lantai 8 di Kembangan Jakarta 
Barat seharga Rp400.000.000 

40. Pembelian beberapa tas mewah merek Gucci seharga Rp18.000.000, Furla 
seharga Rp24.000.000, Louis Vuitton seharga Rp 30.000.000 

41. Pembayaran gaji AS sebesar Rp1.000.000.000 per bulan selama 3 tahun  

42. Pembayaran gaji ADH sebesar Rp500.000.000 per bulan selama 3 tahun 

43. Pembayaran asuransi mobil Avanza dan Xenia sebesar Rp9.042.700 

44. Pembayaran Tour melalui PT. FAKW pada tahun 2016 sebesar Rp615.861.100 

45. Pembayaran pelunasan produksi baju model sebesar Rp19.718.600., untuk 
produksi baju model bukti milik ADH. 

46. Pembayaran jasa hukum PT. FAKW sebesar Rp110.035.000  

 Selama penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, F Travel sendiri memiliki 
laporan keuangan yang sehat dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar 
dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain itu, AS juga telah 
menyerahkan uang jaminan agensi F Travel sendiri dalam bentuk Bank Garasi pada 
Bank M sebesar Rp150.000.000 yang disetorkan ke Kantor Pusat Kementrian Agama 
RI sebagai underlying asset perizinan dan langkah mitigasi saat terjadi wanprestasi 
yang menyebabkan jamaah umroh gagal berangkat. Namun uang jaminan tersebut 
telah disita oleh pihak kepolisian terkait kasus penipuan yang dilakukan. 
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Terbongkarnya kasus ini dimulai dari adanya laporan PSI sebagai salah satu saksi 
dalam persidangan ke pihak kepolisian terkait dengan pembatalan keberangkatan 
umroh dan tidak adanya pengembalian dana (refund) dari pihak F Travel.  

 Akibatnya, AS, ADH dan SNH dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 378 
KUHP  jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP terkait dengan tindak 
pidana “Penipuan secara bersama-sama dengan berlanjut” dan pasal 3 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara 
itu, sebagai konsekuensi dari kegagalan dalam memberangkatkan calon jamaah 
umrohnya, F Travel dicabut izin operasionalnya sebagai Biro Penyelenggara 
Perjalanan Ibadah Umrah pada tanggal 1 Agustus 2017 sesuai dengan PP Nomor 79 
tahun 2012.  

Tindak Pidana Pencucian Uang 

Sejak Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, dana yang tersetor dari 93.295 calon 
jamaah umroh, sebesar Rp1.319.535.402.852, melalui rekening penyetoran 
pembayaran ke agensi atas nama PT. FAKW pada beberapa Bank, dihimpun atau 
dialihkan ke dalam rekening penampungan dengan nomor rekening 1570003239945 
atas nama PT. FAKW di Bank M. Rekening tersebut menerima mutasi kredit berupa 
pentransferan uang yang dirinci sebagai berikut: 

1. Bank M atas nama PT. FAKW dengan nomor rekening 1570010010032 sebesar 
Rp677.121.534.362 sebanyak 733 kali transkasi 

2. Bank M atas nama PT. FAKW nomor rekening 1570020020039 sebesar 
Rp510.178.500.000 sebanyak 562 kali transaksi 

3. Bank P atas nama PT. FAKW nomor rekening 00702091551 sebesar 
Rp63.399.000.000 sebanyak 57 kali 

 Sementara itu, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang 
berasal dari uang setoran para calon jamaah umroh, yang telah berhasil dihimpun di 
rekening penampungan, oleh AS sebagian dari uang tersebut dialihkan dengan cara 
mentransfer ke rekening pribadi atas nama: 

1. AS sebesar Rp853.342.261.000 dengan nomor rekening 1570088880001 

2. ADH sebesar Rp610.000.000 dengan nomor rekening 157007878888 

3. SNH sebesar Rp320.908.280 nomor rekening 1570003376242  

4. Andi Wijaya sebesar Rp1.028.849.570 sebanyak 12 kali transaksi dengan nomor 
rekening 1680000803302 terkait pembelian aset berupa mobil 
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5. US sebesar Rp14.713.899.977,25 sebanyak 11 kali transaksi nomor rekening 
9157000150609 terkait pembayaran sewa booth event untuk acara Hello 
Indonesia, pembelian restoran di London dan kekurangan biaya sewa 

6. Penarikan tunai sebanyak 14 kali transaksi sebesar Rp2.662.372.720 yang 
selanjutnya ditukarkan ke dalam mata uang USD oleh AS. 

Selain itu, pada 15 Mei 2016 sampai 25 April 2017 pada rekening AS dengan 
nomor rekening 1570088880001 juga terdapat mutasi dana masuk yang berasal dari 
uang setoran calon jamaah dengan Ket Kotran (Keterangan Kode Transaksi dengan 
penjelasan) sebesar Rp11.873.204.684 dengan rincian asal sebagai berikut: 

1. ATMB CR TRANSFER (transfer masuk melalui ATM bersama) sebesar 
Rp393.000.000 

2. PRMA CR TRANSFER (transfer masuk melalui ATM Prima sebesar Rp160.000.000 

3. RTGS INW PMT CR SA (transfer masuk melalui sistem RTGS) sebesar 
Rp470.000.000 

4. SA Cash Dep NoBook (pemindahbukuan sesama Bank M melalui teller tanpa buku 
tabungan) sebesar Rp870.000.000 

5. SA Cash Dep NoBook (pemindahbukuan sesama Bank M melalui teller tanpa buku 
tabungan) dengan keterangan Setoran kasir sebesar Rp1.729.600.000 

6. SA Cash Dep NoBook (pemindahbukuan sesama Bank M melalui teller tanpa buku 
tabungan) dengan keterangan PT. FAKW sebesar Rp100.000.000 

7. SA Cash Dep NoBook (pemindahbukuan sesama Bank M melalui teller tanpa buku 
tabungan) sebesar Rp1.331.000.000 

8. SA Cash Dep NoBook (pemindahbukuan sesama Bank M melalui teller tanpa buku 
tabungan) sebesar Rp399.000.000 

9. SA Cash Dep NoBook (pemindahbukuan sesama Bank M melalui teller tanpa buku 
tabungan) dengan keterangan FORTUNER sebesar Rp302.000.000 

10. SA Cash Dep NoBook (pemindahbukuan sesama Bank M melalui teller tanpa buku 
tabungan) sebesar Rp65.000.000 

11. SA Cash Dep NoBook (pemindahbukuan sesama Bank M melalui teller tanpa buku 
tabungan) sebesar Rp100.000.000 

12. SA Cash Dep NoBook (pemindahbukuan sesama Bank M melalui teller tanpa buku 
tabungan) sebesar Rp95.000.000 
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13. SA Cash Dep NoBook (pemindahbukuan sesama Bank M melalui teller tanpa buku 
tabungan) sebesar Rp98.000.000 

14. SA Cash Dep NoBook (pemindahbukuan sesama Bank M melalui teller tanpa buku 
tabungan) dengan keterangan Transfer dari SYA sebesar Rp95.000.000 

15. SA Cash Dep NoBook (pemindahan bukuan sesama Bank M melalui teller tanpa 
buku tabungan) sebesar Rp1.200.000 

16. SA Cash Dep NoBook (pemindahbukuan sesama Bank M melalui teller tanpa buku 
tabungan) dengan keterangan Setoran Tunai sebesar Rp185.000.000 

17. SA Cash Dep NoBook (pemindahbukuan sesama Bank M melalui teller tanpa buku 
tabungan) USD 100 Good dengan keterangan sebesar Rp63.249.600 

18. TT Withdraw O/B SA (penarikan tabungan untuk penempatan deposito) dengan 
nomor rekening 1570200436518 sebesar Rp400.000.000 

19. TT Withdraw O/B SA (penarikan tabungan untuk penempatan deposito) nomor 
rekening 15702000560978 sebesar Rp2.906.250.000 

20. TT Pay OVB SA (transfer ke luar negeri) dengan keterangan Return TT/Beneficiary 
Account Close sebesar Rp2.906.250.000 

 Kemudian uang yang ada pada rekening pribadi AS dengan nomor rekening 
1570088880001, sebagian dialihkan lagi dengan cara ditransfer pada 6 Februari 2014 
hingga 25 Juli 2017 ke rekening: 

1. AS dengan nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp85.000.000 

2. RTGS outw Iss Nbk ke rekening atas nama AS dengan nomor 71570000721630 
sebesar Rp1.000.030.000 

3. RTGS outw Iss Nbk ke rekening atas nama AS dengan nomor 715700000005501 
sebesar Rp1.585.060.000 

4. ADH sebesar Rp75.703.000.000 dengan nomor rekening 1570007878888 

5. ADH sebesar Rp3.100.000.000 dengan nomor rekening 1570012345600 

6. RTGS outw Iss Nbk (transfer valuta asing ke Bank Asing) ke rekening atas nama 
ADH sebesar Rp500.030.000 dengan nomor rekening 71570000005301 

7. SNH sebesar Rp611.000.000 dengan nomor rekening 157000337642 

8. Interculture Tourind sebesar Rp2.197.000.000 dengan nomor rekening 
1570005245544 

9. EI sebesar Rp1.148.917.000 dengan nomor rekening 1340007071441 
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10. PT. MA sebesar Rp500.030.000 dengan nomor rekening 715700005828901 

11. PT. TMP sebesar Rp1.200.060.000 dengan nomor rekening 7999102088961201 
untuk pembelian mobil BMW atas nama SNH 

12. RS sebesar Rp1.041.000.000 dengan nomor rekening 9000023439913 untuk 
keperluan renovasi rumah dan fee 

13. RAV sebesar Rp3.626.254.365 dengan nomor rekening 1260029292926 untuk 
pembelian perusahaan Interculture Tourindo serta biaya operasional  

14. TT Iss Ovb SA Nobook (transfer valuta asing ke bank asing) atas nama RS 
Soeharjono sebesar Rp1.433.915.420 dengan nomor rekening 915700001326407 
untuk pembayaran uang muka pertama pembelian restoran di  London 

15. TT Iss Ovb SA Nobook (transfer valuta asing ke bank asing) atas nama World 
Fashion Week, Ltd  dengan nomor rekening 915700000277107 ke Bank HS 
sebesar Rp258.090.030 

16. Transaksi pribadi yang dilakukan pada 17 Maret 2015 hingga 12 Mei 21017, yang 
terinci sebagai berikut: 

a) BDS Visa payment NoBK (pembayaran kartu kredit melalui teller) sebesar 
Rp4.325.630.925 

b) CN Trans ovb SA NoBK (pemindahbukuan ke Bank M melalui teller) sebesar 
Rp3.275.771.978 

c) INT BK CCPYM CA/SA (pembayaran tagihan kartu kredit melalui internet 
banking) sebesar Rp30.000.000 

d) LI/AB SA CSHWDRW (penarikan tunai) sebesar Rp7.000.000 

e) M/BK ATMB TRF (transfer melalui mobile banking) sebesar Rp953.035.300 

f) M-BK CC PYM CA/SA (pembayaran kartu kridit melalui mobile banking) 
sebesar Rp10.550.000.000 

g) NIB Split Fee ATMB (biaya penarikan ATM bersama) sebesar Rp144.410.000 

h) SA ATM Payment DR (pembayaran melalui ATM) sebesar Rp350.000 

i) SA ATM Payment DR (pembayaran melalui ATM) sebesar Rp300.000.000 

j) SA ATM Withdrawal (tarik tunai melalui ATM) sebesar Rp45.750.000 

k) SA CDM Deposit (setoran tunai) sebesar Rp105.750.000 

l) SA Csh Widrawol Nobk (tarik tunai melalui teller tanpa buku tabungan) 
sebesar Rp8.484.951.000 
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m) TD PK O/B SA No.Book (penempatan deposito dari rekening tabungan) 
dengan keterangan terbit deposito sebesar Rp400.006.000 

n) TD PK O/B SA No.Book (penempatan deposito dari rekening tabungan) 
dengan keterangan penempatan deposito sebesar Rp2.000.006.000 

o) Transfer Online CS (transfer online) keterangan PC sebesar Rp10.000.000 

p) Vecasa Reissue (biaya admnistrasi) sebesar Rp3.000 

q) VE OnUs POS SA (pembelanjaan melalui mesin EDC) sebesar Rp398.126.370 

r) VE OnUs POS SA (pembelanjaan melalui mesin EDC) sebesar 
Rp2.533.653.206 

Untuk ADH sendiri menerima dana masuk yang berasal dari uang setoran jamaah ke 
rekening pribadi lainnya di Bank M dengan nomor 15700678678888 yang dibuat pada 
tanggal 27 April 2015. Transaksi kredit pada rekening tersebut dari tanggal 17 Oktober 
2014 sampai 22 Desember 2016 terinci sebagai berikut:  

1. Dana masuk dari rekening atas nama AS nomor rekening 157008888001 sebesar 
Rp74.791.500.000 

2. Dana masuk dari rekening atas nama ADH nomor rekening 1570012345600 
sebesar Rp1.069.224.792 

3. Dana masuk dari rekening atas nama AH nomor rekening 1570099997778 
sebesar Rp265.000.000 

Selanjutnya, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang berada 
di rekening tersebut, oleh ADH telah dialihkan pada tanggal 1 Oktober 2014 hingga 
12 Juni 2016 dengan cara ditransfer ke rekening sebagai berikut: 

1. SN dengan nomor rekening 1570003376242 sebesar Rp268.000.000 untuk 
keperluan individu yang bersangkutan 

2. AH sebesar Rp50.000.000 dengan nomor rekening 1570099997778 

3. AW sebesar Rp342.042.450 dengan nomor rekening 1680000803302 untuk 
pengurusan asuransi mobil, pajak mobil Grandmax, Avanza, Fortuner dan VW 

4. SO selaku orang tua AS dengan nomor rekening 9000019911875 sebesar Rp 
326.000.000 

5. RS dengan nomor rekening 9000023439913, sebesar Rp115.000.000 

6. Rekening atas nama Ket Kotran Bank Of America N.A sebesar 4.857 USD terkait 
pembayaran Hotel Tahun Baru 
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Selain pada rekening tersebut, ADH juga melakukan pencucian uang dana yang 
berasal dari setoran calon jamaah umroh yang telah dialihkan ke rekening M dengan 
nomor 1570007878888 atas nama ADH yang selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 
2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016, oleh ADH ditransfer ke rekening atas nama 
AS dengan nomor rekening 1570088880001 sebesar Rp75.200.000.000. 

Untuk rekening SNH sendiri dengan nomor 1570003376242 juga telah menerima 
uang dari calon jamaah umrah pada 6 Juli 2012 hingga 22 Juli 2017 dengan rincian 
transaksi sebagai berikut: 

1. Transaksi dengan keterangan Ket Kotran (transaksi dengan penjelasan) yang 
berasal dari uang setoran para calon jemaah umroh sebesar Rp2.239.276.500 

2. Transfer dari rekening atas nama PT. FAKW dengan Nomor rekening 
1570003239945 sebesar Rp791.106.750 

3. Transfer dari rekening atas nama SNH Nomor rekening 1570003790111 sebesar 
Rp265.500.000 

4. Transfer dari rekening atas nama AS rekening 1570003487320 sebesar 
Rp238.500.000 

5. Transfer dari rekening atas nama ADH Nomor rekening 1290005798117 sebesar 
Rp269.490.000 

  Selanjutnya oleh SNH, sebagian dana tersebut telah dialihkan dengan cara ditransfer 
ke rekening lain dan dibelanjakan untuk kepentingan pribadi sdengan maksud 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, diantaranya: 

1. Transfer ke rekening atas nama ADH dengan nomor rekening 1290005798117 
sebesar Rp10.000.000 

2. Transfer ke rekening atas nama MM dengan nomor rekening 1570002610476 
sebesar Rp46.150.000 untuk pembelian 2 ekor sapi 

3. Transfer ke rekening atas nama ZA sebesar Rp40.200.000 nomor rekening 
9000020336575 

4. Penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp 681.902.000 sebanyak 405 kali transaksi 
melalui dengan kode SA Atmwithdrawal 

5. Transaksi berkode Ve Pos SA, Ve oNus Pos SA (pembelanjaan), M/BK Prima Trf 
CA/SA (transfer ke rekening bank lain melalui mobile banking) sebesar 
Rp1.586.789.562 untuk kepentingan pribadi. 



119  LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018 

Dari total dana Rp905.333.000.000 yang berasal dari 63.310 calon jamaah, ketiga 
pelaku AS, ADH dan SNH telah melakukan pencucian uang yang dialihkan menjadi 51 
bentuk perbuatan seperti yang tercantum pada sub bab Tindak Pidana Asal. 

Kasus pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku ini dapat diindikasi dari 
pemindahan dana para calon jamaah ke rekening penampungan dari perusahaan 
yang sudah disiapkan, yang juga dilatarbelakangi adanya niat dan sikap batin untuk 
melakukan tindak pidana. Penggunaan rekening perusahaan ini sendiri dapat 
dikategorikan sebagai abuse of money, dimana transaksi yang dilakukan atas rekening 
perusahaan tersebut seolah-olah bukan merupakan transaksi kejahatan melainkan 
transaksi bisnis dari perusahan. Selanjutnya hal tersebut juga diperkuat dengan 
adanya pemindahan dana dari rekening penampungan tersebut ke rekening pribadi 
dan juga pembelanjaan aset atas nama orang lain dalam maksud untuk 
menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan. Atas perbuatan yang 
dilakukan, pelaku dapat dijerat dalam Pasal 3 UU TPPU.  

b. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Uraian 

Tindak Pidana Asal V.1.18 Penipuan 
Profil Terpidana V.2.2 1. Pengusaha/Wiraswasta 

Pengusaha/Wiraswasta 
Jenis Transaksi 
 

V.3.3 Tarik Tunai via ATM 
V.3.4 Tarik Tunai via teller 
V.3.6 Transfer via ATM  
V.3.7 Transfer via Mobile Banking 
V.3.8 Transfer via Internet Banking 

V.3.11 Transfer via RTGS 
V.3.13 Pemindahan buku langsung 
V.3.14 IFTI 
V.3.15 Transaksi via EDC 
V.3.16 Pembelian/Pembukaan Produk 
V.3.17 Pembelian/Penjualan Valuta Asing 
V.3.19 Pembelian Polis Asuransi 
V.3.22 Pembayaran kartu kredit 

 
Instrumen Transaksi 
 

V.4.3 Kartu Kredit 
V.4.4 Kartu Debit 
V.4.6 Deposito 
V.4.8 Rekening Tabungan 
V.4.9 Rekening Giro 

V.4.11 Polis Asuransi 
V.4.13 Electronic Banking 
V.4.15 Saham 
V.4.17 Mobile Banking 
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V.4.18 Foreign Exchange 
V.4.20 Valuta Asing 

Mata Uang V.5.1 IDR 
V.5.3 USD 

Kelompok Industri V.6.1 Bank 
V.6.3 Perusahaan Asuransi  
V.6.7 Penyelenggara Kegiatan Usaha 

Penukaran Valuta Asing 
V.6.15 Pedagang Kendaraan Bermotor 
V.6.16 Pedagang Permata dan 

Perhiasan/Logam 
V.6.19 Biro Penyelenggara Perjalanan 

Ibadah Umrah (PPIU) 
Sumber Dana 
 

V.7.1 Yang Bersangkutan 

Pihak Terkait V.8.1 Suami/Istri 
V.8.3 Saudara Sekandung 
V.8.5 Rekan Kerja 
V.8.8 Pihak Lain/Perantara 
V.8.9 Orang Tua 

V.8.10 Nasabah 
Aset TPPU 

 

 

V.9.1 Uang Tunai 
V.9.2 Mobil 
V.9.4 Tanah 
V.9.5 Rumah Toko/Ruko 
V.9.6 Rumah 
V.9.7 Apartemen 

V.9.10 Batu Mulia 
V.9.12 Tanah dan Bangunan 
V.9.13 Saham 
V.9.16 Alat Elektronik 
V.9.19 Mesin Operasional Perusahaan 
V.9.21 Binatang Ternak 



121  LAPORAN RISET TIPOLOGI TAHUN 2018 

c. Pengenaan Delik 

No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal 

1 Pengadilan Negeri Depok Nomor: 
83/Pid/B/2018/PN.DPk 

Penipuan dan 
Pencucian Uang 

Pasal 378 KUHP jo pasal 
55 ayat 1 ke-1 
KUHP jo pasal 64 ayat (1) 
KUHP dan pasal 3 
Undang – Undang  
Nomor 8 Tahun 2010 jo 
pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP jo 
pasal 64 ayat (1) KUHP 

 

Tipologi Pencucian Uang 

� Uang yang terkumpul dari calon jamaah umrah dikumpulkan ke satu rekening 
penampungan milik perusahaan sehingga terlihat bahwa perpindahan dana 
adalah kegiatan wajar dalam operasional perusahaan (placement). 

� Uang hasil tindak pidana yang berhasil ditampung dalam rekening perusahaan 
kemudian dipindahkan ke beberapa rekening pribadi milik keluarga/ pihak lain 
seperti suami, istri, adik kandung dan beberapa pihak ketiga terkait pembelian 
aset. 

� Uang hasil tindak pidana yang sudah dipindahkan ke rekening pribadi 
selanjutnya digunakan untuk pembelian beberapa perusahaan sehingga seolah 
– olah dana tersebut berasal dari harta yang sah dan bukan hasil dari tindak 
pidana. 

� Penggunaan nominees yakni pada pembelian aset dengan meminjam nama 
kepemilikan orang lain untuk menghindari kecurigaan sekaligus sebagai upaya 
untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta hasil tindak pidana. 

� Penggunaan transaksi tunai sebagai salah satu upaya untuk memutus mata 
rantai transaksi sehingga uang yang digunakan untuk transaksi tidak dapat 
diketahui asal usulnya karena sulit ditelusuri secara perbankan.  

� Pembelian komoditas berharga yang mudah dibawa berupa cincin berlian. 

 

Red Flag Transaksi Keuangan Mencurigakan 

� Pelaku melakukan aktivitas transfer dana tertentu yang dibuktikan dengan 
adanya perpindahan dana secara masif ke satu rekening yang disinyalir adalah 
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rekening penampungan. Penggunaan rekening perusahaan ini dapat 
dikategorikan sebagai abuse of money dimana transaksi yang dilakukan seolah 
– olah bukan transaksi kejahatan dan merupakan salah satu kegiatan 
operasional perusahaan.  

� Adanya perpindahan dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi dalam 
kurun waktu yang tidak terlalu lama. 

 

d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 9 Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di 

Bidang Perbankan 
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3.4.11 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Penipuan 

Pengadilan dan No. Putusan : Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Timur Nomor 
31/PID/2018/PT.DKI 

Terdakwa : T 
Putusan Hakim : 4 tahun dan denda Rp1.000.000.000 
Tanggal : 20 Maret 2018 

 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

Pada tahun 2011 bertempat di Jl. TB. Simatupang Rt.07/01 Kel. Gedong Kec. Pasar 
Rebo Jakarta Timur T menawarkan rukan milik T kepada RT dan AF.  Untuk meyakinkan 
kepemilikan T menunjukan kepada RT dan AP surat Ijin Mendirikan Bangunan dari 
Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta dan dipertegas dengan adanya papan plang Izin Mendirikan Bangunan 
dilokasi serta T memperlihatkan Siteplan Rukan yang akan dibangun termasuk Rukan 
yang akan diserahkan RT dan AF. RT dan AP melakukan pembayaran melalui transfer 
dengan total pembayaran Rp. 5,15 miliar namun hingga bulan November 2011 hanya 
1 (satu) unit Rukan saja yang diserahkan kuncinya oleh T sementara sisanya telah 
ditempati oleh pihak-pihak lain tanpa sepengetahuan RT dan AF. T telah melakukan 
penipuan dan merugikan RT dan AP serta uang hasil kejahatan tersebut telah 
disamarkan oleh T untuk menyembunyikan asal usul uang yang berasal dari tindak 
pidana penipuan. 

Tindak Pidana Asal 

� T bertemu dengan RT dan AF dan di dalam pertemuan tersebut T menawarkan 
ruko yang bertempat di Jl. TB. SImatupang Rt.07/01 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo 
Jakarta Timur kepada RT dan AF. 

� AF (istri RT) sepakat mengadakan Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah 
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 45 / Gedong yang terletak di Jl. TB. 
Simatupang Rt.007 Rw.011 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta 
Timur, seluas 3.550 M2 untuk dibuat menjadi 3 rukan 3 lantai dengan harga tiap 
unitnya Rp. 1.200.000.000, akan tetapi T meminta agar dalam PJB ditulis Rp. 
1.500.000.000,-/unit, sehingga dalam PJB ditulis harga Jual Beli 3 bidang tanah 
dan 3 uni bangunan (rukan) tersebut sebesar Rp. 4.500.000.000,- dan saat PJB 
tersebut AF telah menyerahkan Rp. 3.100.000.000,-. 

� T kembali menjual tanah berikut bangunan (rukan) kepada RT seharga Rp. 
1.400.000.000,- dan Rp. 1.200.000.000, akan tetapi T meminta agar dalam PJB 
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ditulis Rp. 1.300.000.000,-, sehingga dalam PJB ditulis harga Jual Beli tanah dan 
2 unit bangunan (rukan) tersebut sebesar Rp. 2.700.000.000,- dan saat PJB 
tersebut telah RT telah menyerahkan Rp. 2.050.000.000,-. 

� Namun sampai batas waktu yang ditentukan T hanya menyerahkan kunci 1 unit 
rukan. Tanpa sepengetahuan AP dan RT rukan lainnya telah ditempati oleh 
pihak lain. Akibat perbuatan tersebut AP dan RT dirugikan Rp. 5.150.000.000 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

� Mei 2011 – Februari 2013 uang yang diterima oleh T ditransfer lagi ke Bank M 
a.n PPA sebesar 2,4 miliar yang digunakan untuk melakukan pembayaran 
sebagian hasil penjualan atas tanah milik PPA seluas 3.000 M2 yang terletak di 
Kel. Gedong Jakarta Timur. 

� Mei – Agustus 2011 T mentransfer sejumlah 1 miliar yang digunakan untuk 
tanah dan pembangunan ruko di Jl. TB. Simatupang Rt.07/01 Kel. Gedong Kec. 
Pasar Rebo Jakarta Timur yang sudah dibangun 18 ruko dan adapun terhadap 
surat kepemilikan tanahnya a.n R. 

� Mei 2011 – Januari 2012 Rp. 170 juta digunakan untuk pembelian bahan 
material bangunan ruko yang dibayarkan kepada MZ 

� September 2011 – Juli 2012 Rp. 325.075.000 dipergunakan untuk pembelian 
Mobil Mitsubisi Pajero warna hitam excellent baru di showroom Mitsubishi 
Kelapa Gading. Setelah itu pada tahun 2014 T menjualnya kepada Y sebesar Rp. 
215.000.000,-. Hasil penjualan Pajero tersebut digunakan untuk membayar 
pelunasan cicilan Pajero dan sebagian lagi untuk keperluan pribadi. 

� September 2011 T mengeluarkan Rp. 50 juta untuk menukar valuta asing di 
Sejahtera Valasindo Abadi dengan duang dollar Singapura yang sekarang sudah 
tidak ada lagi dan sudah dirupiahkan dalam kurun waktu 3 bulan dari tanggal 
penukaran. 

� Desember 2011 T mengeluarkan Rp. 250.000.000,- untuk menukarkan valuta 
asing di KNPL dengan dollar Singapura yang sekarang sudah tidak ada lagi dan 
sudah dirupiahkan dalam kurun waktu 5 bulan dari tanggal penukaran 

� September 2011 T mengeluarkan Rp. 500 juta untuk pembukaan rek. Bisnis di 
Bank M a.n T. rekening tersebut telah ditutup karena dananya terpakai untuk 
pembangunan ruko. 

� Autodebet dari rekening T dari Juli 2011- Desember 2013 total Rp. 129.960.000 
untuk mencicil Mobil Toyota Rush dan saat ini sudah di jual. 
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b. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Uraian 
Tindak Pidana Asal V.1.18 Penipuan 
Profil Terpidana V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta 
Jenis Transaksi V.3.6 Transfer via ATM 
 V.3.11 Transfer via RTGS 
 V.3.13 Pemindahbukuan langsung 
 V.3.16 Pembelian/Pembukaan Produk 
 V.3.24 Transfer 
Instrumen Transaksi V.4.1 Tunai 
Mata Uang V.5.1 IDR 

V.5.4 SGD 
Kelompok Industri V.6.7 Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran 

Valuta Asing 
Sumber Dana V.7.2 Pihak Lain di Dalam Negeri 
Aset TPPU V.9.1 Uang Tunai 

V.9.2 Mobil 
 V.9.5 Rumah Toko/Ruko 
 V.9.12 Tanah dan Bangunan 

 

c. Pengenaan Delik 

No Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pasal 

1 Pengadilan Negeri Jakarta 
Timur Nomor 
698/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim 

Penipuan Pasal 378 KUHP 
Pencucian Uang Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 

2010  
2 Pengadilan Negeri Jakarta 

Nomor   31/Pid /2018/PT.DKI 
Penipuan Pasal 378 KUHP 

Pencucian Uang Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 
2010 

 

Tipologi Pencucian Uang 

� Penukaran mata uang asing lalu disetorkan ke rekening bank untuk 
menyamarkan jejaknya dan langsung menukarnya ke rupiah untuk digunakan. 

� Pembelian sejumlah asset berharga berupa tanah dan mobil menggunakan 
sarana pembiayaan sehingga aset tersebut tampak dari harta yang sah 
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Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan 

� Pembayaran uang muka (down payment) dalam jumlah besar secara tunai 
yang tidak sesuai dengan profil nasabah. 

� Rekening tiba-tiba menerima dana yang besar dan diikuti dengan transaksi 
kas harian sampai seluruh uang atau dana sudah dipindahkan/ditransfer. 

d. Skema Pencucian Uang 

Gambar 10 Skema Pencucian Uang  

dengan Tindak Pidana Asal Penipuan 
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3.4.12 Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Lain dengan 

Pidana Penjara 4 (empat) Tahun atau Lebih 

Pengadilan dan 
No. Putusan 

: Pengadilan Negeri Serang Nomor 
1) 588/Pid.B/2018/PN.Srg 
2) 539/Pid.B/2018/PN.Srg 
3) 539/Pid.B/2018/PN.Srg 
4) 540/Pid.B/2018/PN.Srg 

Terdakwa : 1) CT 
2) HS 
3) DS 
4) RW 

Putusan Hakim : 1) Rp1.000.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan  kurungan 
2) Rp1.000.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan  kurungan 
3) Rp1.000.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan  kurungan 
4) Rp1.000.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan  kurungan 

Tanggal : 31 Desember 2018 
 

a. Deskripsi Kasus 

Kasus Posisi 

CT merupakan seorang wiraswasta yang didakwa bersalah melakukan tindak pidana 
pencucian uang dengan tindak pidana asal transfer dana. Kasus ini berawal dari 
adanya transfer dana kurang lebih sebesar USD 3,321,000 atau senilai Rp 
43.953.170.300 ke rekening di Bank M atas nama PT.  STI. Dana ini diketahui berasal 
dari UCN alias EME, SB dan FE yang merupakan warga Negara Nigeria yang bertempat 
tinggal di Argentina. Dalam melakukan aksinya CT dibantu oleh DS, HS dan RW. DS 
merupakan seorang freelancer di PT. STI sedangkan HS adalah direktur di PT. STI. 
Dalam kasus ini DS diminta CT untuk membuka rekening perusahaan atas nama PT. 
SK, rekening perusahaan ini digunakan untuk menerima transfer dana dari PT. STI. 
Sedangkan HS diminta CT untuk membuat perusahaan dan membuka rekening 
tabungan atas nama PT. STI, rekening tabungan atas nama PT. STI digunakan sebagai 
tempat penampungan dana yang berasal dari Argentina. Dalam upaya pencairan dana 
yang ada di rekening PT. STI yang dilakukan oleh HS, HS mengalami kesulitan karena 
kedua rekening atas nama PT. SK dan PT. STI diblokir oleh bank M terkait adanya 
indikasi tindak pidana. CT memberitahu UCN perihal pemblokiran tersebut, kemudian 
UCN memperkenalkan CT kepada RW yang merupakan istri dari F dan RW bersedia 
memberikan bantuan pembukaan blokir rekening-rekening tersebut.  
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Tindak Pidana Pencucian Uang 

� CT meminta DS untuk membuka rekening atas nama PT. SK (Perusahaan Fiktif) 
yang akan digunakan untuk menerima transferan dana dari PT. STI . 

� CT meminta HS untuk membuat perusahaan fiktif lainnya atas nama PT. STI dan 
membuka rekening tabungan. Rekening tersebut digunakan untuk menerima dana 
dari Argentina sebesar kurang lebih USD 3,321,000 atau senilai Rp 43.953.170.300. 

� HS melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening atas nama PT. STI sebesar 
Rp. 3,9M. Uang tersebut kemudian diberikan kepada CT dan CT memberikan uang 
sebesar Rp. 100 juta kepada HS dan Rp. 25 juta kepada DS. 

� CT memerintahkan agar uang yang ada di rekening PT. STI ditransfer ke rekening 
PT. SK dengan jumlah kurang lebih Rp. 20M dan dilakukan dalam dua kali transaksi 
masing-masing sebesar Rp. 10M dengan mencantum pada slip transfer untuk 
pembayaran lahan seluas 19 hektar di daerah Cisoka dan pembayaran lahan seluas 
9 hektar padahal tidak pernah ada pembelian lahan. 

b. Gambaran Variabel 

Variabel Kode Uraian 
Profil Terpidana V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta 

Jenis Transaksi V.3.14 IFTI 
V.3.13 Pemindahbukuan Langsung  
V.3.18 Transaksi uang tunai antar para pihak  
V.3.4 Tarik Tunai via Teller 

Instrumen Transaksi V.4.1 Uang Tunai 
V.4.4 Kartu Debit 
V.4.8 Rekening Tabungan 

Mata Uang V.5.1 IDR 
V.5.3 USD 

Kelompok Industri V.6.1 Bank 
Sumber Dana V.7.3 Pihak Lain di Luar Negeri  
Pihak Terkait V.8.8 Pihak Lain/Perantara 
Aset TPPU V.9.1 Uang Tunai 
 

c. Pengenaan Delik 

Putusan Pengadilan 

 

Tindak Pidana             Pasal 

Pengadilan Negeri Serang Pencucian Uang Pasal 3 UU. No. 8 Tahun 2010 
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Tipologi Pencucian Uang 

� Penggunaan identias palsu dalam proses pembukaan rekening atas nama PT. SK 

� Mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku atas 
nama PT. STI dan membuat rekening atas nama perusahaan tersebut sebagai tempat 
penampungan uang yang berasal dari luar negeri untuk menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah berasal dari usaha yang sah, 
namun dalam praktiknya perusahaan tersebut tidak digunakan untuk melakukan 
kegiatan usaha.  

� Penggunaan rekening perusahan fiktif atas nama PT. SK yang digunakan untuk 
menerima transfer dana dari rekening PT. STI dengan memberikan keterangan palsu 
pada slip transfernya. 

 

Red flag Transaksi Keuangan Mencurigakan 

� Terdapat transfer dana masuk dari luar negeri (Argentina) ke rekening PT. STI 
dengan jumlah yang sangat besar tanpa alasan bisnis yang jelas 

� Transaksi tunai dalam jumlah yang signifikan lebih dari Rp500.000.000,- dari 
rekening PT. STI dalam satu kali transaksi 

� Adanya transfer dana dari rekening PT. STI ke rekening PT. SK dengan jumlah yang 
sangat besar tanpa disertai tujuan transaksi yang jelas 

 

 



LAPORAN RISET TIPOLOGI 2018  130

d. Skema Pencucian Uang 

 

Gambar 11 Skema Pencucian Uang  

dengan Tindak Pidana Asal Lain 
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Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Penggelapan 

Dari kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana penggelapan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel yang unik terkait tindak pidana penggelapan selama tahun 2018 adalah 
pembelian polis asuransi, saham, dan foreign exchange, serta adanya IFTI (dana yang 
mengalir ke luar negeri). 

2. Tipologi terkait 

� Uang yang terkumpul dari korban dikumpulkan ke satu rekening penampungan 
milik perusahaan sehingga terlihat bahwa perpindahan dana adalah kegiatan 
wajar dalam operasional perusahaan. 

� Perpindahan dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi, membeli aset 
yang ada di luar negeri menggunakan uang hasil tindak pidana, dan pembelian 
aset dengan meminjam nama kepemilikan orang lain. 

 

Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Penipuan 

Dari kasus-kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana penipuan yang terdiri dari 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel terkait 

� Tidak ada variabel yang unik terkait tindak pidana penipuan selama tahun 2018. 

2. Tipologi terkait 

� Perpindahan dana dari rekening penampung ke rekening pribadi secara 
langsung (transaksi pass-by) dan melakukan penukaran mata uang asing. 

� Pembelian sejumlah asset berharga berupa tanah dan mobil menggunakan 
sarana pembiayaan sehingga aset tersebut tampak dari harta yang sah 

 

Kesimpulan Tipologi Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Lain yang Diancam 

Hukuman 4 Tahun Penjara atau Lebih 

Dari kasus-kasus tipologi pencucian uang terkait tindak pidana lain yang diancam hukuman 
4 tahun penjara atau lebih dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel terkait 

� Variabel yang unik adalah adanya IFTII (dana yang mengalir dari luar negeri). 
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2. Tipologi terkait 

� Penggunaan identitas palsu dalam pembuatan rekening yang digunakan 
sebagai tempat penampuangan dana.  

� Mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku 
dan membuat rekening atas nama perusahaan tersebut sebagai tempat 
penampungan uang yang berasal dari luar negeri untuk menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah berasal dari usaha yang sah, 
namun dalam praktiknya perusahaan tersebut tidak digunakan untuk 
melakukan kegiatan usaha. 

� Penggunaan rekening perusahan fiktif yang digunakan untuk menerima transfer 
dana dari rekening perusahaan formal dengan memberikan keterangan palsu 
pada slip transfernya. 

 

3.5.  Tren Variabel Pembentuk Tipologi  

Dalam 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 hasil putusan perkara 
pencucian uang yang sudah berkekuatan hukum tetap selama periode tahun 2015 hingga 
tahun 2017, dilihat dari tren karakteristik perilaku pencucian uangnya sebagai berikut: 

3.5.1 Tren Profil Pelaku Pencucian uang 

Dibandingkan tahun 2017, pada tahun 2018 terdapat penurunan disemua profil pekerjaan 
pelaku tindak pidana pencucian uang. Profil PNS/ASN menjadi profil yang mengalami 
penurunan paling banyak yaitu 79%, diikuti profil yang tidak bekerja dan Ibu Rumah Tangga. 

Tabel 10 

Tren Karakteristik Profil Pekerjaan Pelaku TPPU 

Profil Pekerjaan 

Jumlah Pelaku Tren 

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Pengusaha/Wiraswasta 0,45 0,38 0,38 0,31 -16% 0% -18% 

Pegawai Swasta/Karyawan 0,1 0,23 0,3 0,29 130% 29% -3% 

PNS/ASN (termasuk Pensiunan) 0,06 0,1 0,14 0,03 67% 35% -79% 

Ibu Rumah Tangga 0,06 0,08 0,03 0,02 33% -66% -33% 
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Pejabat Eksekutif, Legislatif dan 
Yudikatif 

0,02 0,05  -  0,04 150% -100% 100% 

Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa 
Pengiriman Uang, Pedagang 
Valuta Asing 

0,14 0,05 0,03 - -64% -46% -100% 

Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh 
Lepas, Pedagang 

0,08 0,05 - - -38% -100% 0 

Tidak Bekerja 0,08 0,05 0,08 0,04 -38% 62% -50% 

Pengajar/Dosen 0 0 0,38 - 0% 100%  -100% 
 

3.5.2 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 2015 s.d. 2018. Diketahui transaksi 
yang mengalami kenaikan tren di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yakni 
pemindahbukuan langsung sebesar 77%, transfer via ATM sebesar 290% dan transfer via 
internet banking sebesar 90%. Jenis transaksi lainnya mengalami penurunan antara tahun 
2017 ke 2018.  

Tabel 11 

Tabel Karakteristik Jenis Transaksi 

Jenis Transaksi 

Jumlah Putusan Tren  

2015 2016 2017 2018 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Pemindahbukuan langsung 0,12  0,12   0,05  0,09 6% -58% 77% 
Transfer via ATM 0,19  0,10   0,12  0,47 -46% 20% 290% 
Setor Tunai via Teller 0,10 0,10   0,12  0,09 -7% 29% -26% 
Transfer via RTGS 0,08  0,09   0,09  0,03 18% 4% -72% 
Tarik Tunai via Teller 0,05  0,09   0,10  0,01 86% 16% -87% 
Tarik Tunai via ATM 0,22  0,08   0,14  0,22 -63% 75% 54% 
Transaksi uang tunai antar para pihak 0,11  0,07   0,04  0 -38% -39% -100% 
Transfer via Internet Banking 0,01  0,07   0,04  0,08 900% -40% 90% 
Pembayaran cicilan kredit/pembiayaan 0,06  0,07   0,01  0 11% -85% -100% 
Penempatan Investasi 0,01  0,05   0,01  0 700% -81% -100% 
Setor Tunai via ATM/CDM 0,01  0,05   0,02  0,01 600% -57% -37% 
Transfer via Mobile Banking 0,01  0,03   0,04  0 400% 20% -100% 
Penukaran valuta asing 0,03  0,03   0,02  0 0% -39% -100% 
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Transaksi via EDC 0,01  0,03   0,03  0 100% 13% -100% 
Trading Forex 0  0,01  -  0 100% -100% 0% 
Transfer via LLG/SKN 0 0   0,15  0 0% 100% -100% 

 

3.5.3 Tren Instrumen Transaksi 

Instrumen transaksi merupakan alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian 
uang untuk menyamarkan harta hasil tindak pidananya. Pada tahun 2018, jika dibandingkan 
dengan tahun 2017, terdapat instrumen transaksi yang mengalami peningkatan yaitu 
penggunaan polis asuransi sebesar 100%. Instrumen lainnya berada pada posisi yang tepat 
dari tahun 2017 ke 2018 dan terdapat beberapa instrument transaksi yang kembali muncul 
daripada tahun 2017  diantaranya: Rekening giro, Cek/Bilyet Giro,  Kuitansi, Simpanan 
Koperasi dan Letter of Credit. 

Tabel 12 

Tren Instrumen Transaksi 

Instrumen Transaksi 
Jumlah Putusan  Tren  

2015 2016 2017 2018 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Rekening Tabungan 0,50   0,38   0,76  0,67 -23% 100% -11% 

Kartu Debit  0,03   0,17   0,07  - 574% -59% -100% 
Deposito  0,06  0,10   0,09  0,09 54% -4% 0% 

Rekening Giro  0,04   0,05  -  0,04 28% -100%  

Rekening Pinjaman  0,03   0,05  -  - 93% -100%  

Polis Asuransi  0,03   0,05   0,02  0,04 93% -52% 100% 

Cek/BG  0,13   0,05  -  0,01 -61% -100%  

Valuta Asing  0,04   0,04   0,05  0,05 -4% 28% 0% 
Foreign Exchange 0   0,02  -  - 100% -100%  

Kuitansi  0,09   0,02  -  0,01 -72% -100%  

Simpanan Koperasi 0   0,01  -  0,01 100% -100%  

Saham  0,05   0,01  -  - -76% -100%  

Bank Garansi 0   0,01  -  - 100% -100%  

Letter of Credit (L/C)  0,01   0,01  -  0,08 -4% -100%  
Perjanjian Hutang 
Piutang 

0   0,01  -  - 100% -100%  
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3.5.4 Tren Kelompok Industri 

Selain instrumen transaksi, pelaku pencucian uang juga memanfaatkan industri keuangan 
maupun non keuangan sebagai sarana melakukan tindak pidana pencucian uang. Hampir 
seluruh kelompok industri mengalami penurunan kecuali kelompok industri Bank dan 
penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing, di mana bank mengalami 
peningkatan sebesar 97%, dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing tidak 
mengalami perubahan dari tahun 2016 ke tahun 2017. 

Tabel 13 

Tren Kelompok Industri 

Kelompok Industri 
Jumlah  Tren  

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Bank 0,51 0,38 0,76 0,73 -24% 97% -3% 

Pedagang Kendaraan Bermotor 0,12 0,18 0,09 0,06 42% -50% -33,33% 

Perusahaan Properti 0,11 0,15 0,02 0,07 37% -86% 250% 

Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam 0,01 0,09 0,04 0,04 682% -50% 0% 

Perusahaan Pembiayaan 0,03 0,05 0,02 0,03 63% -60% 50% 
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan 
Pialang Asuransi 

0,06 0,05 0,02 0,06 -2% -60% 200% 

Penyelenggara Kegiatan Usaha 
Penukaran Valuta Asing 

0,06 0,04 0,04 0,01 -22% 0% -75% 

Pialang Berjangka Komoditi 0 0,02 0 0 100% -100% 0% 

Perusahaan Sekuritas 0,06 0,01 0 0 -80% -100% 0% 

Koperasi  0,04 0,01 0 0 -76% -100% 0% 

 

3.5.5 Tren Pihak Terkait 

Dalam melakukan transaksi maupun upaya penyamarannya, pelaku pencucian uang sulit 
untuk melakukannya sendiri. Terdapat beberapa pihak yang menjadi sarana dalam 
melancarkan pelaku melakukan kegiatan pencucian uang. Adapun tren pihak terkait yang 
dilibatkan dalam proses pencucian uang oleh pelaku pencucian uang yang mengalami 
peningkatan di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 adalah rekan kerja sebesar 72%, pihak 
lain/perantara sebesar 385%, kurir/orang suruhan sebesar 150%, dan professional sebesar 
100%. Untuk tren pihak terkait yang mengalami penurunan diantaranya suami/istri sebesar 
92%, keluarga semenda sebesar 100%, keluarga sekandung sebesar 50%, dan anak sebesar 
100%. Adapun gambarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini 
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Tabel 14 

Tren Pihak Terkait 

Pihak Terkait 
Jumlah Putusan  Tren  

2015 2016 2017 2018 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Rekan Kerja 0,29 0,29  0,29  0,5 -1% 0% 72% 

Pihak Lain/Perantara 0,13 0,17  0,07  0,34 35% -59% 385% 

Suami/Istri 0,33 0,21  0,26  0,02 -35% 23% -92% 

Keluarga Semenda 0,02 0,10  0,14  0 313% 48% -100% 

Keluarga Sekandung 0,10 0,10  0,14  0,07 -8% 49% -50% 

Profesional 0,03 0,06 0 0,02 65% -100% 100% 

Kurir/Orang Suruhan 0,02 0,04  0,02  0,05 65% -38% 150% 

Anak 0,07 0,04  0,07  0 -45% 85% -100% 

 
 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 4 

KESIMPULAN 



  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa 
hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data salinan putusan periode 2018 yang dapat dikumpulkan selama tahun 
2019 dapat diperoleh sejumlah putusan total 54 putusan terkait dengan 54 orang 
terdakwa 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 2018 adalah: 

i. Narkotika dan korupsi adalah tindak pidana yang paling dominan menjadi tindak 
pidana asal pencucian uang pada tahun 2018, yaitu sebanyak 23 putusan (43%) 
dan 9 putusan (17%). Tindak pidana lain menempati peringkat ketiga setelah 
korupsi dengan jumlah 6 putusan atau 11%.  

ii. Jumlah kerugian yang timbul dari tindak pidana tersebut yang paling besar 
adalah dari tindak pidana narkotika yakni sebesar Rp6.684.668.606.344, 
penggelapan sebesar Rp945.364.024.010, tindak pidana di bidang perbankan 
sebesar Rp430.495.607.693 dan tindak pidana di bidang perpajakan sebesar 
Rp161.176.032.108.  

b. Profil pelaku paling dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018 
adalah: 

i. Jenis kelamin dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018 
adalah laki-laki yaitu sebanyak 49 orang (91%); 

ii. Kelompok umur dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018  
adalah 35-44 tahun sebanyak 19 orang (35%) dan 25-34 tahun sebanyak 14 orang 
(26%); 

iii. Profil pekerjaan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018 adalah 
Pengusaha/ Wiraswasta yaitu sebanyak 22 orang (41%) diikuti dengan Pegawai 
Swasta/Karyawan sebanyak 17 orang (31%).  

c. Sanksi hukuman yang ditetapkan kepada para terdakwa terkait kasus TPPU selama 
tahun 2018  adalah sebagai berikut: 

4 KESIMPULAN 
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i. Berdasarkan pasal pidana yang disangkakan kepada terdakwa terkait kasus TPPU 
selama tahun 2018 yang paling dominan adalah pasal 3 UU PP TPPU sebanyak 40 
putusan (74%) dan pasal 5 UU PP TPPU sebanyak 14 putusan (26%); 

ii. Berdasarkan lamanya hukuman penjara yang paling dominan adalah pada 
rentang 1 s.d. 5 tahun sebanyak 30 putusan (56%), diatas 5 tahun s.d.10 tahun 
sebanyak 12 orang (22%) dan diatas 10 s.d. 15 tahun sebanyak 6 orang (11%);  

iii. Berdasarkan besarnya hukuman pidana denda yang paling dominan adalah pada 
rentang Rp0 s.d. Rp1.000.000.000 sebanyak 41 putusan (80%), pada rentang 
>Rp1.000.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 sebanyak 7 putusan (14%) dan pada 
rentang >Rp5.000.000.000 s.d. Rp10. 000.000.000 sebanyak 3 putusan (6%). 

d. Berdasarkan karakterisitik perampasan aset yang dapat diterapkan kepada pelaku 
diantaranya adalah sebagai berikut: 

i. Perampasan aset tindak pidana yang dapat dirampas untuk negara adalah 
sebanyak 26 putusan (48%), Sebanyak 6 putusan (11%) asset pelaku dikembalikan 
kepada yang berhak dan sebanyak 18 putusan (33%) digunakan dalam perkara 
lain. Sedangkan dalam 4 putusan (8%) tidak diperoleh informasi terkait dengan 
asset pelaku dikarenakan tidak diperolehnya berkas putusan;dan 

ii. Berdasarkan jenis aset yang dapat dirampas yang paling dominan adalah uang 
tunai yang ditaksir sejumlah Rp45.469.290.228,00 dari 19 putusan; mobil dari 12 
putusan; serta handphone, motor dan tanah dan bangunan dari 4 putusan. 

e. Berdasarkan karakteristik sebaran wilayah diketahui bahwa DKI Jakarta adalah 
wilayah yang paling dominan dalam sebaran wilayah pengadilan putusan TPPU 
tahun 2018, yaitu sebanyak 18 putusan (28%) dan diikuti dengan wilayah Sumatera 
Utara yaitu sebanyak 5 putusan (9%). 

2. Keterkaitan database PPATK dengan putusan pengadilan tahun 2018: 

a. Dari 54 pelaku pencucian uang terdapat 25 nama yang merupakan profil 
terlapor dalam LTKM yang disampaikan oleh PJK (46%) dengan total 269 LTKM 
terkait. 

b. Dari 54 pelaku pencucian uang terdapat 32 nama yang merupakan profil 
terlapor dalam LTKT yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (59%) dengan total 
366 LTKT terkait. 

c. Dari 54 pelaku pencucian uang terdapat 2 nama yang merupakan pihak pelapor 
dalam LTPBJ yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (3,7%) terkait pembelian aset 
berupa properti dengan total 4 LTPBJ terkait.  



  

d. Dari 54 pelaku pencucian uang terdapat 32 nama yang merupakan profil 
terlapor dalam Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan(59%). 

e. Dari 54 perkara pencucian uang sebanyak 39 perkara terdapat keterangan ahli 
dari PPATK (72%). 

f. Dari 54 pelaku pencucian yang, terdapat 8 nama yang merupakan profil terlapor 
dalam Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL) (14%) dengan 
total 15 LTKL terkait. 

g. Belum ditemukan data dalam Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas 
(LPUTLB). 

3. Dari beberapa kasus TPPU yang sudah diputus pengadilan selama periode 2018 
dibuatlah gambaran tipologi antara lain tipologi kasus TPPU dengan tindak pidana asal 
korupsi, narkotika, penggelapan, di bidang perbankan, penipuan, dan pencurian dan 
pemalsuan surat. Putusan pengadilan yang dibuat gambaran tipologi adalah yang 
memenuhi kriteria dari minimal 7 variabel pembentuk tipologi, yaitu: profil terdakwa, 
jenis transaksi, instrumen transaksi, kelompok industri, sumber dana, pihak terkait dan 
aset TPPU. Diketahui beberapa tipologi di antaranya adalah: 

a. Tipologi yang paling banyak muncul untuk kasus TPPU yang terkait tindak 
pidana korupsi, narkotika, dan penipuan adalah penggunaan rekening atas 
nama orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan 
transaksi hasil tindak pidana. 

b. Tipologi yang unik untuk setiap tindak pidana selama tahun 2018 antara lain: 

Tabel 15 

Tipologi Unik Terkait Tindak Pidana Selama Tahun 2018 

No Tindak Pidana 

Terkait 

Tipologi 

1 Korupsi penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, 

mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak 

pidana. 

2 Narkotika Penggunaan nominees (nama pinjaman) dalam pembelian aset dan 

barang-barang mewah berupa mobil, tanah, bangunan dan properti 

dan logam mulia 

3 Narkotika Penempatan pada produk bernilai investasi seperti deposito dan 

polis asuransi. 
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4 Narkotika Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, 

mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak 

pidana. 

5 Narkotika 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. 

6 Narkotika Penggunaan rekening dengan nama samaran untuk menampung, 

mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak 

pidana 

7 Narkotika Dana hasil tindak pidana ditransfer ke beberapa rekening pihak lain 

atau keluarga, seperti istri dan pacar anak (structuring). 

8 Narkotika Menggabungkan uang hasil tindak pidana dengan uang lainnya. 

9 Narkotika Keuntungan dari binis narkotika digunakan sebagai modal usaha 

kontrakan, apotek, laundry dan kedai runcit 

10 Narkotika Melakukan TPPU pada tahapan layering yang bertujuan 

menghilangkan jejak yaitu dengan cara melakukan transfer dana 

dari beberapa rekening ke lokasi lainnya, memecah-mecah jumlah 

dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya. 

11 Narkotika Structuring (memecah-mecah transaksi dalam jumlah relative kecil 

namun dengan frekuensi yang tinggi. 

12 Narkotika Penggunaan korporasi untuk menyamarkan uang hasil  kejahatan, 

seolah-olah uang yang ditransfer merupakan uang dari para TKI di 

Taiwan yang dikirimkan dengan menggunakan jasa transfer dari 

Taiwan untuk dikirimkan kepada keluarga TKI di Indonesia sesuai 

dengan bidang usaha yang dijalankan 

10 Perbankan penarikan tunai uang hasil kejahatan kemudian melakukan 

penyetoran tunai ke rekening lain atau membeli aset. 

11 Perbankan Penggunaan nominees atas nama istri, anak, dan karyawan. 

12 Penggelapan Uang yang terkumpul dari korban dikumpulkan ke satu rekening 

penampungan milik perusahaan sehingga terlihat bahwa 

perpindahan dana adalah kegiatan wajar dalam operasional 

perusahaan. 



  

Uang hasil tindak pidana yang berhasil ditampung dalam rekening 

perusahaan kemudian dipindahkan ke beberapa rekening pribadi 

milik keluarga/ pihak lain seperti suami, istri, adik kandung dan 

beberapa pihak ketiga terkait pembelian aset. 

13 Penggelapan Uang hasil tindak pidana yang sudah dipindahkan ke rekening 

pribadi selanjutnya digunakan untuk pembelian beberapa 

perusahaan sehingga seolah – olah dana tersebut berasal dari harta 

yang sah dan bukan hasil dari tindak pidana. 

14 Penggelapan Penggunaan nominees yakni pada pembelian aset dengan 

meminjam nama kepemilikan orang lain untuk menghindari 

kecurigaan sekaligus sebagai upaya untuk menyembunyikan dan 

menyamarkan harta hasil tindak pidana. 

15 Penggelapan Penggunaan transaksi tunai sebagai salah satu upaya untuk 

memutus mata rantai transaksi sehingga uang yang digunakan 

untuk transaksi tidak dapat diketahui asal usulnya karena sulit 

ditelusuri secara perbankan. 

16 Penipuan Penukaran mata uang asing lalu disetorkan ke rekening bank untuk 

menyamarkan jejaknya dan langsung menukarnya ke rupiah untuk 

digunakan. 

17 Penipuan Pembelian sejumlah asset berharga berupa tanah dan mobil 

menggunakan sarana pembiayaan sehingga aset tersebut tampak 

dari harta yang sah 

18 Tindak Pidana Lain 
yang Diancam 
Hukuman 4 Tahun 
Penjara atau Lebih 

Penggunaan identias palsu dalam proses pembukaan rekening 

perusahaan 

19 Tindak Pidana Lain 

yang Diancam 

Hukuman 4 Tahun 

Penjara atau Lebih 

Mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum 

yang berlaku atas nama PT. STI dan membuat rekening atas nama 

perusahaan tersebut sebagai tempat penampungan uang yang 

berasal dari luar negeri untuk menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul harta kekayaan seolah-olah berasal dari usaha yang sah, 

namun dalam praktiknya perusahaan tersebut tidak digunakan 

untuk melakukan kegiatan usaha. 
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20 Tindak Pidana Lain 

yang Diancam 

Hukuman 4 Tahun 

Penjara atau Lebih 

Penggunaan rekening perusahan fiktif atas nama PT. SK yang 

digunakan untuk menerima transfer dana dari rekening PT. STI 

dengan memberikan keterangan palsu pada slip transfernya. 

 

4. Tren dari variabel-variabel pembentuk tipologi terhadap putusan pengadilan selama 
tahun 2018 jika dibandingkan dengan periode tahun 2018 adalah sebagai berikut:  

a. Tren Profil Pelaku Pencucian Uang 

� Pada tahun 2018 terdapat peningkatan tren pada jenis profil pelaku tindak 
pidana pencucian uang yaitu profil pengusaha/wiraswasta sebesar 60% dan 
Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif sebesar 100%. 

� Profil yang mengalami penurunan tren yaitu PNS/ASN (termasuk Pensiunan) 
sebesar 40%, Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman Uang, Pedagang Valuta 
Asing sebesar 50%, dan pengajar/dosen sebesar 100%. 

� Selain profil diatas (Pegawai Swasta/Karyawan dan Ibu Rumah Tangga) tidak 
mengalami peningkatan atau penurunan, hal tersebut berarti jumlahnya tetap. 

b. Tren Jenis Transaksi Keuangan 

� Transaksi yang mengalami kenaikan tren pada tahun 2018 dibandingkan tahun 
2017 adalah pemindahbukuan langsung sebesar 77%, transfer via ATM 
sebesar 290% dan transfer via internet banking sebesar 90%. Jenis transaksi 
yang mengalami penurunan adalah setor tunai via teller, transfer via RTGS, 
Tarik tunai via teller, transaksi uang tunai antar para pihak, pembayaran cicilan 
kredit/pembiyaan, penempatan investasi, setor tunai via ATM/CDM, transfer 
via mobile banking, penukaran valuta asing, transaksi via EDC dan transfer via 
LLG/SKN. Sedangkan untuk tren jenis transaksi keuangan melalui Trading 
Forex tidak mengalami kenaikan atau penurunan.  

c. Tren Instrumen Transaksi 

� Tren instrument transaksi yang mengalami kenaikan tren pada tahun 2018 
dibandingkan tahun 2017 adalah penggunaan polis asuransi sebesar 100%, 
sedangkan tren instrument transaksi yang mengalami penurunan yaitu kartu 
debit sebesar 100%. Instrumen lainnya berada pada tren yang tetap dari tahun 
2017 ke 2018 yaitu rekening pinjaman, Foreign Exchange, saham, bank garansi 
dan perjanjian hutang piutang. Terdapat beberapa instrument transaksi yang 
kembali muncul pada tahun 2018 diantaranya: Rekening giro, Cek/Bilyet Giro, 
Kuitansi, Simpanan Koperasi dan Letter of Credit. 



  

d. Tren Kelompok Industri 

� Beberapa kelompok industri mengalami penurunan tren dari tahun 2017 ke 
2018 yaitu bank sebesar 3%, pedagang kendaraan bermotor sebesar 33,33% 
dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing sebesar 75%, 
kecuali perusahaan property, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi 
dan perusahaan pialang yang mengalami peningkatan sebesar 250%, 50% dan 
200%. Tren kelompok industry yang tidak mengalami perubahan yaitu  

� pedagang permata dan perhiasan/logam, pialang berjangka komoditi, 
perusahaan sekuritas dan koperasi. 

e. Tren Pihak Terkait 

� Tren pihak terkait yang dilibatkan dalam proses pencucian uang oleh pelaku 
pencucian uang yang mengalami penurunan di tahun 2018 dibandingkan 
tahun 2017 adalah suami/istri sebesar 92%, keluarga semenda sebesar 100%, 
keluarga sekandung sebesar 50%, dan anak sebesar 100%. Sedangkan tren 
pihak terkait yang mengalami kenaikan yaitu rekan kerja, pihak lain/perantara, 
professional dan kurir/orang suruhan. 

5. Dinamika dan tantangan aparat penegak hukum dalam hal penelusuran aset dan 
pembuktian perkara pencucian uang diantaranya adalah sebagai berikut: 

� Ada kelemahan peraturan bahwa hakim tidak berhak memerintahkan 
pemeriksaan lebih lanjut sehingga mastermind dalam kasus TPPU kadang 
tidak terbukti sehingga hanya pelaku lapangannya saja yang terjerat TPPU. 

� Dengan maraknya kasus yang menggunakan fintech, OJK kiranya dapat 
menyusun daftar penyelenggara fintech berizin dan tidak berizin serta 
mensosialisasikannya kepada Penegak Hukum dan masyarakat. 

� Kesulitan dalam melacak transaksi tunai 

� Kemampuan penyidik TPPU di tingkat Polres masih terbatas dalam 
penanganan kasus TPPU dengan TP Narkoba. 

� Dalam hal pembokiran harta kekayaan bukan pelaku utama dimana pelaku 
menyimpan dana atas nama orang lain. Pada saat pemblokiran atas rekening 
pihak ketiga penyidik menghadapi kendala terkait dengan pertanyaan bank 
bahwa apakah penyidik sudah melakukan tindakan hukum terhadap rekening 
pelaku utama (padahal pelaku utama tidak mempunyai rekening). 

� Terkadang informasi dalam Laporan Hasil Analisis atau Laporan Hasil 
Pemeriksaan hanya berisikan informasi dengan nominal besar sedangkan di 
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lapangan nominal kecil pun bias menjadi petunjuk bagi penyidik untuk 
menyingkap tersangka lainnya/jaringan pelaku.
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No No. Putusan 
Nama 

Terdakwa Pengadilan Wilayah 

1 
77 K/Pid.Sus/2018 
303/Pid.Sus/ 2016/PT.DKI 
640/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR 

BA Mahkamah Agung Jakarta 

2 

1 PK/PID.SUS/2018 
13.K/Pid.Sus/2016 
232/PID/2015/PT.SBY 
422/Pid.B/2014/PN.Bil HU 

Mahkamah Agung Jawa Timur 

3 

20 PK/PID.SUS/2018 
2056 K/PID.SUS/2015 
108/PID.SUS/2014/PT.PTK 
16/Pid.Sus/2014/PN.Ptk JE 

Mahkamah Agung Kalimantan 
Timur 

4 
250/K/Pid.Sus/2018 
146/Pid/2017/PT BNA 
43/Pid.Sus/2017/PN.Bir MI 

Mahkamah Agung Aceh 

5 7/PID.SUS/2018/PT.PBR 
630/Pid.Sus/2017/PN.Pbr IZ Pengadilan Tinggi Riau Riau 

6 67/PID/2018/PT KPG 
254/Pid.Sus/2017/PN Kpg NL 

Pengadilan Tinggi Nusa 
Tenggara Timur 

Nusa Tenggara 
Timut 

7 298/Pid/2018/PT.DKI 
182/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel  DK 

Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 

8 138/Pid.Sus/2018/PT.DKI 
1442/Pid.b/2017/PN Jkt Pst ZA Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 

9 255/Pid.Sus/2018/PT.DKI 
151/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel SR Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 

10 
208/Pid.Sus/2018/PT.DKI (S) 
15/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim 
(XO) RSD 

Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 

11 51/PID.SUS/2018/PT.DKI 
857/Pid.Sus/2017/Pn Jkt Sel IUN Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 
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12 85/Pid.Sus/2018/PT.DKI 
1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt Utr LYY Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 

13 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI 
1865/Pid.Sus/2016/PN Jkt Brt RAS Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 

14 36/Pid.Sus/2018/PT.DKI 
1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt AS Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 

15 24/Pid.Sus/2018/PT.DKI 
271/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst IR Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 

16 74/PID.SUS/2018/PT BJM  
204/Pid.Sus/2017/PN Bjm  SU Pengadilan Tinggi 

Kalimantan Selatan 
Kalimantan 
Selatan 

17 149/PID.SUS/2018/PT PTK  
942/Pid.Sus/2017/PN Ptk  SUS Pengadilan Tinggi 

Kalimantan Timur 
Kalimantan 
Timur 

18 248/Pid/2018/PT SMG 
52/Pid.B/2018/PN Byl MCO Pengadilan Tinggi Jawa 

Tengah Jawa Tengah 

19 75/PID/2018/PT BNA 
88/Pid.Sus/2017/PN Idi FRR Pengadilan Tinggi Aceh Aceh 

20 62/Pid.Sus/2018/PN Bir AA Pengadilan Negeri Bireun Aceh 

21 97/PID/2018/PT.PLG 
180/Pid.Sus/2018/PN Plg ES Pengadilan Tinggi Sumatera 

Selatan 
Sumatera 
Selatan 

22 628/Pid.Sus/2018/PN Stb MU Pengadilan Tinggi Sumatera 
Utara Sumatera Utara 

23 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg YU Pengadilan Tinggi Sumatera 
Barat Sumatera Barat 

24 221/Pid.Sus/2018/PN Clp CC Pengadilan Negeri Cilacap Jawa Tengah 

25 222/Pid.Sus/2018/PN Clp 
CAS 

Pengadilan Negeri Cilacap Jawa Tengah 

26 223/Pid.Sus/2018/PN Clp  CJK Pengadilan Negeri Cilacap Jawa Tengah 

27 224/Pid.Sus/2018/PN Clp  SA Pengadilan Negeri Cilacap Jawa Tengah 



  

28 827/Pid.Sus/2018/PN.Ptk  GAN Pengadilan Negeri 
Pontianak 

Kalimantan 
Timur 

29 26/PID.SUS/2019/PT PTK  
834/Pid.Sus/2018/PN Ptk  PE 

Pengadilan Tinggi 
Kalimantan Timur 

Kalimantan 
Timur 

30 274/PID.SUS/2018/PT BDG 
154/Pid.Sus/2018/PN Bdg  HE 

Pengadilan Tinggi Jawa 
Barat Jawa Barat 

31 6/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP  
61/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap RF Pengadilan Tinggi Papua Papua 

32 57/PID.SUS/2019/PT DKI 
1180/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt DY Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 

33 56/PID.SUS/2019/PT DKI 
1179/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt 

HR 
Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 

34 55/PID.SUS/2019/PT DKI  
1181/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt FHP Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 

35 765/PID.SUS/2018/PT SBY 
262/Pid.Sus/2017/PN Lmg  IR   

Pengadilan Tinggi Jawa 
Timut - 

36 588/Pid.B/2018/PN.Srg  CT Pengadilan Negeri Serang Banten 

37 538/Pid.B/2018/PN.Srg HS Pengadilan Negeri Serang Banten 

38 540/Pid.B/2018/PN.Srg RW Pengadilan Negeri Serang Banten 

39 539/Pid.B/2018/PN.Srg DS Pengadilan Negeri Serang Banten 

40 6/PID.TPK/2018/PT.MTR 
6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr LM 

Pengadilan Tinggi Nusa 
Tenggara Barat 

Nusa Tenggara 
Barat 

41 7/PID.TPK/2018/PT.MTR 
7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr  ZA 

Pengadilan Tinggi Nusa 
Tenggara Barat 

Nusa Tenggara 
Barat 

42 8/PID.TPK/2018/PT.MTR 
8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr AK 

Pengadilan Tinggi Nusa 
Tenggara Barat 

Nusa Tenggara 
Barat 

43 655/Pid.Sus/2018/PT MDN 
105/Pid.Sus/2018/PN Mdn SY 

Pengadilan Tinggi Sumatera 
Utara Sumatera Utara 
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44 312/ Pid.Sus / 2018/ PT.MDN 
509/Pid.Sus/2017/PN Sim FTS 

Pengadilan Tinggi Sumatera 
Utara Sumatera Utara 

45 313/Pid.Sus/2018/PT MDN 
508/Pen.Pid/2017/PN Sim LS 

Pengadilan Tinggi Sumatera 
Utara Sumatera Utara 

46 336/Pid.Sus/2018/PT MDN 
567/Pid.Sus/2017/PN Sim NHS Pengadilan Tinggi Sumatera 

Utara Sumatera Utara 

47 31/PID/2018/PT DKI 
698/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim TO Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta 

48 
3096 K/PID.SUS/2018  
195/PID/2018/PT BDG 
83/Pid.B/2018/PN DPK AS 

Mahkamah Agung Jawa Barat 

 196/PID/2018/PT BDG 
84/Pid.B/2018/PN DPK SNH 

Pengadilan Tinggi Jawa 
Barat Jawa Barat 

50 338/PID/2018/PT SBY 
786/Pid.B/2017/PN Sby  FF 

Pengadilan Tinggi Jawa 
Timur - 

51 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr 
 MAH 

Pengadilan Negeri 
Pekanbaru 
 

Riau 

52 10/PID.SUS-TPK/2018/PT.PBR  
11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg MN Pengadilan Tinggi Riau - 

53 311/Pid.Sus/2018/PT MDN  
510/Pid.Sus/2017/PN Sim  BS 

Pengadilan Tinggi Sumatera 
Utara Sumatera Utara 

54 819 K/Pid.Sus/2018  
788/Pid.B/2017/PN.SBY AH Mahkamah Agung - 

55 821 K/Pid.Sus/2018  
787/Pid.B/ 2017/PN.Sby DS Mahkamah Agung - 

56 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk SH Pengadilan Tinggi Tanjung 
Karang Lampung 

57 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst AP 
Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat Jakarta 



  

58 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr EAD 
Pengadilan Negeri 
Samarinda 

Kalimantan 
Timur 

59 955/Pid.Sus/2018/PN Pbr ZU 
Pengadilan Negeri 
Pekanbaru Riau 

60 273/PID.SUS/2018/PT BDG 
1308/Pid.B/2017/PN Bdg  FL Pengadilan Tinggi Jawa 

Barat - 

152  LAPORAN RISET TIPOLOGI 2019 



LAPORAN RISET TIPOLOGI 2019  153

 

 

 

 

Penanggung Jawab Ivan Yustiavandana 

Pengarah I Nyoman Sastrawan 

Koordinator (Ketua Tim) Nelmy Pulungan 

Anggota Tim Eksternal Heru Antariksa 

Defid Tri Rizky 

Anggota Tim Internal Patrick Irawan 

Fayota Prachmasetiawan 

Vidyata Annisa A 

Rudi Yulianto 

Mardiansyah 

Ari Utami 

Anis Yulia Lastrianingsih 

Aulia Khoirunnisa 

Kristina Widhi Prasetyanti 

Novie Eriska Aritonang 

Sheilla Yudiana 

Yoyong Octariyandy 

TIM PENYUSUN 


