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ABSTRAKSI 

 
Penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana 

pencucian uang sangat dimungkinkan manakala penyidik ketika 
melakukan tindakan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana asal 
menemukan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak 
pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 
UU TPPU. Seringkali terdapat kendala-kendala yang muncul baik yang 
sifatnya teknis maupun nonteknis ketika penyidik akan menggabungkan 
penyidikan tindak pidana asal dan tidak pidana pencucian uang karena 
untuk menggabungkan perkara tindak pidana asal dengan tindak pidana 
pencucian uang bukan pekerjaan yang sederhana dan mudah. Kendala-
kendala tersebut di atas sudah seharusnya menjadi perhatian dari para 
penegak hukum sebagai pelaksana UU TPPU dan PPATK sebagai Focal 
Point dalam pencegahan dan pembrantasan tindak pidana pencucian 
uang. Kemudian dalam kaitannya dengan Pasal 75 UU TPPU, 
penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana 
pencucian uang merupakan kewenangan yang diberikan kepada 
penyidik. Namun dalam praktiknya penggabungan penyidikan ini adalah 
hak prerogatif dari penyidik yang bisa saja terkait dengan strategi 
penyidikan maupun dikarenakan adanya kendala sehingga penyidik 
memilih untuk menyidik tindak pidana asalnya saja. Ketika penyidik 
tindak pidana asal tidak menggabungkan penyidikannya dengan tindak 
pidana pencucian uang, maka apabila sesuai Pasal 74 UU TPPU jo 
Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, kedua instansi penyidik tersebut mempunyai 
kewenangan penyidikan tindak pidana asal yang sama dan keduanya 
juga berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, 
maka penyidik dari suatu instansi berwenang untuk menyidik TPPU yang 
penyidikan tindak pidana asalnya dilakukan oleh penyidik instansi yang 
berbeda. Dapat dipahami secara jelas bahwa ketika penyidik akan 
melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, penyidik tersebut 
harus melihat kembali apakah dia merupakan penyidik yang berwenang 
menyidik tindak pidana asal dari suatu tindak pidana yang tercantum 
dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Apabila berwenang, maka penyidikan 
TPPU tersebut dapat dilaksanakan, sebaliknya apabila dia tidak 
berwenang, maka penyidikan TPPU tersebut harus dia serahkan kepada 
penyidik lain yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak 
pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. 
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KATA PENGANTAR 
 

 
Bismillahirrohmaanirrohiim 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu 

wa ta’ala atas kuasa dan dengan izin-Nya, kami telah berhasil 

menyelesaikan Kajian Hukum dengan tema ”Kewenangan 

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan 

Tindak Pidana Asalnya Dilakukan oleh Penyidik Lain” 

Kajian Hukum ini dibuat  untuk memberikan gambaran 

tentang Kendala penggabungan penyidikan tindak pidana asal 

dan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 75 UU 

TPPU, kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang 

yang penyidikan tindak pidana asalnya dilakukan oleh penyidik 

lain, kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang 

tindak pidana asalnya tidak dilakukan penyidikan oleh penyidik 

lain 

Pada akhir kajian hukum, kami memberikan rekomendasi 

yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil 

kebijakan hukum di Indonesia terutama dalam pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Selain 

itu, Kami berharap bahwa Kajian Hukum ini dapat menjadi 

referensi bagi internal PPATK dan para stakeholders dalam 

upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang.  

Kami menyadari bahwa Kajian Hukum ini jauh dari 

sempurna, sehingga kami akan menerima kritik dan saran dalam 

bentuk apapun untuk perkembangan kajian hukum selanjutnya.  

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

telah mendukung tersusunnya Kajian Hukum ini. 

Jakarta,     November 2021 
 

 
Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindak Pidana Pencucian Uang pada dasarnya adalah 

tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asalnya (pencucian 

uang sebagai generous crime). Artinya tidak ada pencucian 

uang tanpa tindak pidana asalnya (predicate crime), sehingga 

penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan ketika 

penyidik melakukan penyidikan tindak pidana asal. Ketentuan 

dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang (UU TPPU) menyatakan bahwa dalam hal penyidik 

menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak 

pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik 

menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan 

penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan 

memberitahukannya kepada PPATK. Dari ketentuan ini 

diketahui bahwa penyidik tindak pidana asal melakukan 

penyidikan tindak pidana pencucian uang ketika ditemukan 

bukti permulaan yang cukup adanya pencucian uang. Namun 

dalam penanganan perkara dapat terjadi kemungkinan kasus 

sebagai berikut: 

1. apabila bukti permulaan adanya tindak pidana pencucian 

uang ditemukan oleh penyidik lain setelah tindak pidana asal 

diajukan ke persidangan dan kemudian diputus oleh hakim,  
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2. penyidik melakukan penyidikan tindak pidana asal dan tindak 

pidana pencucian uang dan kedua tindak pidana tersebut 

telah diputus oleh hakim, namun penyidik lain menemukan 

harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana yang terkait 

dengan perkara sebelumnya namun belum diajukan dalam 

perkara sebelumnya,  

maka pertanyaannya apakah penyidik lain tersebut berwenang 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang 

yang tindak pidana asalnya tidak disidik oleh penyidik lain 

tersebut. Hal ini mungkin saja terjadi dalam penegakan hukum 

yang berkaitan dengan pencucian uang karena tingkat kesulitan 

dari penanganan perkara tindak pidana asal dan tindak pidana 

pencucian uang yang berbeda-beda. Penyebabnya bisa saja 

pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan 

perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan harta 

kekayaan hasil tindak pidana menggunakan modus yang 

bermacam-macam dan semakin rumit sehingga penyidik ketika 

melakukan penyidikan tindak pidana asal belum maksimal 

dalam melakukan penelusuran aset dari pelaku. Disamping itu 

penyidik juga dihadapkan pada waktu penahanan tersangka 

yang dibatasi sampai waktu tertentu sehingga untuk 

menghindari habisnya masa penahanan tersangka, penyidik 

mendahulukan melimpahkan hasil penyidikan ke penuntut 

umum yang kemudian melimpahkan ke pengadilan. 

Untuk lebih jelasnya, kemungkinan kasus kesatu dan 

kedua dapat digambarkan dengan contoh sebagai berikut: 

1. Pada penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 

A, penyidik tidak menemukan bukti permulaan bahwa 

tersangka melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-

unsur menyembunyikan atau menyamarkan sehingga 

perkara narkotika tersebut diajukan ke pengadilan tanpa 

tindak pidana pencucian uang yang akhirnya perkara 

tersebut diputus oleh hakim. Namun kemudian ketika 

penyidik lain yang berwenang menyidik tindak pidana 

narkotika melakukan penyidikan tindak pidana narkotika 

yang dilakukan B, ternyata penyidik menemukan bukti 

bahwa B pernah menerima uang dari A untuk membeli 

sebuah kavling tanah yang diatasnamakan B hasil dari 

tindak pidana narkotika yang sudah diputus oleh Hakim. 

2. Pada penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 

X, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana 

narkotika dengan tindak pidana pencucian uang kemudian 

melimpahkan ke penuntut umum untuk diproses di 

pengadilan yang akhirnya perkara diputus terbukti tindak 

pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang dengan 

merampas barang bukti harta kekayaan hasil tindak pidana 

milik X. Berselang waktu penyidik lain yang berwenang 

menyidik tindak pidana narkotika melakukan pengembangan 

penyidikan atas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 

X. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup ternyata 

ditemukan harta kekayaan milik X yang diduga hasil tindak 

pidana narkotika yang perkaranya telah diputus oleh Hakim 

namun pada perkara sebelumnya belum terungkap dan tidak 
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termasuk dalam barang bukti perkara pencucian uang pada 

perkara sebelumnya sehingga tidak dilakukan perampasan. 

Disamping kemungkinan terjadinya kasus seperti 

tersebut di atas, kemungkinan lain yang timbul misalnya yaitu 

penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana 

asal tidak melakukan penyidikan atas suatu dugaan tindak 

pidana, namun penyidik lain yang tidak berwenang menyidik 

tindak pidana asal tapi berwenang menyidik tindak pidana 

pencucian uang menemukan bukti permulaan yang cukup 

bahwa diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang. 

Contohnya ketika penyidik kepabeanan tidak menemukan bukti 

yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang 

kepabeanan sehingga mereka juga tidak melakukan penyidikan 

tindak pidana pencucian uang, namun di kemudian hari penyidik 

Polri menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian 

uang yang terkait dengan tindak pidana di bidang kepabeanan 

tersebut. Kemungkinan ini meskipun diharapkan tidak terjadi 

namun kita perlu mengantisipasi apabila ternyata ada kejadian 

kasus seperti tersebut. 

Apabila kita lihat Pasal 75 UU TPPU bahwa penyidik 

tindak pidana asal menggabungkan penyidikan tindak pidana 

asal dan tindak pidana pencucian uang, dalam pelaksanaannya 

dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda ketika ada 

permasalahan sebagaimana kasus kesatu dan kedua di atas. 

Penafsiran pertama bahwa penyidikan tindak pidana pencucian 

uang harus dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal yang 

pertama kali melakukan penyidikan. Penafsiran kedua bahwa 

penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh 

penyidik tindak pidana asal lain yang mempunyai kewenangan 

penyidikan atas tindak pidana asal yang sama. 

Permasalahan lain yang juga penting dibahas dalam 

kajian terkait penggabungan penyidikan tindak pidana asal 

dengan tindak pidana pencucian uang adalah tentang 

kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 

UU TPPU. Permasalahan tersebut terjadi ketika penyidik yang 

berwenang menyidik tindak pidana asal tetapi tidak berwenang 

menyidik tindak pidana pencucian uang tidak dapat 

menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak 

pidana pencucian uang karena terkendala dengan penjelasan 

Pasal 74 UU TPPU yang membatasi jumlah penyidik TPPU, 

sehingga penyidik tersebut hanya bisa menyelesaikan 

penyidikan tindak pidana asalnya saja. Lantas, bagaimana jika 

penyidik lain yang berwenang melakukan penyidikan tindak 

pidana pencucian uang bermaksud untuk menangani tindak 

pidana pencucian uangnya. Permasalahan tersebut juga 

membutuhkan suatu penafsiran hukum untuk mencapai adanya 

persamaan persepsi di kalangan penegak hukum. 

Penafsiran atau interpretasi atas undang-undang 

merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan 

peradilan pidana. Hal ini karena para pelaksana peradilan 

pidana adalah manusia yang mempunyai pemikiran dan 

pemahaman yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh berbagai 
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macam latar belakang suku bangsa, budaya, bahasa, dan adat 

istiadat. Menurut Hermann Mannheim faktor-faktor penting 

dalam pelaksanaan  peradilan pidana adalah pertama teknik 

legislatif yang digunakan untuk merancang suatu undang-

undang pidana, yang pada gilirannya akhirnya tergantung 

kepada sifat masalah yang akan dipecahkan dengan undang-

undang tertentu, yang kedua adalah metode interpretasi yang 

akan digunakan oleh mereka yang dipercayakan melaksanakan 

peradilan pidana, ketiga adalah sifat dan latihan pelaksana ini, 

yang keempat adalah sifat pemulihan hukum yang menentukan 

terjaminnya kesatuan pelaksanaan peradilan pidana.1 

Kata “penafsiran” secara gramatikal menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti proses, cara, 

perbuatan menafsirkan, upaya untuk menjelaskan arti sesuatu 

yang kurang jelas.2 Sedangkan penafsiran dalam istilah hukum 

atau biasa disebut penafsiran hukum dapat diartikan sebagai 

metode untuk menjelaskan makna suatu ketentuan dalam 

peraturan sehingga dapat diterapkan dalam peristiwa atau 

praktiknya. 

Dalam suatu undang-undang pasti pembentuk undang-

undang telah membuat penafsiran istilah yang biasanya termuat 

dalam Pasal 1 yang disebut penafsiran autentik. Selain 

penafsiran autentik yang telah dibuat oleh pembentuk undang-

1 Hermann Mannheim, Criminal Justice and Social Reconstruction, 1946, hlm 203 
dikutip juga oleh Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, 2005 
hlm 86 

2 https://kbbi.web.id/tafsir diakses pada tanggal 07 Maret 2021 

undang mengenai perkataan-perkataan yang telah ia gunakan 

di dalam suatu undang-undang yang telah ia bentuk, perlu 

diketahui bahwa setiap undang-undang yang tertulis pasti 

memerlukan penafsiran-penafsiran atau interpretasi.3 Menurut 

van Hamel, tujuan suatu penafsiran adalah selalu untuk 

memastikan tentang arti dari putusan kehendak dari pembentuk 

undang-undang tentang apa yang seharusnya berlaku sebagai 

hukum pidana seperti yang telah dinyatakannya dalam suatu 

rumusan undang-undang.4  

Pada dasarnya untuk menafsirkan undang-undang 

hukum pidana berlaku juga ketentuan-ketentuan mengenai 

penafsiran seperti yang biasa digunakan orang untuk 

menafsirkan undang-undang pada umumnya.5 Tidak ada satu 

alasanpun  untuk memberlakukan metode-metode penafsiran 

yang lain untuk menafsirkan undang-undang pidana, selain 

metode-metode penafsiran yang biasa digunakan orang untuk 

menafsirkan bagian lain-lain dari hukum pada umumnya.6 

Terkait dengan penanganan tindak pidana pencucian 

uang dengan kemungkinan adanya peristiwa sebagaimana 

diuraikan dalam kasus kesatu dan kedua di atas, maka 

dibutuhkan suatu kajian hukum untuk mengetahui bagaimana 

penafsiran hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi 

aparat penegak hukum.  Untuk itu, penulis akan menulis suatu 

3 P.A.F.Lamintang dkk, Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum 
Pidana dan Yursiprudensi, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2010, hlm 5 

4 Van Hamel, Inlieding, hlm. 129 seperti dikutip oleh P.A.F.Lamintang dkk, ibid, hlm 6 
5 Van Hamel, Inlieding, hlm. 129 seperti dikutip oleh P.A.F.Lamintang dkk, ibid, hlm 12 
6 Ibid. 
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6 Ibid. 
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kajian hukum dengan judul Kewenangan Penyidikan Tindak 
Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan Tindak Pidana 
Asalnya Dilakukan oleh Penyidik Lain. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam pembahasan kajian hukum ini, kami akan lebih 

memfokuskan kepada permasalahan-permasalahan sebagai 

berikut :  

1. Apa kendala penggabungan penyidikan tindak pidana asal 

dan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 75 UU 

TPPU? 

2. Bagaimana kewenangan penyidikan tindak pidana 

pencucian uang yang penyidikan tindak pidana asalnya 

dilakukan oleh penyidik lain? 

3. Bagaimana kewenangan penyidikan tindak pidana 

pencucian uang yang tindak pidana asalnya tidak dilakukan 

penyidikan oleh penyidik lain? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian hukum ini terbagi 

menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Umum  

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran 

atas penafsiran ketentuan UU TPPU dan sekaligus 

rekomendasi kepada aparat penegak hukum dalam 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kendala penggabungan penyidikan tindak 

pidana asal dan tindak pidana pencucian uang 

berdasarkan Pasal 75 UU TPPU. 

2. Mengetahui kewenangan penyidikan tindak pidana 

pencucian uang yang penyidikan tindak pidana asalnya 

dilakukan oleh penyidik lain. 

3. Mengetahui kewenangan penyidikan tindak pidana 

pencucian uang yang tindak pidana asalnya tidak 

dilakukan penyidikan oleh penyidik lain 

 

D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis. 

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya 

wawasan dalam penafsiran hukum terhadap ketentuan 

dalam Pasal 75 UU TPPU. 

2. Manfaat Praktis. 

Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum 

terkait interpretasi atau penafsiran ketentuan dalam 

Pasal 75 UU TPPU sehingga dapat diterapkan dalam 

penanganan tindak pidana pencucian uang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penafsiran Hukum 

Penafsiran hukum (legal interpretation) senantiasa 

diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan 

dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan 

untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis 

yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek 

kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk 

membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek 

kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya.7 

Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau 

penafsiran adalah metode penemuan hukum (rechtsvinding) 

dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat 

diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya 

adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk 

pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan 

pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung 

menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual 

(putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh 

notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut 

7 Tommy Hendra Purwaka, Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum, 
MMH,Jilid 40 No.2, 2011, hlm 117 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA
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Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan 

pembentukan hukum.8 

a. Penafsiran Hukum Untuk Menemukan Hukum9 

1. Penafsiran Gramatikal  

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran hukum 

berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap kata-kata 

yang tersusun di dalam isi peraturan perundang-undangan. Kata 

demi kata yang terkandung di dalam pembukaan, batang tubuh 

dan penjelasan dari suatu peraturan perundang-undangan 

diartikan, diberi makna dan dikaitkan satu sama lain sehingga 

memberi pemahaman yang utuh tentang hukum yang berlaku 

bagi suatu perbuatan hukum, hubungan hukum, dan peristiwa 

hukum tertentu. 

2. Penafsiran Sejarah  

Penafsiran sejarah adalah penafsiran hukum yang 

dilakukan terhadap sejarah pembentukan suatu peraturan 

perundang-undangan, mulai dari munculnya gagasan sampai 

dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan 

tersebut. Dengan demikian, kegiatan penafsiran sejarah akan 

menyoroti dan memberi arti serta makna terhadap setiap 

perkembangan, misalnya, dalam proses pembentukan RPP dari 

suatu UU, mulai dari latar belakang timbulnya ide-ide tentang 

8 B. Arief Sidharta (penerjemah), Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu 
Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum , (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008), 
hlm. 11.  

9 Ibid, hlm 118 

materi RPP, perumusan konsep awal materi draft akademik, 

masukan-masukan dari Tim Hukum dan Tim Teknis RPP, 

laporan-laporan rapat dan semiloka RPP, hasil pertemuan antar 

departemen, hasil pembahasan di Sekretariat Negara, sampai 

dengan diundangkannya PP. 

3. Penafsiran Sistematis   

Penafsiaran sistematis adalah penafsiran hukum yang 

dilakukan dengan memberi arti dan makna isi suatu peraturan 

perundang-undangan berdasarkan tata urutan materi peraturan 

perundang-undangan, yaitu mulai dari judul, menimbang, 

mengingat, memutuskan, bunyi pasal-demi pasal, penjelasan 

umum, dan penjelasan pasal demi pasal. Gabungan dari hasil 

penafsiran sistematis ini akan memberi pemahaman tentang 

hukum yang berlaku bagi bidang kegiatan tertentu. 

4. Penafsiran Teleologis  

Penafsiran teleologis atau penafsiran sosiologis adalah 

penafsiran hukum yang dilakukan dengan memperhatikan 

perkembangan aspirasi rakyat dan perubahan kehidupan 

masyarakat. Melalui penafsiran teleologis ini, suatu peraturan 

perundang-undangan senantiasa diupayakan untuk dapat 

mengikuti perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat 

dengan tanpa mengubah apa yang tertulis di dalamnya, 

sehingga kepastian hukum dapat dijamin keberadaannya. 
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b. Penafsiran Hukum Untuk Membentuk Hukum10 

1. Penafsiran Analogis  

Penafsiran analogis adalah penfasiran hukum yang 

dilakukan terhadap isi peraturan perundang-undangan yang 

memiliki kemiripan (analog) dengan perbuatan hukum, 

hubungan hukum, dan peristiwa hukum tertentu yang belum ada 

aturannya. Hasil penafsiran analogis kemudian diterapkan 

sebagai landasan hukum bagi perbuatan hukum, 

hubunganhukum, dan peristiwa hukum yang memiliki kemiripan 

tersebut. Jadi, landasan hukum tersebut merupakan hukum yang 

dibentuk melalui penafsiran analogis. 

2. Penafsiran A Contrario  

Penafsiran a contrario adalah penafsiran hukum yang 

dilakukan secara berlawanan untuk dapat mengetahui hukum 

yang berlaku. Sebagai contoh sederhana adalah logo wanita 

yang terpampang pada kamar kecil/WC menunjukan bahwa WC 

tersebut diperuntukanbagi wanita. Secara a contrario, hukum 

yang berlaku bagi pria adalah pria dilarang masuk, Contoh 

lainnya: UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 

menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha perikanan wajib 

memiliki izin. Secara a contrario, UU Perikanan tersebut 

menetapkan larangan untuk melakukan kegiatan perikanan 

tanpa izin. 

3. Penafsiran Restriktif/Penghalusan Hukum  

10 Ibid, hlm 119 

Penafsiran restriktif atau penghalusan hukum adalah 

penafsiran hukum yang dilakukan terhadap untuk mempersempit 

berlakunya peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh 

adalah penafsiran restriktif terhadap UU Nomor 24 Tahun 1992 

tentang Penataan Ruang jo. PP Nomor 8 Tahun 1998 tentang 

Penetapan Kawasan Konservasi jo. UU Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya untuk mempersempit berlakunya UU Nomor 24 

Tahun 1992 hanya bagi pengelolaan kawasan konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

4. Penafsiran Ekstentif  

Penafsiran ekstentif adalah penafsiran hukum yang 

dilakukan dengan tujuan untuk memperluas berlakunya suatu 

peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah 

penafsiran terhadap ketentuan hukum yang terkandung di dalam 

pengertian  konservasi  sehingga pengertiankonservasi tersebut 

tidak hanya mencakupproteksi dan preservasi, namun juga 

termasuk kegiatan pemanfaatan lestari yang berkelanjutan 

dengan berbasis pada konservasi. 

5. Penafsiran Komparatif  

Penafsiran komparatif adalah penafsiran hukum yang 

dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran dari satu 

peraturan dengan hasil penafsiran peraturan lainnya, sehingga 

dapat diperoleh suatu kejelasan tentang hukum yang perlu 

dibentuk untuk diberlakukan. Sebagai contoh adalah upaya 

untuk membandingkan peraturan-peraturan perlindungan hak 
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paten yang beriaku di beberapa negara dengan tujuan untuk 

dapat memperoleh materi hukum bagi penyusunan RPP bagi 

pelaksanaan UU Paten. 

6. Penafsiran Futuristis  

Penafsiran futuristis adalah penafsiran hukum yang 

dilakukan dengan mengacu kepada rancangan peraturan 

perundang-undangan yang akan diberlakukan di masa yang 

akan datang. Sebagai contoh adalah penafsiran terhadap UU 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu 

Bara jo. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan 

beberapa RPP dari kedua UU yang akan diterbitkan. 

 

Di samping metode penafsiran hukum tersebut di atas, 

dalam kepustakaan hukum konstitusi dikenal juga metode 

penafsiran konstitusi (constitutional interpretation method). 

Bobbitt mengidentifikasikan 6 (enam) macam metode penafsiran 

konstitusi (constitutional interpretation), yaitu:11 

1. Penafsiran tekstual  

11 Albert H Y Chen, The Interpretation of the Basic Law-- Common Law and Mainland 
Chinese Perspectives , (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), hal. 1. Istilah 
Constitutional Interpretation juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D. Dimitrov, 
dalam The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction, see : 
Interpretive jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction: The 
Advantages of an Authoritative, Non -- adversarial and Prospective Process of 
Constitutional Interpretation, (Columbia: Columbia Journal of Transnational Law 
Association, Inc., 1999) hlm 5 

Penafsiran tekstual (textualism or literalism) atau 

penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran 

konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna 

terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang 

dibuat oleh lembaga legislatif (meaning of the words in the 

legislative text). Dengan demikian, penafsiran ini menekankan 

pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang 

tertera dalam konstitusi atau Undang-Undang sebagaimana 

yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.  

 

2. Penafsiran historis (atau penafsiran originalism)  

Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran 

orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang 

didasarkan pada sejarah konstitusi atau Undang-Undang itu 

dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya 

atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya 

metode penafsiran ini menggunakan pendekatan original intent 

terhadap norma-norma hukum konstitusi. Menurut Anthony 

Mason, interpretasi atau penafsiran ini merupakan penafsiran 

yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah 

yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya 

digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur 

konstitusi.12 

 

12 Anthony Mason, The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal 
Democracy, dalam Charles Sampford (Ed.), Interpreting Constitutions Theories, 
Principles and Institutions, (Sydney: The Ferderation Press, 1996), hlm 14 



17Kajian Hukum: Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan 
Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik Lain

paten yang beriaku di beberapa negara dengan tujuan untuk 

dapat memperoleh materi hukum bagi penyusunan RPP bagi 

pelaksanaan UU Paten. 

6. Penafsiran Futuristis  

Penafsiran futuristis adalah penafsiran hukum yang 

dilakukan dengan mengacu kepada rancangan peraturan 

perundang-undangan yang akan diberlakukan di masa yang 

akan datang. Sebagai contoh adalah penafsiran terhadap UU 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu 

Bara jo. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan 

beberapa RPP dari kedua UU yang akan diterbitkan. 

 

Di samping metode penafsiran hukum tersebut di atas, 

dalam kepustakaan hukum konstitusi dikenal juga metode 

penafsiran konstitusi (constitutional interpretation method). 

Bobbitt mengidentifikasikan 6 (enam) macam metode penafsiran 

konstitusi (constitutional interpretation), yaitu:11 

1. Penafsiran tekstual  

11 Albert H Y Chen, The Interpretation of the Basic Law-- Common Law and Mainland 
Chinese Perspectives , (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), hal. 1. Istilah 
Constitutional Interpretation juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D. Dimitrov, 
dalam The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction, see : 
Interpretive jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction: The 
Advantages of an Authoritative, Non -- adversarial and Prospective Process of 
Constitutional Interpretation, (Columbia: Columbia Journal of Transnational Law 
Association, Inc., 1999) hlm 5 

Penafsiran tekstual (textualism or literalism) atau 

penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran 

konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna 

terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang 

dibuat oleh lembaga legislatif (meaning of the words in the 

legislative text). Dengan demikian, penafsiran ini menekankan 

pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang 

tertera dalam konstitusi atau Undang-Undang sebagaimana 

yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.  

 

2. Penafsiran historis (atau penafsiran originalism)  

Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran 

orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang 

didasarkan pada sejarah konstitusi atau Undang-Undang itu 

dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya 

atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya 

metode penafsiran ini menggunakan pendekatan original intent 

terhadap norma-norma hukum konstitusi. Menurut Anthony 

Mason, interpretasi atau penafsiran ini merupakan penafsiran 

yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah 

yang terdapat dalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya 

digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan dan struktur 

konstitusi.12 

 

12 Anthony Mason, The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal 
Democracy, dalam Charles Sampford (Ed.), Interpreting Constitutions Theories, 
Principles and Institutions, (Sydney: The Ferderation Press, 1996), hlm 14 



18 Kajian Hukum: Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan 
Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik Lain

3. Penafsiran doktrinal  

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran 

yang dilakukan dengan cara memahami aturan Undang-Undang 

melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan. James A. 

Holland dan Julian S. Webb mengemukakan bahwa common 

law is used to describe all those rules of law that have evolved 

through court cases (as opposed to those which have emerged 

from Parliamen). Menurut Bobbitt, metode penafsiran doktrinal 

ini banyak dipengaruhi oleh tradisi common law yang digunakan 

sebagai pendekatannya.13 

  

4. Penafsiran prudensial  

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran 

yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara 

biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungankeuntungan 

yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau Undang-

Undang tertentu. Menurut Bobbitt, prudential arguments is 

actuated by facts, as these play into political and economic 

policies.  

  

5. Penafsiran struktural  

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran 

yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam Undang-

Undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang 

13 James A. Holland and Julian S. Webb, Learning Legal Rules, (Great Britain: 
Blackstone Limited, 1991), hlm 8 

mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan. Bobbitt 

mengemukakan, metode penafsiran ini juga berkenaan dengan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan 

kekuasaan dan isu-isu lainnya di lingkungan pemerintahan, di 

luar isu-isu tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia. 

Bobbit mengemukakan, ‘structuralism as a kind of 'macroscopic 

prudentialism' .  

  

6. Penafsiran etikal  

Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang 

dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan 

etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang 

dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir 

konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi 

atau moral. Dengan demikian metode penafsiran ini dapat 

digunakan untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya 

hak-hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kekuasaan 

negara atau pemerintahan. Dalam metode penafsiran etikal ini, 

moralitas konvensional ( conventional morality) dan filsafat moral 

( moral philosophy) merupakan 2 (dua) aspek yang sangat 

relevan sekali apabila digunakan sebagai metode pendekatan. 

 

B. Penalaran Hukum 

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip 

berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, 

fakta, dan proposisi hukum. Dalam penalaran hukum, logika 
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dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang 

penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, 

persoalan, dan proposisi hukum yang ada. Maka istilah 

‘penalaran hukum’ (‘legal reasoning’) sejatinya tidak 

menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan 

penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum 

itu sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika 

(sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid); tidak 

ada penalaran hukum di luar logika. Penalaran hukum dengan 

demikian harus dipahami dalam pengertian ‘penalaran (logika) 

dalam hukum’.14 

Upaya legal reasoning dalam rangka kegiatan 

penemuan dan pembentukan hukum harus dilandasi dengan 

pemahaman tentang sistem hukum yang berlaku apa bila 

dikehendaki suatu hasil yang optimal dan logik.  Beberapa 

sistem hukum yang perlu diperhatikan antara lain adalah sistem 

hukum Eropa Kontinental atau civil law system, sistem hukum 

Anglo Saxon atau common law system, sistem hukum sosialis, 

dan sistem hukum Islam.15 Masing-masing sistem hukum 

memiliki sistem hukum privat dan sistem hukum publik, dimana 

sistem hukum privat dan sistem hukum publik mempunyai tiga 

sub-sistem hukum yang terdiri dari materi hukum (legal 

14  Urbanus Ura Weruin, Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, Jurnal 
Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, hlm 381 - 382 

15   Michael Bogdan, 2010,Pengantar Perbandingan Sistem Hukum,(erjemahan Derta 
SriWidowatie, Nusa Media, Bandung, hal. 123-300. Peter de Cruz, 2010, 
Perbandingan Sistem Hukum,terjemahan Natrulite Yusran, Nusa Media, Bandung, 
hal. 17-38 

substence), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum 

(legal culture).16 

Perubahan peraturan harus diikuti dengan perbaikan 

obyek yang diatur, sedangkan perubahan obyek yang diatur 

belum tentu harus diikuti dengan perubahan peraturan. Bila 

peraturan sering diubah, maka akan timbul ketidakpastian 

hukum. Dalam kaitan ini, setiap perubahan perlu diikuti dengan 

penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum. Administrasi 

pengaturan di Indonesia sampai saat ini boleh dikatakan masih 

sangat lemah. Hukum jarang dikelola dengan baik, karena 

memang pemahaman tentang legal management belum 

berkembang. Keadaan semacam ini juga perlu diantisipasi 

dengan penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum.17 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang terdiri 

dari penegakan hukum preventif yang bersifat pencegahan dan 

penegakan hukum represif yang bersifat penindakan (pidana: 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemerikasaan di 

pengadilan, dan eksekusi putusan hakim; perdata: litigasi, court 

connected dispute resolution/CCDR, dan non-litigasi melalui 

alternative dispute resolution/ADR). Di Indonesia, penegakan 

hukum preventif belum dikenal secara luas sebagai penegakan 

hukum. Penegakan hukum senantiasa diidentikan dengan 

16  Lawrence M Friedman. 2009,SistemHukum, Perspektif llmu Sosial,terjemahan M. 
Khozim, Nusa Media, Bandung, hal.5-14. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 
1994,Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Pembangunan Jangka 
Panjang Tahap Kedua,Laporan Hasil Seminar Hukum Nasional VI, 25-29 Juli 
1994, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, hal. 8-26 

17  Tommy Hendra Purwaka, Op. Cit, hlm. 120 
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penindakan di bidang hukum. Dalam kaitan ini, upaya penafsiran 

hukum,legal reasoning,dan pemberian argumentasi yang 

rasional harus dipahami sebagai upaya penegakan hukum 

preventif dimana mencegah lebih baik dari pada mengobati, 

prevention is better than cure.18 

Penerapan hukum tidak jarang menemui hambatan 

yang biasa disebut hambatan hukum. Hambatan hukum adalah 

legal obstacles yang harus diatasi. Legal obstacles tidak sama 

dengan legal constraints sebagaimana telah diuraikan di atas. 

Hambatan hukum tersebut terdiri dari tumpang tindih 

kewenangan dan benturan kepentingan yang terjadi karena 

adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan cara 

menafsirakan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini, 

penafsiran, penalaran dan argumentasi hukum dilakukan untuk 

mencegah dan mengatasi tumpang tindih kewenangan dan 

benturan kepentingan serta mengubahnya menjadi arena 

kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.19 

Hasil penafsiran dan penalaran hukum harus 

disampaikan melalui argumentasi hukum kepada para 

pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta dan 

masyarakat. Argumentasi hukum dilakukan dengan 

menggunakan bahasa hukum dan bahasa teknis. Sebagai 

contoh, hasil penafsiran dan penalaran hukum terhadap UU 

Kehutanan harus diargumentasikan dengan menggunakan 

18  Ibid hal 121.  
19  Ibid.  

bahasa hukum dan bahasa kehutanan. Argumentasi hukum 

tentang Tebang Pilih Tanam Indonesia, misalnya, akan berisi 

penjelasan tentang hukum yang mengaturnya dan teknik 

pelaksanaannya. Dengan demikian, argumentasi hukum dapat 

berisi penguraian, penjelasan, pembenaran, pembelaan, 

pembuktian, penyerangan, pembantahan, dan penyanggahan 

yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran dan pandangan-

pandangan hukum yang cemerlang sebagai hasil penafsiran dan 

penalaran hukum.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  Ibid.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN HUKUM 

 

A. Definisi Penelitian Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu 

bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelejari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan 

jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum 

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 

bersangkutan.21  

 

B. Tipe Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu 

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe 

penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan 

pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap 

peraturan perundang-undangan.     

21 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 43 
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Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani; pendekatan kasus (case approach) dilakukan 

dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan 

dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap; 

pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 

dalam ilmu hukum. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam suatu 

penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-

bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. 

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data 

primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan dan dokumentasi disebut data sekunder. 

Sesuai dengan pembedaan tersebut, penelitian hukum 

dapat dibedakan menjadi :  

1) penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, 

yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data 

sekunder;  

2) penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yang 

mempergunakan data primer, yang oleh penulis digunakan 

juga sebagai data pendukung dalam penelitian ini, bukan 

sebagai data utama karena sebagai tambahan interpretasi 

dari peran serta itu sendiri. 

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut 

kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi : 

a.  Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif atau artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan 

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.  

b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum 

primer adalah buku-buku, artikel, jurnal hukum, rancangan 

peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para 

sarjana, hasil-hasil penelitian, yang tentunya mempunyai 

relevansi dengan apa yang hendak diteliti. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam hal pengumpulan bahan hukum, baik bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan 

berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi 

kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam hal pengumpulan bahan hukum, baik bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan 

berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi 
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dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan 

kliping koran serta melakukan browsing internet mengenai 

segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas. Selain itu, 

dalam penelitian ini, penulis juga telah melakukan wawancara 

kepada beberapa narasumber dari Universitas Diponegoro dan 

Universitas Airlangga. 

 

E. Metode Analisis 

Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kualitatif yaitu menyajikan kajian pada data-data yang 

diperoleh dari objek penelitian. Suatu penelitian deskriptif 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Maksudnya adalah bahan hukum yang diperoleh dalam 

penelitian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga 

disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan. 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 

A. Kendala Penggabungan Penyidikan Tindak Pidana Asal 
dan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Pasal 
75 UU TPPU. 

 

Penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak 

pidana pencucian uang sangat dimungkinkan manakala penyidik 

ketika melakukan tindakan penyidikan dugaan terjadinya tindak 

pidana asal menemukan adanya bukti permulaan yang cukup 

terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 75 UU TPPU. Pada waktu penyidik tindak 

pidana asal berdasarkan kewenanganannya yang diberikan oleh 

undang-undang melakukan serangkaian tindakan penyidik dalam 

hal dan menurut cara yang diatur dalam kitab undang-undang 

hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, kemudian 

penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 184 

KUHAP menemukan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian 

uang, maka penyidik menggabungkan penyidikan kedua perkara 

tersebut. Ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 

KUHAP penting untuk diperhatikan oleh penyidik karena hal 

tersebut telah disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 

Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Mahkamah menganggap 

BAB IV
HASIL PENELITIAN 
DAN PEMBAHASAN
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syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka 

untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar 

sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat 

memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari 

adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama 

dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. 

Penjelasan Pasal 75 UU TPPU menyatakan “cukup jelas”. 

Hal ini mengandung arti bahwa pembentuk undang-undang 

menganggap bahwa norma yang diatur tidak perlu dijelaskan 

lebih rinci lagi dan seharusnya bunyi pasal ini tidak perlu 

ditafsirkan selain dari bunyi pasal tersebut. Menurut Maria 

Farida22, alasan dituliskannya frasa ‘cukup jelas’ dalam 

Penjelasan adalah karena para pembentuk peraturan perundang-

undangan menganggap rumusan pasalnya sudah cukup jelas, 

atau ‘tidak memerlukan penjelasan’ lagi. 

Ketentuan Pasal 75 UU TPPU tidak mewajibkan 

penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana 

pencucian uang, namun penggabungan ini ditekankan untuk 

dilakukan mengingat tujuan dari penerapan ketentuan pidana 

dalam pasal-pasal UU TPPU adalah tercapainya asset recovery 

dan mencegah pelaku melakukan tindakan-tindakan menjauhkan, 

memindahkan, menjual dan atau tindakan lainnya terhadap harta 

kekayaan sehingga asset recovery tidak tercapai. Tujuan lain 

penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana 

pencucian uang adalah untuk menghindari penuntutan perkara 

22 Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik 
Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 145.   

tindak pidana pencucian uang tidak diterima karena ne bis in 

idem.23 Namun dalam praktik penegakan hukum memang 

penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana 

pencucian uang menjadi hak prerogatif dari penyidik atau terkait 

strategi penyidikan yang membuat penyidik memutuskan apakah 

menggabung penyidikannya atau memisahkan penyidikannya. 

Dapat dikatakan bahwa penggabungan penyidikan tindak 

pidana asal dan tindak pidana pencucian uang merupakan suatu 

konsekeunsi dari konsep bahwa tindak pidana pencucian uang 

adalah follow up crime dari suatu tindak pidana asal yang 

mendahuluinya. Maka sering kita dengar adagium “no crime no 

money laundering” yang mana perbuatan mencuci uang tidak 

mungkin terjadi jika tidak ada hasil kejahatannya, karena tujuan 

mencuci uang adalah untuk menyamarkan atau menyembunyikan 

hasil kejahatan tersebut. Dalam Memorie van Toelichting 

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain 

memuat Naskah Akademik RUU TPPU yang pada Buku Satu 

halaman 100-111 dijelaskan sebagai berikut : 

“Dalam penegakan hukum dan UU TPPU, yang selalu 
menjadi pertanyaan banyak pihak adalah apakah 
kejahatan asal (predicate crime) perlu dibuktikan 
terlebih dahulu sebelum dapat dilakukannya penyidikan 
tindak pidana pencucian uang? Dalam hal ini perlu 
dipahami bahwa pencucian uang merupakan 
independent crime, artinya kejahatan yang berdiri 
sendiri. Pencucian uang memang merupakan kejahatan 

23 Yunus Husein dalam Workshop Penguatan Penegakan Hukum TPPU Pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang diselenggarakan oleh 
PPATK pada tanggal 26 Agustus 2021.   
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yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, 
namun rezim anti pencucian uang dihampir seluruh 
negara tidak mengharuskan adanya hukuman terhadap 
pelaku tindak pidana asal untuk dilakukannya suatu 
proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan 
pengadilan perkara tindak pidana pencucian uang.” 
 

Namun sekalipun tindak pidana pencucian uang 

merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, sudah seharusnya 

terhadap pelaku tindak pidana asal idealnya didakwakan 

melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal 

secara kumulatif. Kedua tindak pidana tersebut merupakan 

concursus realis yaitu “Perbarengan atau penggabungan 

beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang 

berdiri sendiri, sehingga masing-masing perbuatan itu merupakan 

beberapa kejahatan yang diancam dengan pemidanaan, dalam 

perbarengan yang demikian hanya satu saja pidana yang 

dijatuhkan kepada terdakwa.”24 Ketentuan Pasal 75 ini dapat 

dikatakan sejalan dengan penjelasan FATF dalam Interpretive 

Note to Recommendation 30 (Responsibilities of Law 

Enforcement and Investigative Authorities) point 3 

FATFRecommendations. Dalam poin tersebut disebut sebagai 

‘paralel financial investigatioons’. ‘Paralel financial Investigation’ 

refers to conducting a financial investigations alongside, or in the 

context of, a (traditional) criminal investigation into money 

laundering, terorist financing and/or predicate offences. 

24  Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan 
dan Penuntutan), Edisi ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 465.   

Modus perbuatan dalam tindak pidana pencucian uang 

secara normal terjadi setelah terjadinya tindak pidana asal. 

Namun terkadang tindak pidana asal dan tindak pidana 

pencucian uang tersebut terjadi bersamaan. Hal ini bisa 

diidentifikasi dengan melihat 2 (dua) kondisi terjadinya peristiwa 

tindak pidana. Kondisi pertama terjadi ketika pelaku melakukan 

suatu tindak pidana asal sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang 

(UU TPPU) yang menghasilkan suatu harta kekayaan (Proceed 

of Crime). Kemudian atas harta kekayaan tersebut pelaku 

melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 UU TPPU yaitu menempatkan, mentransfer, 

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri mengubah bentuk, 

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau 

perbuatan lain atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan 

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta 

Kekayaan tersebut. 

Kondisi kedua, diilustrasikan bahwa ketika pelaku tindak 

pidana asal sejak awal telah mempunyai niat untuk menempatkan 

hasil tindak pidana tersebut ke dalam suatu rekening yang dimiliki 

oleh orang-orang terdekatnya yang memang dari awal sudah 

disiapkan dengan tujuan bahwa orang lain atau penegak hukum 

tidak akan mengetahui kepemilikan sebenarnya dari rekening 

tersebut sehingga keadaan dari hasil tindak pidana tersebut 
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menjadi tersamarkan atau tersembunyikan. Contoh kasus 

misalnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JOKO 

KRISSATA yang tertuang dalam putusan Nomor 

248Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst sebagai berikut:25 “Bahwa Terdakwa 

JOKO Als YOKO Als JOKO KRISSATA yang diperkuat dengan 

keterangan dari SAKSI-SAKSI SUGENG RIYANTO, FALDO 

PERMANA dan SONNY PRIANTO dalam menjalankan kegiatan 

penjualan MMEA tanpa dilekati pita cukai mulai periode 2013 s.d 

2016 kepada SAKSI-SAKSI menempatkan uang hasil penjualan 

di rekening No. 4081143930 a.n OEI FENNI (istri), No. rekening 

7630348069 a.n FRENGKY TAMSIL (adik ipar) dan ke rekening 

No. 7630235663 a.n YOHANA KRISYANTI K (adik kandung) dan 

dari hasil kejahatan tersebut Sdr. JOKO Als YOKO Als JOKO 

KRISSATA telah membeli barang-barang berupa: 1 (satu) unit 

telephon genggam merk Samsung jenis Galaxy Note 5 warna 

selver, 1 (satu) unit mobil merek Range Rover type sport;1 (satu) 

unit mobil merk Toyota Jenis vellfire; Modifikasi sepeda motor 

RX-KING dan berdasarkan keterangan AHLI TPPU modus 

pencucian uang yang digunakan oleh Tersangka JOKO Als 

YOKO Als JOKO KRISSATA untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul harta kekayaan yaitu: menggunakan 

rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan 

menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak 

pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat 

sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka 

25  Lihat fakta hukum dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 
248Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst. 

(sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal 

usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak 

pidana; selanjutnya penggunaan rekening pihak lain, dalam 

tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut 

sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties 

etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku 

yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana; serta 

membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung 

dan barang lain dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut 

atas nama orang lain misalnya atas nama istri, atau dengan 

sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama 

sertifikasi tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan 

yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak 

pidana tersebut tidak diketahui”. Dari modus tersebut terlihat 

perbuatan pencucian uang dilakukan ada yang bersamaan 

dengan tindak pidana asalnya yaitu menempatkan uang hasil 

penjualan minuman keras ilegal langsung ke dalam rekening-

rekening yang sudah terdakwa persiapkan. 

Penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan 

tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 75 UU TPPU merupakan suatu tindakan hukum yang inline 

dengan proses selanjutnya yaitu penuntutan dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan. Keberhasilan penuntutan ditentukan oleh 

kesempurnaan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. 

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan tugas penuntutan 

yang dilakukan oleh Penuntut Umum, serta tugas Pengadilan, 

bukanlah tugas yang terkotak-kotak, melainkan adalah tugas 
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yang terpadu antara ketiga Instansi Penegak Hukum di dalam 

mensukseskan penanganan suatu perkara pidana. Dalam kaitan 

ini, posisi Penuntut Umum sangatlah strategis di dalam 

memainkan peranan jangkar antara Penyidik, Penuntutan, dan 

Peradilan.26 

Dengan penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan 

tindak pidana pencucian uang, maka hasil penyidikan yang 

dilakukan oleh penyidik tersebut akan bermuara ke penuntutan. 

Dalam proses selanjutnya Penuntut Umum akan melimpahkan 

perkara ke pengadilan untuk proses persidangan dengan 

menggabungkan kedua dakwaan yaitu dakwaan tindak pidana 

asal dan dakwaan tindak pidana pencucian uang dalam satu 

surat dakwaan dengan bentuk dakwaan kumulatif. Dakwaan 

kumulatif atau Gabungan Tindak Pidana diatur dalam undang-

undang. Disebut dalam pasal 141 KUHAP yang memberi 

kewenangan kepada penuntut umum untuk menggabung perkara 

dalam “satu surat dakwaan” apabila pada waktu yang sama atau 

hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara yang 

mengandung hal-hal: 

a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang 

sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan 

halangan terhadap penggabungannya; 

b. beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan 

yang lain; 

26 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2012, Modul Pra 
Penuntutan, Diklat Pemben-tukan Jaksa (PPPJ), Jakarta, hlm. 1 

     

c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu 

dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu 

ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan 

tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. 

Penjelasan huruf b, yang dimaksud dengan "tindak pidana 

dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain" 

apabila tindak pidana tersebut dilakukan dilakukan: 

1. oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan 

pada saat yang bersamaan; 

2. oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, 

akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat 

yang dibuat oleh mereka sebelumnya; 

3. oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat 

yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain 

atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak 

pidana lain. 

Secara rinci, penggabungan perkara juga diatur dalam Bab 

VI KUHP yang berjudul: Gabungan Tindak Pidana atau 

Perbarengan Tindak Pidana, yang terdiri dari Pasal 63, 64, 65, 

66, dan 70.27 

Tujuan pokok kumulasi, berkenaan dengan “pemidanaan” 

(sentencing) yakni dasar penerapan yang berhubungan dengan 

“ukuran” berat ringannya hukuman yang dijatuhkan berhadapan 

dengan hukuman terberat yang diancamkan dalam ketentuan 

pidana yang didakwakan. Itu sebabnya permasalahan kumulasi 

27 M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm. 461. 
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dakwaan merupakan ajaran tentang samenloop van strafbare 

feiten dalam arti, berapa berat hukuman yang dijatuhkan 

terhadap terdakwa yang didakwa dalam satu dakwaan, telah 

melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipidana.28 

Bentuk dakwaan kumulatif dapat diklasifikasikan dalam 
beberapa jenis, yaitu: 

1. Concursus Idealis, diatur dalam Pasal 63 KUHP 

2. Voorgezette Handeling, diatur dalam Pasal 64 

3. Concursus Realis, diatur dalam Pasal 65, 66, dan Pasal 70 

KUHP. 

Concursus Idealis terjadi jika:  

- satu “perbuatan” (materiele handeling) atau Act, 

mengenai atau masuk ke dalam beberapa (lebih dari 

satu) ketentuan pidana. 

- jadi, satu perbuatan saja dilakukan, jika ternyata 

perbuatan itu serentak mengena ke dalam beberapa 

ketentuan tindak pidana, telah terjadi concursus idealis 

atau eendaadche samenloop. 

Concursus idealis dapat diklasifikasi dan sekaligus 

dibarengi dengan cara pemidanaannya. 

(1) Pasal 63 ayat (1): Concursus idealis dalam pidana umum. 

Concursus idealis dalam pidana umum, disebut juga 

concursus idealis homogenius. Maksudnya semua ketentuan 

pidana yang dikenai perbuatan itu, adalah ketentuan pidana 

umum, tidak ada ketentuan pidana khusus. 

28 Ibid. 

Cara pemidanaan 

- apabila ancaman pidana “sejenis” (sama jenisnya), 

yang dikenakan hanya salah satu dari ketentuan pidana 

yang dilanggar terdakwa, 

- apabila ancaman pidananya “berbeda” (tidak sejenis), 

yang dikenakan “hanya satu” yakni yang “terberat” 

ancaman pidananya. 

(2) Pasal 63 ayat (2): Concursus idealis antara pidana umum 

dengan pidana khusus (special criminal law). 

Menurut Pasal 63 (2), yang dimaksud dengan pidana 

umum adalah ketentuan pidana yang diatur dalam pidana umum. 

Sedangkan pidana khusus, diatur dalam ketentuan pidana 

khusus, dalam arti: dalam pidana khusus itu, terdapat ciri pidana 

umum “plus memiliki ciri khusus”.29 

Penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak 

pidana pencucian uang yang muaranya nanti adalah penuntutan 

di pengadilan memunculkan 2 (dua) konsekuensi yaitu berhasil 

atau tidaknya penuntutan tindak pidana asal dan tindak pidana 

pencucian uang. Meskipun konsekuensi keberhasilan lebih sering 

terjadi daripada ketidakberhasilan, namun dalam kajian ini 

penting untuk disampaikan fakta dalam tatanan praktis 

penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 

Konsekuensi pertama adalah penggabungan akan 

memberikan keberhasilan penuntutan yang mana hal ini 

menguntungkan bagi penegakan hukum tindak pidana pencucian 

29 Ibid, hlm. 463 



41Kajian Hukum: Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan 
Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik Lain

dakwaan merupakan ajaran tentang samenloop van strafbare 

feiten dalam arti, berapa berat hukuman yang dijatuhkan 

terhadap terdakwa yang didakwa dalam satu dakwaan, telah 

melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipidana.28 

Bentuk dakwaan kumulatif dapat diklasifikasikan dalam 
beberapa jenis, yaitu: 

1. Concursus Idealis, diatur dalam Pasal 63 KUHP 

2. Voorgezette Handeling, diatur dalam Pasal 64 

3. Concursus Realis, diatur dalam Pasal 65, 66, dan Pasal 70 

KUHP. 

Concursus Idealis terjadi jika:  

- satu “perbuatan” (materiele handeling) atau Act, 

mengenai atau masuk ke dalam beberapa (lebih dari 

satu) ketentuan pidana. 

- jadi, satu perbuatan saja dilakukan, jika ternyata 

perbuatan itu serentak mengena ke dalam beberapa 

ketentuan tindak pidana, telah terjadi concursus idealis 

atau eendaadche samenloop. 

Concursus idealis dapat diklasifikasi dan sekaligus 

dibarengi dengan cara pemidanaannya. 

(1) Pasal 63 ayat (1): Concursus idealis dalam pidana umum. 

Concursus idealis dalam pidana umum, disebut juga 

concursus idealis homogenius. Maksudnya semua ketentuan 

pidana yang dikenai perbuatan itu, adalah ketentuan pidana 

umum, tidak ada ketentuan pidana khusus. 

28 Ibid. 

Cara pemidanaan 

- apabila ancaman pidana “sejenis” (sama jenisnya), 

yang dikenakan hanya salah satu dari ketentuan pidana 

yang dilanggar terdakwa, 

- apabila ancaman pidananya “berbeda” (tidak sejenis), 

yang dikenakan “hanya satu” yakni yang “terberat” 

ancaman pidananya. 

(2) Pasal 63 ayat (2): Concursus idealis antara pidana umum 

dengan pidana khusus (special criminal law). 

Menurut Pasal 63 (2), yang dimaksud dengan pidana 

umum adalah ketentuan pidana yang diatur dalam pidana umum. 

Sedangkan pidana khusus, diatur dalam ketentuan pidana 

khusus, dalam arti: dalam pidana khusus itu, terdapat ciri pidana 

umum “plus memiliki ciri khusus”.29 

Penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak 

pidana pencucian uang yang muaranya nanti adalah penuntutan 

di pengadilan memunculkan 2 (dua) konsekuensi yaitu berhasil 

atau tidaknya penuntutan tindak pidana asal dan tindak pidana 

pencucian uang. Meskipun konsekuensi keberhasilan lebih sering 

terjadi daripada ketidakberhasilan, namun dalam kajian ini 

penting untuk disampaikan fakta dalam tatanan praktis 

penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 

Konsekuensi pertama adalah penggabungan akan 

memberikan keberhasilan penuntutan yang mana hal ini 

menguntungkan bagi penegakan hukum tindak pidana pencucian 

29 Ibid, hlm. 463 



42 Kajian Hukum: Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan 
Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik Lain

uang. Keberhasilan ini ditentukan oleh keberhasilan penyidik 

dalam mengumpulkan alat bukti yang sah terkait terjadinya tindak 

pidana asal yang dengan alat bukti tersebut penuntut umum 

berkeyakinan bahwa hasil penyidikan tindak pidana asal telah 

lengkap. Kemudian keberhasilan ini juga ditentukan oleh 

keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan  alat-alat bukti yang 

kuat mengenai keterkaitan antara harta kekayaan yang dihasilkan 

dari tindak pidana asal dan tindakan-tindakan pelaku dalam 

melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang 

diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana tersebut 

(nexus antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian 

uang).  

Harta kekayaan dalam UU TPPU didefinisikan sebagai 

semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik 

secara langsung maupun tidak langsung.30 Jika kita merujuk pada 

Pasal 499 KUHPerdata, Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 

sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, maka 

terdapat beberapa istilah untuk harta kekayaan yaitu benda, 

barang, atau aset tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 39 

KUHAP dalam kategori benda yang dapat disita, terdapat istilah 

lain dari harta kekayaan yaitu benda atau tagihan tersangka atau 

terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari 

tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. 

30 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU).  

Frase “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” yang menjadi salah satu unsur 

dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 mengandung penafsiran 

adanya syarat yang harus dipenuhi agar unsur-unsur dalam 

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terbukti yaitu harus adanya alat 

bukti yang sah yang membuktikan bahwa harta kekayaan 

sebagaimana disebut dalam dakwaan tersebut merupakan hasil 

dari perbuatan yang dilakukan terdakwa pada tindak pidana 

asalnya. Maka nexus atau hubungan antara harta kekayaan 

diduga hasil tindak pidana dengan tindak pidana asalnya menjadi 

sangat penting dalam keberhasilan pembuktian dalam 

menentukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman kepada 

terdakwa. Kegagalan dalam menemukan nexus antara tindak 

pidana dengan hasil tindak pidana yang dicuci atau disamarkan 

akan menjadikan unsur Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tidak 

terpenuhi sehingga terdakwa bebas dari dakwaan pencucian 

uang. Contoh kasus dalam hal ini adalah Putusan No. 

1308/Pid.B/2017/PN.Ugn an. Heri Hero. 

Nexus atau hubungan antara harta kekayaan diduga hasil 

tindak pidana dengan tindak pidana asalnya dapat diidentifikasi 

melalui tempus perolehan harta kekayaan tersebut, yaitu 

perolehan harta kekayaan tersebut waktunya bersamaan atau 

selang beberapa waktu dengan terjadinya tindak pidana asal. 

Informasi  tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, 

keterangan terdakwa sendiri atau petunjuk yang didukung 
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Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik Lain

uang. Keberhasilan ini ditentukan oleh keberhasilan penyidik 

dalam mengumpulkan alat bukti yang sah terkait terjadinya tindak 

pidana asal yang dengan alat bukti tersebut penuntut umum 

berkeyakinan bahwa hasil penyidikan tindak pidana asal telah 

lengkap. Kemudian keberhasilan ini juga ditentukan oleh 

keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan  alat-alat bukti yang 

kuat mengenai keterkaitan antara harta kekayaan yang dihasilkan 

dari tindak pidana asal dan tindakan-tindakan pelaku dalam 

melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang 

diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana tersebut 

(nexus antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian 

uang).  

Harta kekayaan dalam UU TPPU didefinisikan sebagai 

semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik 

secara langsung maupun tidak langsung.30 Jika kita merujuk pada 

Pasal 499 KUHPerdata, Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 

sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, maka 

terdapat beberapa istilah untuk harta kekayaan yaitu benda, 

barang, atau aset tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 39 

KUHAP dalam kategori benda yang dapat disita, terdapat istilah 

lain dari harta kekayaan yaitu benda atau tagihan tersangka atau 

terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari 

tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. 

30 Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU).  

Frase “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” yang menjadi salah satu unsur 

dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 mengandung penafsiran 

adanya syarat yang harus dipenuhi agar unsur-unsur dalam 

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terbukti yaitu harus adanya alat 

bukti yang sah yang membuktikan bahwa harta kekayaan 

sebagaimana disebut dalam dakwaan tersebut merupakan hasil 

dari perbuatan yang dilakukan terdakwa pada tindak pidana 

asalnya. Maka nexus atau hubungan antara harta kekayaan 

diduga hasil tindak pidana dengan tindak pidana asalnya menjadi 

sangat penting dalam keberhasilan pembuktian dalam 

menentukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman kepada 

terdakwa. Kegagalan dalam menemukan nexus antara tindak 

pidana dengan hasil tindak pidana yang dicuci atau disamarkan 

akan menjadikan unsur Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tidak 

terpenuhi sehingga terdakwa bebas dari dakwaan pencucian 

uang. Contoh kasus dalam hal ini adalah Putusan No. 

1308/Pid.B/2017/PN.Ugn an. Heri Hero. 

Nexus atau hubungan antara harta kekayaan diduga hasil 

tindak pidana dengan tindak pidana asalnya dapat diidentifikasi 

melalui tempus perolehan harta kekayaan tersebut, yaitu 

perolehan harta kekayaan tersebut waktunya bersamaan atau 

selang beberapa waktu dengan terjadinya tindak pidana asal. 

Informasi  tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, 

keterangan terdakwa sendiri atau petunjuk yang didukung 
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Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik Lain

dengan adanya barang bukti yang menerangkan terjadinya tindak 

pidana pencucian uang. 

Telah banyak perkara yang penyidikan dan penuntutan 

tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang digabung 

dalam satu surat dakwaan yang terdakwanya diputus bersalah 

dan dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan 

penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang 

yang muaranya adalah penuntutan dengan menggabungkan 

kedua dakwaan dalam satu surat dakwaan kumulatif menjadi 

langkah penegakan hukum yang sering dipilih oleh penyidik dan 

penuntut umum. Beberapa contoh putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), antara lain: 

1. Putusan an. Bahasyim Assifie 

Terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie M.si bin Khalil Sarinoto 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana Korupsi Pasal 11 UU Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dan Pasal 3 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2002 Pencucian Uang 

 

2. Putusan an. Wa Ode Nurhayati 

Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, 

sebagaimana dalam diatur Dakwaan Pertama Primair Pasal 

12 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tindak 

pidana PENCUCIAN UANG sebagaimana diatur dalam 

dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang- undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

 

3. Putusan an. Djoko Susilo 

Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, 

SH.,M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan 

Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang 

RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang  RI Nomor 20 Tahun 2001  tentang Perubahan atas 

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Tindak Pidana 

Pencucian Uang Secara Bersama-sama dan Gabungan 

Beberapa Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam 

dalam Dakwaan Kedua Pertama Pasal 3 Undang-undang RI 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan 

Ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang RI  Nomor 
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Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik Lain

dengan adanya barang bukti yang menerangkan terjadinya tindak 

pidana pencucian uang. 

Telah banyak perkara yang penyidikan dan penuntutan 

tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang digabung 

dalam satu surat dakwaan yang terdakwanya diputus bersalah 

dan dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan 

penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang 

yang muaranya adalah penuntutan dengan menggabungkan 

kedua dakwaan dalam satu surat dakwaan kumulatif menjadi 

langkah penegakan hukum yang sering dipilih oleh penyidik dan 

penuntut umum. Beberapa contoh putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), antara lain: 

1. Putusan an. Bahasyim Assifie 

Terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie M.si bin Khalil Sarinoto 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana Korupsi Pasal 11 UU Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dan Pasal 3 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2002 Pencucian Uang 

 

2. Putusan an. Wa Ode Nurhayati 

Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, 

sebagaimana dalam diatur Dakwaan Pertama Primair Pasal 

12 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tindak 

pidana PENCUCIAN UANG sebagaimana diatur dalam 

dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang- undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

 

3. Putusan an. Djoko Susilo 

Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, 

SH.,M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan 

Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang 

RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang  RI Nomor 20 Tahun 2001  tentang Perubahan atas 

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Tindak Pidana 

Pencucian Uang Secara Bersama-sama dan Gabungan 

Beberapa Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam 

dalam Dakwaan Kedua Pertama Pasal 3 Undang-undang RI 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Dakwaan 

Ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang RI  Nomor 
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Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik Lain

15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. 

 

4. Putusan an. Rudi Rubiandini 

Terdakwa Rudi Rubiandini telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakan 

pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut 

sebagaimana Dakwaan Primair Pertama Pasal 12 huruf a 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) 

KUHPidana dan Dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan 

Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut 

sebagaimana Dakwaan Ketiga Pasal 3 ayat UU No. 8 Tahun 

2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) 

KUHP. 

 

5. Putusan an. Akil Muchtar 

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 12 huruf 

c dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana 

Korupsi dan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

 

6. Putusan an. Labora Sitorus 

Terdakwa Labora Sitorus tersebut, telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara 

bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang 

diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara 

tidak sah sebagaimana Pasal 78 Ayat (5) jo Pasal 50 Ayat 

(3) huruf (f) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang 

Kehutanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan secara 
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Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik Lain

15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. 

 

4. Putusan an. Rudi Rubiandini 

Terdakwa Rudi Rubiandini telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakan 

pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut 

sebagaimana Dakwaan Primair Pertama Pasal 12 huruf a 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) 

KUHPidana dan Dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan 

Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut 

sebagaimana Dakwaan Ketiga Pasal 3 ayat UU No. 8 Tahun 

2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) 

KUHP. 

 

5. Putusan an. Akil Muchtar 

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 12 huruf 

c dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana 

Korupsi dan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

 

6. Putusan an. Labora Sitorus 

Terdakwa Labora Sitorus tersebut, telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara 

bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang 

diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara 

tidak sah sebagaimana Pasal 78 Ayat (5) jo Pasal 50 Ayat 

(3) huruf (f) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2004, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang 

Kehutanan jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan secara 
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Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik Lain

bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar 

minyak tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana Pasal 

53 huruf b Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001, 

tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHP dan Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) 

Huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan  Pasal 3 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

 

7. Putusan an. Melinda Dee 

Terdakwa Inong Malinda Dee Als Malinda Dee Binti Siswo 

Wiratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana Perbankan secara bersama - sama 

dan berulang sebagaimana dakwakan Kesatu Primair 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 

Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pencucian Uang yang 

dilakukan secara berulang sebagaimana Dakwaan Kedua 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat 

(1) Huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 

25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo 

Pasal 65 Ayat (1) KUHP Dan Dakwaan Ketiga sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pericegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 

Ayat (1) KUHP.. 

 

8. Putusan an. I Wayan Chandra 

Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH, terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan ndak Pidana 

Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 

ke - 1 KUHP dan Tindak Pidana Gratifikasi yang dianggap 

sebagai suap kepada Pegawai negeri atau Penyelenggara 

Negara sebagaimana Pasal 12 B Jo Pasal 12C UU. No. 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP 

dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo 

Pasal 64 KUHP 
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Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik Lain

bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar 

minyak tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana Pasal 

53 huruf b Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001, 

tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHP dan Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) 

Huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan  Pasal 3 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

 

7. Putusan an. Melinda Dee 

Terdakwa Inong Malinda Dee Als Malinda Dee Binti Siswo 

Wiratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana Perbankan secara bersama - sama 

dan berulang sebagaimana dakwakan Kesatu Primair 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 

Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pencucian Uang yang 

dilakukan secara berulang sebagaimana Dakwaan Kedua 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat 

(1) Huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 

25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo 

Pasal 65 Ayat (1) KUHP Dan Dakwaan Ketiga sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pericegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 

Ayat (1) KUHP.. 

 

8. Putusan an. I Wayan Chandra 

Terdakwa Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH, terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan ndak Pidana 

Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 

ke - 1 KUHP dan Tindak Pidana Gratifikasi yang dianggap 

sebagai suap kepada Pegawai negeri atau Penyelenggara 

Negara sebagaimana Pasal 12 B Jo Pasal 12C UU. No. 31 

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP 

dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo 

Pasal 64 KUHP 
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9. Putusan an. Muhammad Nazaruddin 

Terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi Dan 

Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair 

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dakwaan Kedua Primair 

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 

ayat (1) KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, 

c dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang 

Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

 

10. Putusan an. Kiki Hasibuan. 

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-

sama dengan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP jo 

pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan 

Pencucian Uang dalam dakwaan Kedua melanggar 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. 

 

Selain putusan-putusan di atas, masih banyak lagi putusan-

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang 

menggabungkan antara tindak pidana asal dan tindak pidana 

pencucian uang yang dalam kajian ini tidak perlu penyusun 

sebutkan satu persatu karena sepuluh putusan tersebut kami 

pandang sudah mewakili putusan-putusan lainnya. 

Keuntungan lain dari penggabungan penyidikan perkara 

tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang adalah 

dari segi keefektifan dan keefisienan. Pernyataan ini berdasarkan 

hasil penelitian hukum yang pernah dilakukan oleh PPATK 

kepada para penegak hukum dengan cara memberikan 

pertanyaan melalui kuesioner. Sebagain besar penegak hukum 

yang diberikan pertanyaan tersebut menyatakan bahwa 

penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak 

pidana pencucian uang akan lebih meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi dalam pembuktian perkara.31 

31 Direktorat Hukum PPATK, Kajian Hukum, Tinjauan Hukum Terhadap Upaya 
Penguatan Kelembagaan PPATK Melalui Penambahan Fungsi Penyidikan Kepada 
PPATK Dalam Rangka Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, PPATK, Jakarta, 2017 hlm 44 
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Dari penelitian hukum tersebut juga dinyatakan pendapat 

dari penegak hukum bahwa penyidikan dan penuntutan tindak 

pidana asal terlebih dahulu sebelum penyidikan dan penuntutan 

tindak pidana pencucian uang memang akan lebih menjamin 

kepastian hukum dari status seorang tersangka dan terdakwa 

tindak pidana pencucian uang, dengan mempertimbangkan 

bahwa penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang 

terlebih dahulu sebelum penyidikan dan penuntutan tindak pidana 

asal mengandung risiko hukum jika seseorang sudah diputus 

bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang ternyata 

kemudian dinyatakan bebas dalam perkara tindak pidana 

asalnya. Untuk itu, maka lebih diutamakan untuk digabung sesuai 

dengan Pasal 75 UU TPPU, untuk menghindari disparitas maka 

digabungkan secara kumulatif, tindak pidana asal dengan tindak 

pidana pencucian uangnya.32 

Konsekuensi kedua, meskipun jarang terjadi, adalah tidak 

terbuktinya tindak pidana pencucian uang yang perkaranya 

digabung dengan perkara tindak pidana asal. Tidak terbuktinya 

tindak pidana pencucian uang dapat disebabkan pertama karena 

tindak pidana asalnya tidak terbukti. Hal ini terjadi karena adanya 

konsep tidak ada pencucian uang tanpa tindak pidana asal (no 

money laundering without predicate offences) sehingga ketika 

dakwaan tindak pidana asal tidak terbukti maka secara otomatis 

dakwaan tindak pidana pencucian uang tidak dipertimbangkan 

lagi (dianggap tidak terbukti). Meskipun ketentuan tindak pidana 

32 Ibid hlm 45-46 

pencucian uang adalah berdiri sendiri (independent crime), 

namun karena secara nyata bahwa perbuatan pencucian uang 

mengikuti perbuatan tindak pidana asalnya (follow up crime), 

maka secara prinsip harus ada tindak pidana asalnya terlebih 

dahulu yang menghasilkan harta kekayaan. Kedua, tindak pidana 

asal terbukti namun tindak pidana pencucian uangnya tidak 

terbukti. Hal ini terjadi ketika penuntut umum berhasil 

membuktikan dakwaan tindak pidana asal maka penuntut umum 

harus membuktikan juga bahwa harta kekayaan yang 

didakwakan dalam dakwaan tindak pidana pencucian uang 

adalah harta kekayaan hasil tindak pidana asal tersebut (ada 

nexus). Ketika nexus tersebut tidak berhasil dibuktikan oleh 

penuntut umum, maka dakwaan tindak pidana pencucian uang 

dianggap tidak terbukti.  

Untuk memperjelas pernyataan di atas, maka peneliti akan 

mengemukakan beberapa putusan, sebagai berikut: 

1) Putusan No. Nomor 673/Pid.B/2015/PN Jkt. Sel an. Joni 

Wijaya 

Amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara adalah: 

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa JONI WIJAYA 

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 

Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan 

merupakan tindak pidana; 

2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan 

hukum (Onslag vanrechtsvervolging); 
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dari penegak hukum bahwa penyidikan dan penuntutan tindak 
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dakwaan tindak pidana pencucian uang tidak dipertimbangkan 

lagi (dianggap tidak terbukti). Meskipun ketentuan tindak pidana 

32 Ibid hlm 45-46 

pencucian uang adalah berdiri sendiri (independent crime), 

namun karena secara nyata bahwa perbuatan pencucian uang 

mengikuti perbuatan tindak pidana asalnya (follow up crime), 

maka secara prinsip harus ada tindak pidana asalnya terlebih 

dahulu yang menghasilkan harta kekayaan. Kedua, tindak pidana 

asal terbukti namun tindak pidana pencucian uangnya tidak 

terbukti. Hal ini terjadi ketika penuntut umum berhasil 

membuktikan dakwaan tindak pidana asal maka penuntut umum 

harus membuktikan juga bahwa harta kekayaan yang 

didakwakan dalam dakwaan tindak pidana pencucian uang 

adalah harta kekayaan hasil tindak pidana asal tersebut (ada 

nexus). Ketika nexus tersebut tidak berhasil dibuktikan oleh 

penuntut umum, maka dakwaan tindak pidana pencucian uang 

dianggap tidak terbukti.  

Untuk memperjelas pernyataan di atas, maka peneliti akan 

mengemukakan beberapa putusan, sebagai berikut: 

1) Putusan No. Nomor 673/Pid.B/2015/PN Jkt. Sel an. Joni 

Wijaya 

Amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara adalah: 

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa JONI WIJAYA 

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 
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54 Kajian Hukum: Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan 
Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik Lain

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, 

kedudukan dan harkat serta martabatnya; 

Dalam putusan ini, terdakwa dinyatakan lepas dari segala 

tuntutan hukum (Onslag vanrechtsvervolging) dari dakwaan 

Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP dengan 

kualifikasi delik penggelapan. Putusan Onslag 

vanrechtsvervolging dalam perkara ini diputuskan oleh Majelis 

Hakim dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan 

oleh terdakwa memang terbukti ada namun perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan dalam bidang keperdataan yaitu adanya 

kesepakatan atau perjanjian. Oleh karena putusan terhadap 

tindak pidana asal adalah Onslag vanrechtsvervolging, maka 

untuk dakwaan tindak pidana pencucian uang, Majelis Hakim 

tidak mempertimbangkan unsur-unsurnya, karena secara 

otomatis dianggap tidak terbukti. 

Analisa peneliti atas putusan tersebut, dapat peneliti 

sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 Bahwa dalam putusan Majelis Hakim berpendapat bahwa 

oleh karena apa yang didakwakan terhadap Terdakwa 

adalah sebagai akibat adanya hubungan hukum 

keperdataan atas dasar kesepakatan bersama perjanjian jual 

beli Repo Nomor: 0022/Repo.CNKO/XII/2012 tanggal 26 

Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan 

kewajiban membeli kembali (REPO) atas saham dan 

perbuatan Terdakwa telah menjual atau memindahkan 

saham sebagai perbuatan wanprestasi disebutkan dalam 

pasal 10.1 perjanjian jual beli Repo Nomor : 

0022/Repo.CNKO/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 

(perjanjian jual beli saham dengan kewajiban membeli 

kembali (REPO) atas saham dalam tenggang waktu 365 

hari, sesuai fakta hukum terbukti melakukan penjualan atas 

saham melalui mutasi pergerakan saham sebagaimana 

tertera di dalam Daftar Pemegang Saham PT Exploitasi 

Energi Indonesia Tbk (CNKO), sehingga akibat hukum yang 

timbul atas terlanggarnya perjanjian tersebut, perbuatan 

Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan 

wansprestasi (ingkar janji), maka terhadap saksi GUPTA 

YAMIN selaku penjual Repo yang mana hak-haknya atau 

kewajibannya tidak dipenuhi berdasarkan pasal pasal yang 

diperjanjikan oleh terdakwa dilanggar maka penyelesaiannya 

harus melalui Peradilan Hukum Perdata, yaitu dengan 

menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda, maupun 

bunga; 

 Kemudian Hakim juga berpendapat bahwa dalam surat 

perjanjian Nomor: 0022/Repo.CNKO/XII/2012 tanggal 26 

Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan 

kewajiban membeli kembali (REPO) atas saham) yang telah 

disepakati antara Terdakwa JONI WIJAYA sebagai pembeli 

dan GUPTA YAMIN yang dalam hal ini sebagai penjual telah 

disepakati juga untuk penyelesaian perselisihannya 

ditentukan sesuai dalam pasal 14 isi perjanjian jual beli Repo 

Nomor : 0022/Repo.CNKO/XII/2012 tanggal 26 Desember 

2012 apabila dalam hubungan perjanjian telah terjadi 

perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat 
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Terdakwa merupakan perbuatan melawan perikatan 
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dan apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah 

untuk mufakat tidak tercapai maka Para Pihak sepakat 

menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar 

Modal Indonesia (BAPMI) dengan memakai ketentuan dan 

tata cara sebagaimana diatur oleh BAPMI; 

 Hakim menyimpulkan bahwa hubungan hukum saksi GUPTA 

YAMIN dan Terdakwa JONI WIJAYA adalah hubungan jual 

beli dengan kewajiban membeli kembali dalam lingkup 

keperdataan atas dasar kesepakatan bersama perjanjian jual 

beli Repo Nomor : 0022/Repo.CNKO/XII/2012 tanggal 26 

Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan 

kewajiban membeli kembali (REPO) atas saham) dan 

perbuatan Terdakwa telah menjual atau memindahkan 

saham secara jelas telah dinyatakan sebagai perbuatan 

wansprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli disebutkan 

dalam pasal 10.1 perjanjian jual beli Repo Nomor: 

0022/Repo.CNKO/ XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 

(perjanjian jual beli saham dengan kewajiban membeli 

kembali(REPO) atas saham) yang mana telah disepakati 

untuk penyelesaian perselisihannya ditentukan dalam pasal 

14 isi perjanjian jual beli Repo Nomor: 0022/ 

Repo.CNKO/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, dalam 

hubungan perjanjian telah terjadi perselisihan diselesaikan 

secara musyawarah untuk mufakat dan apabila 

penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk 

mufakat tidak tercapai maka Para Pihak sepakat 

menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar 

Modal Indonesia (BAPMI) dengan memakai ketentuan dan 

tata cara sebagaimana dia!tur oleh BAPMI dengan demikian 

Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa terbukti 

merupakan perbuatan melawan perikatan atau wansprestasi 

sebagai hubungan hukum Perdata , domain dari hukum 

privat ; 

 Tentang dakwaan TPPU yaitu dakwaan Kedua melanggar 

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang. Hakim berpendapat menurut logika hukum TPPU 

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berasal dari adanya 

dakwaan tindak pidana asal Penggelapan yang didakwakan 

Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang mana 

TPPU salah satu unsurnya adanya perbuatan melawan 

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.8 

tahun 2010 artinya perbuatan melawan hukum karena 

pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta 

kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Oleh karena 

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hukum 

perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan 

pidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa merupakan 

perbuatan melawan perikatan/perjanjian dalam ruang lingkup 

perdata, maka dakwaan kedua tidak dipertimbangkan lagi.  

 

2) Putusan No. 1308/Pid.B/2017/PN. Bdg an. Frans Leonardi 

Amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara adalah:  
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dan apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah 

untuk mufakat tidak tercapai maka Para Pihak sepakat 

menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar 

Modal Indonesia (BAPMI) dengan memakai ketentuan dan 

tata cara sebagaimana diatur oleh BAPMI; 

 Hakim menyimpulkan bahwa hubungan hukum saksi GUPTA 

YAMIN dan Terdakwa JONI WIJAYA adalah hubungan jual 

beli dengan kewajiban membeli kembali dalam lingkup 

keperdataan atas dasar kesepakatan bersama perjanjian jual 

beli Repo Nomor : 0022/Repo.CNKO/XII/2012 tanggal 26 

Desember 2012 (perjanjian jual beli saham dengan 

kewajiban membeli kembali (REPO) atas saham) dan 

perbuatan Terdakwa telah menjual atau memindahkan 

saham secara jelas telah dinyatakan sebagai perbuatan 

wansprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli disebutkan 

dalam pasal 10.1 perjanjian jual beli Repo Nomor: 

0022/Repo.CNKO/ XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 

(perjanjian jual beli saham dengan kewajiban membeli 

kembali(REPO) atas saham) yang mana telah disepakati 

untuk penyelesaian perselisihannya ditentukan dalam pasal 

14 isi perjanjian jual beli Repo Nomor: 0022/ 

Repo.CNKO/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, dalam 

hubungan perjanjian telah terjadi perselisihan diselesaikan 

secara musyawarah untuk mufakat dan apabila 

penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk 

mufakat tidak tercapai maka Para Pihak sepakat 

menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar 

Modal Indonesia (BAPMI) dengan memakai ketentuan dan 

tata cara sebagaimana dia!tur oleh BAPMI dengan demikian 

Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa terbukti 

merupakan perbuatan melawan perikatan atau wansprestasi 

sebagai hubungan hukum Perdata , domain dari hukum 

privat ; 

 Tentang dakwaan TPPU yaitu dakwaan Kedua melanggar 

Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang. Hakim berpendapat menurut logika hukum TPPU 

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berasal dari adanya 

dakwaan tindak pidana asal Penggelapan yang didakwakan 

Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yang mana 

TPPU salah satu unsurnya adanya perbuatan melawan 

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.8 

tahun 2010 artinya perbuatan melawan hukum karena 

pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta 

kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Oleh karena 

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hukum 

perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan 

pidana, akan tetapi perbuatan Terdakwa merupakan 

perbuatan melawan perikatan/perjanjian dalam ruang lingkup 

perdata, maka dakwaan kedua tidak dipertimbangkan lagi.  

 

2) Putusan No. 1308/Pid.B/2017/PN. Bdg an. Frans Leonardi 

Amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara adalah:  
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1. Menyatakan Terdakwa FRANS LEONARDI yang 

identitasnya seperti tersebut diatas, tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan 

ketiga; 

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan 

ketiga tersebut; 

3. Menyatakan Terdakwa FRANS LEONARDI yang 

identitasnya seperti tersebut diatas, terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 

melakukan perbuatan menyerahkan pemberitahuan 

pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang 

palsu atau dipalsukan”; 

Dalam putusannya terdakwa dinyatakan tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan ketiga. Dakwaan 

kesatu yang dimaksud adalah Pasal 102 huruf f Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 64 ayat (1) 

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan 

ketiga adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

Analisa peneliti atas putusan tersebut, dapat peneliti 

sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

- Melihat dari dakwaan penuntut umum pada perkara a quo, 

pada dakwaan kesatu terdakwa diduga melakukan tindak 

pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

102 huruf f pada kurun waktu bulan Januari 2015 s/d bulan 

Juni 2016. Kemudian pada dakwaan ketiga, terdakwa diduga 

melakukan tindak pidana pencucian uang atas harta 

kekayaan yang diduga hasil kejahatan kepabeanan yang 

dilakukan terdakwa pada kurun waktu bulan Januari 2015 

s/d Desember 2016. Dalam uraian perbuatan dalam 

dakwaan terlihat, penuntut umum bermaksud 

menghubungkan antara tindak pidana asal kepabeanan 

yang dilakukan terdakwa pada Pasal 102 f Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan usaha 

terdakwa mengaburkan atau menyamarkan hasil kejahatan 

tersebut berupa kegiatan-kegiatan penempatan di rekening, 

pembelian polis asuransi, pembelian saham kepemilikan PT. 

KARYA CITARASA INDONESIA, pembelian tanah dan 

bangunan, pembelian apartemen, pembelian 30 (tiga puluh) 

unit mesin. 

- Pada proses persidangan, dakwaan kesatu dalam surat 

dakwaan dinyatakan oleh majelis hakim tidak terbukti, 

sehingga menurut majelis hakim, karena tindak pidana 

pencucian uang merupakan follow up crime (tindak pidana 

lanjutan) maka Majelis hakim berpendapat bahwa tindak 

pidana asal dari harta kekayaan sebagaimana dimaksud 

dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 3 UU PPTPPU 
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1. Menyatakan Terdakwa FRANS LEONARDI yang 

identitasnya seperti tersebut diatas, tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan 

ketiga; 

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan 

ketiga tersebut; 

3. Menyatakan Terdakwa FRANS LEONARDI yang 

identitasnya seperti tersebut diatas, terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 

melakukan perbuatan menyerahkan pemberitahuan 

pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang 

palsu atau dipalsukan”; 

Dalam putusannya terdakwa dinyatakan tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan ketiga. Dakwaan 

kesatu yang dimaksud adalah Pasal 102 huruf f Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 64 ayat (1) 

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan 

ketiga adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

Analisa peneliti atas putusan tersebut, dapat peneliti 

sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

- Melihat dari dakwaan penuntut umum pada perkara a quo, 

pada dakwaan kesatu terdakwa diduga melakukan tindak 

pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

102 huruf f pada kurun waktu bulan Januari 2015 s/d bulan 

Juni 2016. Kemudian pada dakwaan ketiga, terdakwa diduga 

melakukan tindak pidana pencucian uang atas harta 

kekayaan yang diduga hasil kejahatan kepabeanan yang 

dilakukan terdakwa pada kurun waktu bulan Januari 2015 

s/d Desember 2016. Dalam uraian perbuatan dalam 

dakwaan terlihat, penuntut umum bermaksud 

menghubungkan antara tindak pidana asal kepabeanan 

yang dilakukan terdakwa pada Pasal 102 f Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan usaha 

terdakwa mengaburkan atau menyamarkan hasil kejahatan 

tersebut berupa kegiatan-kegiatan penempatan di rekening, 

pembelian polis asuransi, pembelian saham kepemilikan PT. 

KARYA CITARASA INDONESIA, pembelian tanah dan 

bangunan, pembelian apartemen, pembelian 30 (tiga puluh) 

unit mesin. 

- Pada proses persidangan, dakwaan kesatu dalam surat 

dakwaan dinyatakan oleh majelis hakim tidak terbukti, 

sehingga menurut majelis hakim, karena tindak pidana 

pencucian uang merupakan follow up crime (tindak pidana 

lanjutan) maka Majelis hakim berpendapat bahwa tindak 

pidana asal dari harta kekayaan sebagaimana dimaksud 

dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 3 UU PPTPPU 
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haruslah dimaknai tindak pidana kepabeanan yang 

didakwakan oleh penuntut umum pada dakwaan kedua yaitu 

melanggar Pasal 103 a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan. Kemudian oleh karena hakim 

menyebutkan bahwa tindak pidana kepabeanan yang 

menjadi tindak pidana asal dalam perkara aquo adalah 

perbuatan terdakwa yang menyerahkan pemberitahuan 

dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau 

dipalsukan terkait dengan Pemberitahuan Ekspor Barang 

(PEB) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 

103 a UU Kepabeanan yang terakhir yaitu tanggal 21 Juni 

2016 atas 5 (lima) dokumen BC 3.0, yaitu PEB Nomor 

441101 yang isinya 583 ROLLS OF TEXTILESBUBBLY 

GIRL PFD/PFP , 441519 yang isinya 849 RO/100% 

POLYESTERKNITTING 2010 58”DYED, 441903 yang isinya 

901 Roll/100% POLYESTERKNITTING 58” DYED, 442203 

yang isinya 855 RO/100% POLYESTERBUBBLY GIRL 

58”PRINT dan 442340 yang isinya 850 RO, 

100%Polyesterbubbly Creepe 58” Print, dengan kandungan 

utama seng yang barang ekspornya ditegah oleh petugas 

Bea dan Cukai di Tanjung Priok, sehingga majelis hakim 

berpendapat belum ada Harta Kekayaan hasil tindak pidana 

dalam perkara a quo yang menjadi obyek dari tindak pidana 

pencucian uang. 

 

3) Putusan No. 1308/Pid.B/2017/PN.Ugn an. Heri Hero 

Amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara adalah: 

1. Menyatakan terdakwa HERY HERO SETIYAWAN Bin 

WARNO terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan Tindak Pidana Turut serta Menyerahkan 

pemberitahuan pabean yang palsu; 

2. Menyatakan terdakwa HERI HERO SETIYAWAN Bin 

WARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian 

Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan 

Penuntut Umum. 

3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan melanggar Pasal 

3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang; 

Dalam putusannya terdakwa dinyatakan terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 103 huruf a 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 

tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 jo Pasal 55 

ayat (1) KUHP. Sedangkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
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haruslah dimaknai tindak pidana kepabeanan yang 

didakwakan oleh penuntut umum pada dakwaan kedua yaitu 

melanggar Pasal 103 a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan. Kemudian oleh karena hakim 

menyebutkan bahwa tindak pidana kepabeanan yang 

menjadi tindak pidana asal dalam perkara aquo adalah 

perbuatan terdakwa yang menyerahkan pemberitahuan 

dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau 

dipalsukan terkait dengan Pemberitahuan Ekspor Barang 

(PEB) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 

103 a UU Kepabeanan yang terakhir yaitu tanggal 21 Juni 

2016 atas 5 (lima) dokumen BC 3.0, yaitu PEB Nomor 

441101 yang isinya 583 ROLLS OF TEXTILESBUBBLY 

GIRL PFD/PFP , 441519 yang isinya 849 RO/100% 

POLYESTERKNITTING 2010 58”DYED, 441903 yang isinya 

901 Roll/100% POLYESTERKNITTING 58” DYED, 442203 

yang isinya 855 RO/100% POLYESTERBUBBLY GIRL 

58”PRINT dan 442340 yang isinya 850 RO, 

100%Polyesterbubbly Creepe 58” Print, dengan kandungan 

utama seng yang barang ekspornya ditegah oleh petugas 

Bea dan Cukai di Tanjung Priok, sehingga majelis hakim 

berpendapat belum ada Harta Kekayaan hasil tindak pidana 

dalam perkara a quo yang menjadi obyek dari tindak pidana 

pencucian uang. 

 

3) Putusan No. 1308/Pid.B/2017/PN.Ugn an. Heri Hero 

Amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara adalah: 

1. Menyatakan terdakwa HERY HERO SETIYAWAN Bin 

WARNO terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan Tindak Pidana Turut serta Menyerahkan 

pemberitahuan pabean yang palsu; 

2. Menyatakan terdakwa HERI HERO SETIYAWAN Bin 

WARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian 

Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan 

Penuntut Umum. 

3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan melanggar Pasal 

3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang; 

Dalam putusannya terdakwa dinyatakan terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 103 huruf a 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1995 

tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 jo Pasal 55 

ayat (1) KUHP. Sedangkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
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Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan. 

Analisa peneliti atas putusan tersebut, dapat peneliti 

sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

- Bahwa terdakwa. HERI HERO SETIYAWAN selaku Kabag 

Ekspor Impor Kawasan Berikat PT. Glory Industrial 

Semarang berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh 

penuntut umum di persidangan telah terbukti menyerahkan 

pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean 

yang palsu atau dipalsukan ke KPPBC Tipe Madya Pabean 

A Semarang dan KPPBC TMP Tanjung Emas melalui Sistem 

Komputer Pelayanan (SKP), bahwa atas dokumen tersebut 

telah diterima oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP) 

KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dan KPPBC 

Tipe Madya Pabean A Semarang dan sah menjadi dokumen 

Kepabeanan sejak mendapatkan respon nomor pendaftaran 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 

155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean. 

- Jadi atas barang yang dimuat dalam kontainer sesuai 

dokumen BC 2.3 diatas belum dipenuhi kewajiban 

pabeannya karena mendapatkan penangguhan Bea 

Masuk,namun apabila memperhatikan fakta yang terjadi 

bahwa barang tersebut bukan barang order perusahaan 

Kawasan Berikat (KB) PT. Glory Industrial Semarang di 

Bawen melainkan disalahgunakan untuk dijual langsung ke 

Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dengan 

modus pemasukan menggunakan fasilitas penangguhan bea 

masuk dan pajak dalam rangka impor maka dalam hal ini 

telah terjadi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat yang 

menimbulkan kerugian negara. 

- Namun untuk dakwaan pencucian uang, berdasarkan fakta 

persidangan bahwa mobil Toyota Fortuner dengan nomor 

polisi H 7645 QG dibeli oleh Sdri. Kristiyaningsih (Istri 

Terdakwa Heri Hero Setiyawan) melalui pembiayaan PT. 

MITSUI Leasing Capital Indonesia, dan diangsur oleh sdri 

Kristiyaningsih. Sehingga  berdasarkan pembuktian yang 

diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapat 

keyakinan harta yang berupa mobil Toyota Fortuner dengan 

nomor polisi H 7645 QG, diperoleh dari tindak pidana. Oleh 

karena itu Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti 

untuk menentukan asal usul harta terdakwa, dengan 

demikian unsur ini tidak terpenuhi; 

 

Contoh kasus yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) putusan 

di atas memberikan gambaran bahwa penggabungan perkara 

tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang tidak 

selalu mudah dalam pembuktian di persidangan. Kasus 

pencucian uang atas nama Frans Leoanrdi dan Heri Hero 

menjadi bukti bahwa ketika penuntut umum berhasil 

membuktikan tindak pidana asal, tidak serta merta pembuktian 

perkara pencucian uangnya juga akan disepakati oleh Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara. Pembuktian tindak 

pidana pencucian uang seharusnya dilakukan secara cermat dan 

tidak tergesa-gesa karena berhubungan dengan transaksi 
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Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan. 

Analisa peneliti atas putusan tersebut, dapat peneliti 

sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

- Bahwa terdakwa. HERI HERO SETIYAWAN selaku Kabag 

Ekspor Impor Kawasan Berikat PT. Glory Industrial 

Semarang berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh 

penuntut umum di persidangan telah terbukti menyerahkan 

pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean 

yang palsu atau dipalsukan ke KPPBC Tipe Madya Pabean 

A Semarang dan KPPBC TMP Tanjung Emas melalui Sistem 

Komputer Pelayanan (SKP), bahwa atas dokumen tersebut 

telah diterima oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP) 

KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dan KPPBC 

Tipe Madya Pabean A Semarang dan sah menjadi dokumen 

Kepabeanan sejak mendapatkan respon nomor pendaftaran 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 

155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean. 

- Jadi atas barang yang dimuat dalam kontainer sesuai 

dokumen BC 2.3 diatas belum dipenuhi kewajiban 

pabeannya karena mendapatkan penangguhan Bea 

Masuk,namun apabila memperhatikan fakta yang terjadi 

bahwa barang tersebut bukan barang order perusahaan 

Kawasan Berikat (KB) PT. Glory Industrial Semarang di 

Bawen melainkan disalahgunakan untuk dijual langsung ke 

Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dengan 

modus pemasukan menggunakan fasilitas penangguhan bea 

masuk dan pajak dalam rangka impor maka dalam hal ini 

telah terjadi penyalahgunaan fasilitas kawasan berikat yang 

menimbulkan kerugian negara. 

- Namun untuk dakwaan pencucian uang, berdasarkan fakta 

persidangan bahwa mobil Toyota Fortuner dengan nomor 

polisi H 7645 QG dibeli oleh Sdri. Kristiyaningsih (Istri 

Terdakwa Heri Hero Setiyawan) melalui pembiayaan PT. 

MITSUI Leasing Capital Indonesia, dan diangsur oleh sdri 

Kristiyaningsih. Sehingga  berdasarkan pembuktian yang 

diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapat 

keyakinan harta yang berupa mobil Toyota Fortuner dengan 

nomor polisi H 7645 QG, diperoleh dari tindak pidana. Oleh 

karena itu Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti 

untuk menentukan asal usul harta terdakwa, dengan 

demikian unsur ini tidak terpenuhi; 

 

Contoh kasus yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) putusan 

di atas memberikan gambaran bahwa penggabungan perkara 

tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang tidak 

selalu mudah dalam pembuktian di persidangan. Kasus 

pencucian uang atas nama Frans Leoanrdi dan Heri Hero 

menjadi bukti bahwa ketika penuntut umum berhasil 

membuktikan tindak pidana asal, tidak serta merta pembuktian 

perkara pencucian uangnya juga akan disepakati oleh Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara. Pembuktian tindak 

pidana pencucian uang seharusnya dilakukan secara cermat dan 

tidak tergesa-gesa karena berhubungan dengan transaksi 
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keuangan yang bersifat luas dan rinci disamping berhubungan 

dengan beberapa pihak. Ketelitian dalam tahap pembuktian 

sangat berandil besar dalam membuktikan adanya kesesuaian 

antara harta kekayaan dari hasil tindak pidana dengan obyek 

yang dijadikan subyek untuk menyembunyikan dan 

menyamarkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana 

tersebut, sehingga proses tindak pidana pencucian uang dengan 

unsur-unsur menyembunyikan dan menyamarkannya terpenuhi.33 

Bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, 

hasil tindak pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. 

Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut 

merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan 

adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan 

tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi 

tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta 

kekayaan.34  

Seringkali terdapat kendala-kendala yang muncul baik yang 

sifatnya teknis maupun nonteknis ketika penyidik akan 

menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dan tidak pidana 

pencucian uang. Sebagaimana disebutkan dalam uraian di atas 

bahwa untuk menggabungkan perkara tindak pidana asal dengan 

tindak pidana pencucian uang bukan pekerjaan yang sederhana 

dan mudah. Hal ini membutuhan kemauan, pemahaman dan 

33 Direktorat Hukum PPATK, Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 
Tahun 2019 (edisi kedua),Jakarta, 2019 hlm 148 

34 Ibid hlm 147 

kemampuan yang tinggi dari penegak hukum yang melakukan 

penyidikan atas suatu kasus tindak pidana. 

Dalam kajian hukum kali ini, peneliti telah meneliti dan 

mengkaji dari referensi-referensi hukum baik literatur yang 

membahas terkait penegakan hukum di bidang anti pencucian 

uang maupun kajian-kajian terdahulu yang juga meneliti tentang 

penerapan UU TPPU. Untuk memperkuat penjelasan dari 

beberapa referensi tersebut, peneliti juga melakukan wawancara 

langsung dengan penegak hukum khususnya yang pernah 

menangani perkara tindak pidana pencucian uang. Pengkajian 

tersebut untuk mengetahui tentang kendala-kendala penerapan 

penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak 

pidana pencucian uang. 

Hasil dari penelitian dan pengkajian tersebut, peneliti 

menemukan bahwa kendala-kendala dalam penerapan 

penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak 

pidana pencucian uang ada yang bersifat non teknis dan teknis 

baik yang timbul dari internal maupun eksternal dari penegak 

hukum tersebut. Untuk menjelaskan kendala-kendal tersebut, 

peneliti akan membaginya menjadi dua yaitu kendala internal 

yang bersifat non teknis dan teknis, kemudian kendala eksternal 

yang bersifat non teknis dan teknis kemudian peneliti sajikan 

dalam bentuk tabel, sebagai berikut: 
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33 Direktorat Hukum PPATK, Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 
Tahun 2019 (edisi kedua),Jakarta, 2019 hlm 148 

34 Ibid hlm 147 

kemampuan yang tinggi dari penegak hukum yang melakukan 

penyidikan atas suatu kasus tindak pidana. 

Dalam kajian hukum kali ini, peneliti telah meneliti dan 

mengkaji dari referensi-referensi hukum baik literatur yang 

membahas terkait penegakan hukum di bidang anti pencucian 

uang maupun kajian-kajian terdahulu yang juga meneliti tentang 

penerapan UU TPPU. Untuk memperkuat penjelasan dari 
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Tabel 1 

Kendala internal 

 

No Non Teknis Teknis 

1 Masih ditemukan penegak 

hukum yang berpendapat 

bahwa penerapan delik 

pencucian uang baru 

dianggap perlu bila 

dimaksudkan untuk 

memaksimalkan ancaman 

pidana, sehingga jika 

pemidanaan sudah 

maksimal, maka penerapan 

atas UU TPPU sudah tidak 

menjadi keharusan lagi. 

Selain itu, terdapat pula 

pihak penegak hukum yang 

berpandangan bahwa 

apabila telah terdapat aset 

yang besar yang bisa disita 

dan bermuara pada 

perampasan atas aset 

tersebut, UU TPPU tidak 

begitu urgen untuk 

Keterbatasan waktu 

penanganan perkara tindak 

pidana asalnya khususnya 

terkait dengan batas waktu 

penahanan tersangka 

ditambah rumitnya 

penanganan perkara tindak 

pidana pencucian uang 

sehingga memakan waktu 

yang lama dalam 

menjalankan proses 

penyidikannya. 

diterapkan.35 

2 Efisiensi anggaran dalam 

pelaksanaan penanganan 

perkara TPPU sering terjadi 

untuk mengurangi beban 

anggaran yang dihadapi 

oleh penyidik. 

Kesulitan dalam memahami 

hasil analisis PPATK telah 

menjadi salah satu alasan 

mengapa pemanfatan hasil 

analisis dan atau 

pemeriksaan PPATK 

menjadi kurang optimal. 

3  Pemahaman terhadap 

penanganan TPPU yang 

masih perlu ditingkatkan 

terutama dalam pemenuhan 

unsur-unsur delik dalam UU 

TPPU dalam kaitannya 

dengan pembuktian atas 

tindak pidananya maupun 

atas perampasan asetnya. 

 

 

 

35 M.G. Novrizal Fernandez, “Penyidik Belum Maksimalkan UU TPPU Untuk Sita Aset 
Koruptor”, lebih lanjut lihat : 
https://kabar24.bisnis.com/read/20180114/16/726258/penyidik-belum-maksimalkan-
uu-tppu-untuk-sita-aset-koruptor sebagaimana dikutip oleh Tim Penyusun Kajian 
Hukum, Direktorat Hukum PPATK, Kajian Hukum Penerapan Delik Pencucian Uang 
Untuk Tujuan Pemidanaan & Asset Recovery, 2019, hlm 37 
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Tabel 1 

Kendala internal 
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untuk mengurangi beban 

anggaran yang dihadapi 

oleh penyidik. 

Kesulitan dalam memahami 
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menjadi salah satu alasan 
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35 M.G. Novrizal Fernandez, “Penyidik Belum Maksimalkan UU TPPU Untuk Sita Aset 
Koruptor”, lebih lanjut lihat : 
https://kabar24.bisnis.com/read/20180114/16/726258/penyidik-belum-maksimalkan-
uu-tppu-untuk-sita-aset-koruptor sebagaimana dikutip oleh Tim Penyusun Kajian 
Hukum, Direktorat Hukum PPATK, Kajian Hukum Penerapan Delik Pencucian Uang 
Untuk Tujuan Pemidanaan & Asset Recovery, 2019, hlm 37 
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Tabel 2 

Kendala Eksternal 

 

No Non Teknis Teknis 

1 Kesenjangan komunikasi antara 

Penyidik dengan Pihak Pelapor 

dalam proses penyidikan TPPU 

khususnya terkait tindak lanjut  hasil 

analisis dan atau pemeriksaaan 

PPATK. Persepsi tentang batas-

batas antara kerahasiaan dan 

pengecualian kerahasaian masih 

menjadi masalah utama yang 

menciptakan kesenjangan 

komunikasi antara Penyidik dengan 

Pihak Pelapor. 

Tanggapan PPATK atas permintaan 

Hasil Analisis yang diminta oleh 

penyidik membutuhkan waktu yang 

cukup lama (bagi penyidik), padahal 

penyidik dikejar oleh lama masa 

penahanan. 

 

Kendala-kendala tersebut di atas sudah seharusnya 

menjadi perhatian dari para penegak hukum sebagai pelaksana 

UU TPPU dan PPATK sebagai Focal Point dalam pencegahan 

dan pembrantasan tindak pidana pencucian uang untuk 

menemukan solusi sehingga ke depannya kendala-kendala 

tersebut tidak menjadi hal yang menghambat penyidikan tindak 

pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. 

Untuk kendala internal yang non teknis terkait anggapan 

bahwa penerapan delik pencucian uang tidak perlu dilakukan jika 

ancaman pidana dan asset recovery dari tindak pidana asal 

sudah maksimal, memerlukan suatu pemahaman yang sama di 

antara penegak hukum sehingga penggabungan penyidikan 

tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang bisa 

optimal. Di jajaran Kejaksaan sebenarnya telah diterbitkan Surat 

Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B-

2107/F/Fd.1/10/2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal 

Penyidikan Perkara TPPU dengan tindak pidana asal berupa 

tindak pidana korupsi yang memerintahkan penggabungan 

penyidikan tindak pidana korupsi dengan penyidikan tindak 

pidana pencucian uang, yaitu pada poin 2:  

Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana korupsi bila 
menemukan TPPU Korupsi maka penyidikannya 
digabungkan. Ketentuan untuk menggabungkan penyidikan 
tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dengan 
penyidikan TPPU, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU 
No. 8 Tahun 2010. 
 

Surat edaran ini menjadi dasar perintah kepada jaksa 

penyidik untuk menggabungkan penyidikan tindak pidana asal 

yaitu korupsi dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang 

dan sudah selayaknya jaksa penyidik melaksanakan perintah dari 

Jampidsus di atas. Adapun kemudian timbul kendala dalam 

proses penyidikannya, jaksa penyidik dapat melakukan konsultasi 

kepada pejabat yang lebih tinggi kedudukannya ataupun dengan 

pihak terkait misalnya Ahli TPPU atau PPATK sehingga 

ditemukan solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi. 

Pelaksanaan penggabungan penyidikan ini tentu saja harus 

juga diimbangi dengan pengganggaran penyidikan tindak pidana 

pencucian uang yang maksimal di instansi penyidik baik itu Polri, 
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yaitu korupsi dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang 

dan sudah selayaknya jaksa penyidik melaksanakan perintah dari 
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Kejaksaan, maupun penyidik lain. Menurut peneliti, jika 

pemahaman penegak hukum bahwa penggabungan penyidikan 

tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang sampai 

pada tingkat bahwa hal ini sangat penting untuk dilakukan, maka 

seharusnyalah seluruh sumber daya yang mendukung 

pelaksanaanya ditingkatkan termasuk anggaran penyidikan 

tindak pidana pencucian uang. 

Kendala internal yang teknis biasanya terkait dengan teknis 

penanganan penyidikan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. 

Dalam hal ini peningkatan kapasitas dari penegak hukum 

terutama penyidik sebagai unsur legal structure tentulah menjadi 

suatu kewajiban dalam rangka pelaksanaan undang-undang 

dengan lebih komprehensif. Dalam hal ini tidak ada cara lain 

melainkan harus dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, 

lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana 

pencucian uang dari mulai penyidikan sampai dengan proses di 

pengadilan. Dalam hal ini PPATK sebagai focal point pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang senantiasa 

mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar, workshop bagi 

penegak hukum. Selain itu PPATK juga senantiasa melakukan 

kegiatan asistensi, gelar perkara dalam rangka pemberian 

keterangan ahli. Hendaknya program-program tersebut juga 

dilaksanakan di instansi penegak hukum masing-masing dengan 

lebih ditingkatkan kuantitasnya baik dari segi kegiatan maupun 

peserta. Untuk memperluas ruang lingkup kepesertaan, kegiatan 

peningkatan kapasitas hendaknya tidak hanya dilakukan di 

Jakarta atau kota-kota besar Indonesia saja, tapi cakupan 

peserta dapat diperluas sampai ke wilayah-wilayah di seluruh 

Indonesia dengan memanfaatkan media online dalam jaringan 

internet. 

Sementara untuk mengatasi kendala-kendala eksternal 

dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak 

pidana asal adalah peningkatan kerjasama dan koordinasi 

seluruh unsur yang berkepentingan dan terlibat dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

di Indonesia. Selain itu, dengan adanya Komite TPPU sebagai 

wadah bagi para stakeholders untuk berkoordinasi dalam upaya-

upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, 

hendaknya setiap ada permasalahan yang membutuhkan solusi 

agar dibawa ke dalam rapat-rapat pembahasan di Komite TPPU 

tersebut. 

 

B. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya Dilakukan Oleh 
Penyidik Lain 

 

Dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, setidaknya 

terdapat 3 (tiga) kemungkinan proses pembuktian terhadap 

TPPU, yakni (a) TPPU dibuktikan setelah in kracht-nya Tindak 

Pidana Asal; (b) TPPU dibuktikan bersamaan dengan 

menggabungkannya pada perkara Tindak Pidana Asal; dan (c) 
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Kejaksaan, maupun penyidik lain. Menurut peneliti, jika 

pemahaman penegak hukum bahwa penggabungan penyidikan 

tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang sampai 

pada tingkat bahwa hal ini sangat penting untuk dilakukan, maka 

seharusnyalah seluruh sumber daya yang mendukung 

pelaksanaanya ditingkatkan termasuk anggaran penyidikan 

tindak pidana pencucian uang. 

Kendala internal yang teknis biasanya terkait dengan teknis 

penanganan penyidikan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. 

Dalam hal ini peningkatan kapasitas dari penegak hukum 

terutama penyidik sebagai unsur legal structure tentulah menjadi 

suatu kewajiban dalam rangka pelaksanaan undang-undang 

dengan lebih komprehensif. Dalam hal ini tidak ada cara lain 

melainkan harus dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, 

lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana 

pencucian uang dari mulai penyidikan sampai dengan proses di 

pengadilan. Dalam hal ini PPATK sebagai focal point pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang senantiasa 

mengadakan pelatihan-pelatihan, seminar, workshop bagi 

penegak hukum. Selain itu PPATK juga senantiasa melakukan 

kegiatan asistensi, gelar perkara dalam rangka pemberian 

keterangan ahli. Hendaknya program-program tersebut juga 

dilaksanakan di instansi penegak hukum masing-masing dengan 

lebih ditingkatkan kuantitasnya baik dari segi kegiatan maupun 

peserta. Untuk memperluas ruang lingkup kepesertaan, kegiatan 

peningkatan kapasitas hendaknya tidak hanya dilakukan di 

Jakarta atau kota-kota besar Indonesia saja, tapi cakupan 

peserta dapat diperluas sampai ke wilayah-wilayah di seluruh 

Indonesia dengan memanfaatkan media online dalam jaringan 

internet. 

Sementara untuk mengatasi kendala-kendala eksternal 

dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak 

pidana asal adalah peningkatan kerjasama dan koordinasi 

seluruh unsur yang berkepentingan dan terlibat dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

di Indonesia. Selain itu, dengan adanya Komite TPPU sebagai 

wadah bagi para stakeholders untuk berkoordinasi dalam upaya-

upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, 

hendaknya setiap ada permasalahan yang membutuhkan solusi 

agar dibawa ke dalam rapat-rapat pembahasan di Komite TPPU 

tersebut. 

 

B. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya Dilakukan Oleh 
Penyidik Lain 

 

Dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, setidaknya 

terdapat 3 (tiga) kemungkinan proses pembuktian terhadap 

TPPU, yakni (a) TPPU dibuktikan setelah in kracht-nya Tindak 

Pidana Asal; (b) TPPU dibuktikan bersamaan dengan 

menggabungkannya pada perkara Tindak Pidana Asal; dan (c) 
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TPPU dibuktikan tanpa membuktikan terlebih dahulu Tindak 

Pidana Asal. Perihal poin (a), merupakan kondisi normal dalam 

pembuktian TPPU.8 Adapun untuk poin (b), dibenarkan melalui 

Pasal 75 UU No 8 Tahun 2010.9 Adapun untuk yang poin (c), 

dapat saja dimungkinkan terjadinya, dengan alasan karena 

merupakan suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah 

nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang 

tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum 

dibuktikan terlebih dahulu.36 

Dalam kaitannya dengan Pasal 75 UU TPPU, 

penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana 

pencucian uang merupakan kewenangan yang diberikan kepada 

penyidik. Penyidik dalam hal ini adalah penyidik tindak pidana 

asal yang juga berwenang menyidik tindak pidana pencucian 

uang. Namun dalam praktiknya penggabungan penyidikan ini 

adalah hak prerogatif dari penyidik yang bisa saja terkait dengan 

strategi penyidikan maupun dikarenakan adanya kendala 

sehingga penyidik memilih untuk menyidik tindak pidana asalnya 

saja.  

Ketika penyidik tindak pidana asal tidak menggabungkan 

penyidikannya dengan tindak pidana pencucian uang, maka 

pertanyaan penting yang harus dijawab adalah apakah bisa 

penyidik lain menyidik tindak pidana pencucian uangnya. 

Sedangkan dalam Pasal 74 UU TPPU telah ditentukan bahwa 

36 Muh. Afdal Yanuar, Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai 
Independent Crime dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 
90/PUU-XIII/2015, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019. Hlm 
726-727. 

penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh 

penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum 

acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali 

ditentukan lain menurut Undang-Undang ini (UU TPPU). Lantas 

bagaimana menafsirkan bunyi Pasal 74 UU TPPU tersebut dalam 

kaitannya dengan penerapan Pasal 75 UU TPPU ketika penyidik 

tindak pidana asal tidak melakukan penyidikan tindak pidana 

pencucian uangnya. 

Berdasarkan analisa peneliti, Pasal 74 UU TPPU 

mempunyai 2 (dua) pokok permasalahan yang memerlukan 

penafsiran yang tegas sehingga tidak lagi menimbulkan diskursus 

di kalangan penegak hukum. Pertama adalah permasalahan 

kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh 

penyidik tindak pidana asal, atau dengan kata lain siapa saja 

penyidik tindak pidana asal yang berwenang menyidik tindak 

pidana pencucian uang. Kedua, adalah terkait dengan 

kewenangan penyidik lain untuk menyidik tindak pidana 

pencucian uang yang tindak pidana asalnya disidik oleh penyidik 

tindak pidana asal lain. Untuk menjawab permasalahan pertama, 

setelah peneliti melakukan analisa terhadap beberapa bahan 

hukum primer dan sekunder, peneliti akan berusaha menjelaskan 

secara urut.  

Pertama, perlu kita melihat kembali bunyi salah satu unsur 

dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU yaitu unsur “hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).” 

Kalimat “hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1)” berarti tindak pidana yang hasilnya dicuci tersebut 
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TPPU dibuktikan tanpa membuktikan terlebih dahulu Tindak 

Pidana Asal. Perihal poin (a), merupakan kondisi normal dalam 

pembuktian TPPU.8 Adapun untuk poin (b), dibenarkan melalui 

Pasal 75 UU No 8 Tahun 2010.9 Adapun untuk yang poin (c), 

dapat saja dimungkinkan terjadinya, dengan alasan karena 

merupakan suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah 

nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang 

tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum 

dibuktikan terlebih dahulu.36 

Dalam kaitannya dengan Pasal 75 UU TPPU, 

penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana 

pencucian uang merupakan kewenangan yang diberikan kepada 

penyidik. Penyidik dalam hal ini adalah penyidik tindak pidana 

asal yang juga berwenang menyidik tindak pidana pencucian 

uang. Namun dalam praktiknya penggabungan penyidikan ini 

adalah hak prerogatif dari penyidik yang bisa saja terkait dengan 

strategi penyidikan maupun dikarenakan adanya kendala 

sehingga penyidik memilih untuk menyidik tindak pidana asalnya 

saja.  

Ketika penyidik tindak pidana asal tidak menggabungkan 

penyidikannya dengan tindak pidana pencucian uang, maka 

pertanyaan penting yang harus dijawab adalah apakah bisa 

penyidik lain menyidik tindak pidana pencucian uangnya. 

Sedangkan dalam Pasal 74 UU TPPU telah ditentukan bahwa 

36 Muh. Afdal Yanuar, Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai 
Independent Crime dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 
90/PUU-XIII/2015, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019. Hlm 
726-727. 

penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh 

penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum 

acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali 

ditentukan lain menurut Undang-Undang ini (UU TPPU). Lantas 

bagaimana menafsirkan bunyi Pasal 74 UU TPPU tersebut dalam 

kaitannya dengan penerapan Pasal 75 UU TPPU ketika penyidik 

tindak pidana asal tidak melakukan penyidikan tindak pidana 

pencucian uangnya. 

Berdasarkan analisa peneliti, Pasal 74 UU TPPU 

mempunyai 2 (dua) pokok permasalahan yang memerlukan 

penafsiran yang tegas sehingga tidak lagi menimbulkan diskursus 

di kalangan penegak hukum. Pertama adalah permasalahan 

kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh 

penyidik tindak pidana asal, atau dengan kata lain siapa saja 

penyidik tindak pidana asal yang berwenang menyidik tindak 

pidana pencucian uang. Kedua, adalah terkait dengan 

kewenangan penyidik lain untuk menyidik tindak pidana 

pencucian uang yang tindak pidana asalnya disidik oleh penyidik 

tindak pidana asal lain. Untuk menjawab permasalahan pertama, 

setelah peneliti melakukan analisa terhadap beberapa bahan 

hukum primer dan sekunder, peneliti akan berusaha menjelaskan 

secara urut.  

Pertama, perlu kita melihat kembali bunyi salah satu unsur 

dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU yaitu unsur “hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).” 

Kalimat “hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1)” berarti tindak pidana yang hasilnya dicuci tersebut 
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telah ditentukan oleh pembuat undang-undang yang rinciannya 

dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) yang merupakan tindak pidana-

tindak pidana yang dalam UU TPPU disebut dengan istilah tindak 

pidana asal (predicate crime atau predicate offense). Unsur ini 

ada kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik 

tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang karena 

ketika penuntut umum membuktikan unsur ini dalam persidangan 

berdasarkan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa, maka 

dakwaan tersebut haruslah berdasarkan hasil penyidikan yang 

dilakukan oleh penyidik yang mempunyai kewenangan untuk 

menyidik kasus atau perkara yang diajukan ke persidangan 

tersebut. Kalau penyidik tersebut tidak berwenang menyidik 

tindak pidana yang sedang diajukan ke persidangan, maka hasil 

penyidikannya dianggap tidak sah sehingga dakwaan tersebut 

akan ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara tersebut.  

Ilustrasi kasusnya, misalnya penyidik Kejaksaan menyidik 

dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, kemudian 

hasil penyidikannya dianggap sudah lengkap dan oleh penuntut 

umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan kesatu tindak 

pidana korupsi dan kedua tindak pidana pencucian uang. Pada 

waktu persidangan, ternyata Hakim berpendapat bahwa 

perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana 

korupsi melainkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. 

Hakim kemudian dalam putusan sela  menyatakan bahwa 

penyidik Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk 

menyidik perkara tindak pidana penggelapan sehingga 

penuntutan tidak dapat diterima karena surat dakwaan 

didasarkan pada hasil penyidikan yang tidak sah atau tidak 

sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa unsur hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU 

ada kaitannya dengan kewenangan penyidikan tindak pidana asal 

dan tindak pidana pencucian uang. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU 

TPPU dinyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta 

Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: 

a. korupsi; 

b. penyuapan; 

c. narkotika; 

d. psikotropika; 

e. penyelundupan tenaga kerja; 

f. penyelundupan migran; 

g. di bidang perbankan; 

h. di bidang pasar modal; 

i. di bidang perasuransian; 

j. kepabeanan; 

k. cukai; 

l. perdagangan orang; 

m. perdagangan senjata gelap; 

n. terorisme; 

o. penculikan; 

p. pencurian; 

q. penggelapan; 

r. penipuan; 
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telah ditentukan oleh pembuat undang-undang yang rinciannya 

dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) yang merupakan tindak pidana-

tindak pidana yang dalam UU TPPU disebut dengan istilah tindak 

pidana asal (predicate crime atau predicate offense). Unsur ini 

ada kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik 

tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang karena 

ketika penuntut umum membuktikan unsur ini dalam persidangan 

berdasarkan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa, maka 

dakwaan tersebut haruslah berdasarkan hasil penyidikan yang 

dilakukan oleh penyidik yang mempunyai kewenangan untuk 

menyidik kasus atau perkara yang diajukan ke persidangan 

tersebut. Kalau penyidik tersebut tidak berwenang menyidik 

tindak pidana yang sedang diajukan ke persidangan, maka hasil 

penyidikannya dianggap tidak sah sehingga dakwaan tersebut 

akan ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara tersebut.  

Ilustrasi kasusnya, misalnya penyidik Kejaksaan menyidik 

dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, kemudian 

hasil penyidikannya dianggap sudah lengkap dan oleh penuntut 

umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan kesatu tindak 

pidana korupsi dan kedua tindak pidana pencucian uang. Pada 

waktu persidangan, ternyata Hakim berpendapat bahwa 

perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana 

korupsi melainkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. 

Hakim kemudian dalam putusan sela  menyatakan bahwa 

penyidik Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk 

menyidik perkara tindak pidana penggelapan sehingga 

penuntutan tidak dapat diterima karena surat dakwaan 

didasarkan pada hasil penyidikan yang tidak sah atau tidak 

sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa unsur hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU 

ada kaitannya dengan kewenangan penyidikan tindak pidana asal 

dan tindak pidana pencucian uang. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU 

TPPU dinyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta 

Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: 

a. korupsi; 

b. penyuapan; 

c. narkotika; 

d. psikotropika; 

e. penyelundupan tenaga kerja; 

f. penyelundupan migran; 

g. di bidang perbankan; 

h. di bidang pasar modal; 

i. di bidang perasuransian; 

j. kepabeanan; 

k. cukai; 

l. perdagangan orang; 

m. perdagangan senjata gelap; 

n. terorisme; 

o. penculikan; 

p. pencurian; 

q. penggelapan; 

r. penipuan; 
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s. pemalsuan uang; 

t. perjudian; 

u. prostitusi; 

v. di bidang perpajakan; 

w. di bidang kehutanan; 

x. di bidang lingkungan hidup; 

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau 

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 

(empat) tahun atau lebih, 

artinya bahwa harta kekayaan yang oleh pelaku pencucian uang 

dilakukan perbuatan-perbuatan sehingga keadaannya menjadi 

tersembunyikan atau tersamarkan haruslah berasal dari tindak 

pidana sebagaimana disebutkan dari huruf a sampai z tersebut. 

Tindak pidana dari a sampai z ini dalam UU TPPU disebut 

sebagai tindak pidana asal. Konsekuensinya bahwa penyidik 

yang akan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang 

haruslah penyidik yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana dari huruf a sampai z 

tersebut atau disebut juga sebagai penyidik tindak pidana asal. 

Oleh sebab itu, pembuat UU TPPU mencantumkan ketentuan ini 

dalam Pasal 74 UU TPPU yang menyatakan bahwa penyidikan 

tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak 

pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 

menurut Undang-Undang ini (UU TPPU). Dalam penjelasan 

Pasal 74 UU TPPU, penyidik tindak pidana asal dibatasi hanya 

menjadi 6 (enam) penyidik, yaitu Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak 

dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia.37 

Jika kita teliti jenis tindak pidana asal yang tercantum 

dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dari huruf a sampai z, maka 

penyidikan tindak pidana-tindak pidana tersebut tidak hanya 

menjadi kewenangan dari 6 (enam) penyidik sebagaimana 

disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Bahwa dalam 

proses penanganan kasus TPPU, terdapat beberapa penyidik lain 

yang melakukan penyidikan kasus TPPU di luar dari yang 

disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut. Hal 

tersebut dikarenakan jika ditafsirkan secara gramatikal 

berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU 

maka penyidik tindak pidana asal adalah semua penyidik yang 

berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal 

(predicate crime) sebagaimana tindak pidana-tindak pidana yang 

disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.38 

Selain penyidik tindak pidana asal yang dimaksud dalam 

Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, terdapat penyidik tindak pidana 

asal yang diberikan kewenangan penyidikan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, yaitu: 

 

 

37 Lihat Pasal 74 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penjelasannya. 

38 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVI/2018 tanggal 21 Mei 2019 
hlm 19. 
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s. pemalsuan uang; 

t. perjudian; 

u. prostitusi; 

v. di bidang perpajakan; 

w. di bidang kehutanan; 

x. di bidang lingkungan hidup; 

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau 

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 

(empat) tahun atau lebih, 

artinya bahwa harta kekayaan yang oleh pelaku pencucian uang 

dilakukan perbuatan-perbuatan sehingga keadaannya menjadi 

tersembunyikan atau tersamarkan haruslah berasal dari tindak 

pidana sebagaimana disebutkan dari huruf a sampai z tersebut. 

Tindak pidana dari a sampai z ini dalam UU TPPU disebut 

sebagai tindak pidana asal. Konsekuensinya bahwa penyidik 

yang akan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang 

haruslah penyidik yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana dari huruf a sampai z 

tersebut atau disebut juga sebagai penyidik tindak pidana asal. 

Oleh sebab itu, pembuat UU TPPU mencantumkan ketentuan ini 

dalam Pasal 74 UU TPPU yang menyatakan bahwa penyidikan 

tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak 

pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain 

menurut Undang-Undang ini (UU TPPU). Dalam penjelasan 

Pasal 74 UU TPPU, penyidik tindak pidana asal dibatasi hanya 

menjadi 6 (enam) penyidik, yaitu Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak 

dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia.37 

Jika kita teliti jenis tindak pidana asal yang tercantum 

dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dari huruf a sampai z, maka 

penyidikan tindak pidana-tindak pidana tersebut tidak hanya 

menjadi kewenangan dari 6 (enam) penyidik sebagaimana 

disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Bahwa dalam 

proses penanganan kasus TPPU, terdapat beberapa penyidik lain 

yang melakukan penyidikan kasus TPPU di luar dari yang 

disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU tersebut. Hal 

tersebut dikarenakan jika ditafsirkan secara gramatikal 

berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU 

maka penyidik tindak pidana asal adalah semua penyidik yang 

berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal 

(predicate crime) sebagaimana tindak pidana-tindak pidana yang 

disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.38 

Selain penyidik tindak pidana asal yang dimaksud dalam 

Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, terdapat penyidik tindak pidana 

asal yang diberikan kewenangan penyidikan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, yaitu: 

 

 

37 Lihat Pasal 74 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penjelasannya. 

38 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVI/2018 tanggal 21 Mei 2019 
hlm 19. 
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1. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Undang-undang ini merupakan UU yang mengatur tentang 

tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana 

penyelundupan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf e UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 182 ayat (1) UU 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan 

bahwa “Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 

juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.   

 

2. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan  

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan 

dan di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 

2 ayat (1) huruf w dan Pasal 2 ayat (1) huruf x UU No. 8 Tahun 

2010. Pasal 29 ayat (1) juncto 1 angka 17 Pasal UU Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan menyatakan bahwa “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana”. PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang 

oleh undangundang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di 

bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya.  

 

3. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto UU 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan   

Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perikanan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU No. 8 

Tahun 2010. Pasal 73 ayat (1) UU Nomor  31 Tahun 2004 

tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 

45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Penyidikan tindak 

pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan 

Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.   

 

4. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 40 
Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan UU Nomor 8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal  

Ketiga UU tersebut mengatur tentang tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perbankan, 

di bidang asuransi, dan tindak pidana pasar modal sebagaimana 

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 2 ayat (1) huruf h, 

dan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 UU No. 8 Tahun 2010.  
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1. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Undang-undang ini merupakan UU yang mengatur tentang 

tindak pidana asal dari TPPU yang berasal dari tindak pidana 

penyelundupan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf e UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 182 ayat (1) UU 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan 

bahwa “Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 

juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.   

 

2. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan  

Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan 

dan di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 

2 ayat (1) huruf w dan Pasal 2 ayat (1) huruf x UU No. 8 Tahun 

2010. Pasal 29 ayat (1) juncto 1 angka 17 Pasal UU Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan menyatakan bahwa “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana”. PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang 

oleh undangundang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di 

bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya.  

 

3. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto UU 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan   

Undang-undang ini mengatur mengenai tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perikanan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU No. 8 

Tahun 2010. Pasal 73 ayat (1) UU Nomor  31 Tahun 2004 

tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 

45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Penyidikan tindak 

pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan 

Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.   

 

4. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU 
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 40 
Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan UU Nomor 8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal  

Ketiga UU tersebut mengatur tentang tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perbankan, 

di bidang asuransi, dan tindak pidana pasar modal sebagaimana 

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 2 ayat (1) huruf h, 

dan Pasal 2 ayat (1) huruf 1 UU No. 8 Tahun 2010.  
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5. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan  

Undang-undang ini menyatakan bahwa “Selain Pejabat 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 

yang meliputi pengawasan ector jasa keuangan di lingkungan 

OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.   

 

6. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan   
Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang 

perdagangan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana 

dengan ancaman pidana lebih dari 4 (empat) tahun, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 

Tahun 2010. Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan menyatakan bahwa “Selain penyidik pejabat polisi 

negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil 

sebagaimana dimaksud dalam KitabUndang-Undang Hukum 

Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan 

Undang-Undang ini.  

 

 

 

7. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kesehatan 

yang didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman 

pidana lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 189 ayat (1) 

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan 

bahwa “Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan 

yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 

bidang kesehatan.  

 

8. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  
Merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang pangan yang 

didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidana 

lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 132 ayat (1) UU 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa 

“Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di 
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5. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan  

Undang-undang ini menyatakan bahwa “Selain Pejabat 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 

yang meliputi pengawasan ector jasa keuangan di lingkungan 

OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.   

 

6. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan   
Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang 

perdagangan yang didalamnya mengatur ketentuan pidana 

dengan ancaman pidana lebih dari 4 (empat) tahun, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 

Tahun 2010. Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan menyatakan bahwa “Selain penyidik pejabat polisi 

negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil 

sebagaimana dimaksud dalam KitabUndang-Undang Hukum 

Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan 

Undang-Undang ini.  

 

 

 

7. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kesehatan 

yang didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman 

pidana lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 189 ayat (1) 

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan 

bahwa “Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan 

yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 

bidang kesehatan.  

 

8. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  
Merupakan UU yang mengatur tentang tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang pangan yang 

didalamnya mengatur ketentuan pidana dengan ancaman pidana 

lebih dari 4 (empat) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf z UU No. 8 Tahun 2010. Pasal 132 ayat (1) UU 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa 

“Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di 
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bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Hukum Acara Pidana.  

 

9. UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi  
Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana penyelundupan 

imigran, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f UU 

No. 8 Tahun 2010. Pasal 109 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian menyatakan bahwa “PPNS Keimigrasian diberi 

wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

 

Ada lagi penyidik khusus terkait tindak pidana di bidang 

kelautan dan perikanan yaitu penyidik Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL). Dasar hukum TNI AL 

sebagai penyidik di bidang kelautan dan perikanan, yaitu: 39 

a. Penyidik Tindak Pidana Pembajakan/ perompakan :  
TNI AL adalah penegak hukum sekaligus sebagai penyidik 

tindak pidana pembajakan/perompakan yang terjadi di laut 

territorial Indonesia dan juga sebagai penyidik tindak pidana 

pembajakan/perompakan terhadap kapal berbendera Indonesia 

yang terjadi di luar laut teritorial Indonesia. Dasar hukum 

kewenangan TNI AL tersebut diatur dalam pasal 13 Ordonansi 

(Undang-Undang) Lautan Territoor (Maritim) 1939  Territorial ZEE 

39 Mangisi Simanjuntak, TNI Angkatan Laut Sebagai Penegak Hukum dan Sekaligus 
Penyidik Tindak Pidana di Laut, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum 
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 8 No. 2, Maret 2018, hlm 84-
87 

en Maritime Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) yang 

menyatakan  bahwa untuk memelihara dan mengawasi pentaatan 

ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada : 

Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan Komandan 

kapal-kapal perang Negara dan kamp-kamp penerbangan dari 

Angkatan Laut Nahkoda-Nahkoda dari Jawatan Pelayaran 

Negara dan Nahkoda-nahkoda dari kapal-kapal Perambuan 

(Bebakening) dan penerangan pantai, orang-orang yang dibawah 

perintah Perwira – perwira Angkatan Laut yang diserahi tugas 

pimpinan atas kapal daerah, Syahbandar dan pegawai-pegawai 

yang bertugas semacam itu, Pandu-pandu laut (Loodsen), pula 

juragan-juragan dari kapal daerah dan selanjutnya orang-orang 

yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut.  

 Hukum Acara yang digunakan dalam melakukan 

penegakan hukum tindak pidana permbajakan/ perompakan ini, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

karena tindak pidana perompakan di atur dan ditentukan pada 

pasal 438-450 KUHP. Kewenangan penyidikan yang dilakukan 

instansi lain diatur dalam pasal   284 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP 

yang mengakui adanya instansi lain sebagai penyidik selain Polri.  
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bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Hukum Acara Pidana.  

 

9. UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi  
Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana asal 

dari TPPU yang berasal dari tindak pidana penyelundupan 

imigran, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f UU 

No. 8 Tahun 2010. Pasal 109 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian menyatakan bahwa “PPNS Keimigrasian diberi 

wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

 

Ada lagi penyidik khusus terkait tindak pidana di bidang 

kelautan dan perikanan yaitu penyidik Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL). Dasar hukum TNI AL 

sebagai penyidik di bidang kelautan dan perikanan, yaitu: 39 

a. Penyidik Tindak Pidana Pembajakan/ perompakan :  
TNI AL adalah penegak hukum sekaligus sebagai penyidik 

tindak pidana pembajakan/perompakan yang terjadi di laut 

territorial Indonesia dan juga sebagai penyidik tindak pidana 

pembajakan/perompakan terhadap kapal berbendera Indonesia 

yang terjadi di luar laut teritorial Indonesia. Dasar hukum 

kewenangan TNI AL tersebut diatur dalam pasal 13 Ordonansi 

(Undang-Undang) Lautan Territoor (Maritim) 1939  Territorial ZEE 

39 Mangisi Simanjuntak, TNI Angkatan Laut Sebagai Penegak Hukum dan Sekaligus 
Penyidik Tindak Pidana di Laut, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum 
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 8 No. 2, Maret 2018, hlm 84-
87 

en Maritime Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) yang 

menyatakan  bahwa untuk memelihara dan mengawasi pentaatan 

ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada : 

Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan Komandan 

kapal-kapal perang Negara dan kamp-kamp penerbangan dari 

Angkatan Laut Nahkoda-Nahkoda dari Jawatan Pelayaran 

Negara dan Nahkoda-nahkoda dari kapal-kapal Perambuan 

(Bebakening) dan penerangan pantai, orang-orang yang dibawah 

perintah Perwira – perwira Angkatan Laut yang diserahi tugas 

pimpinan atas kapal daerah, Syahbandar dan pegawai-pegawai 

yang bertugas semacam itu, Pandu-pandu laut (Loodsen), pula 

juragan-juragan dari kapal daerah dan selanjutnya orang-orang 

yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut.  

 Hukum Acara yang digunakan dalam melakukan 

penegakan hukum tindak pidana permbajakan/ perompakan ini, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

karena tindak pidana perompakan di atur dan ditentukan pada 

pasal 438-450 KUHP. Kewenangan penyidikan yang dilakukan 

instansi lain diatur dalam pasal   284 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP 

yang mengakui adanya instansi lain sebagai penyidik selain Polri.  
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b. Penyidik Tindak Pidana di ZEE Indonesia.  
Dasar hukum TNI AL sebagai penegak hukum dan penyidik 

tindak pidana yang terjadi di ZEE Indonesia adalah pasal 14 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia yang menyatakan :  

“Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona 

Ekonomi Eksklusif  Indonesia adalah Perwira TentaraNasional 

Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia”.  

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang 

dimaksud adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia 

(Panglima TNI). Yang dimaksud dengan Perwira Tentara 

Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk (yang 

disumpah sebagai penyidik) sebagai penyidik adalah misalnya 

Komandan Kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan 

Pangkalan dan Komanda Stasion Angkatan Laut. Penetapan 

Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai 

aparat penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sesuai 

dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain 

yurisdiksi dan kewajiban-kewajibannya, aparat penegak hukum 

Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-

tindakan hukum sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut 

diatas dengan pengecualian sebagai berikut :  

1) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang 

diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi 

penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal 

dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana perkara 

tersebut dapat diproses lebih lanjut;  

2) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus 

dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka 

waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat force majeure;   

 

c. Penyidik Tindak Pidana Perikanan   
Dasar hukum TNI AL sebagai penegak hukum dan penyidik 

tindak pidana Perikanan adalah pasal 73 ayat (1) UndangUndang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan :  

“Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”  

Kewenangan TNI AL sebagai penyidik Perikanan tersebut 

diperkuat lagi dengan undang-undang Perikanan yang baru yaitu 

pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan yang menyatakan :   

“Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah 

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI 

AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.  
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b. Penyidik Tindak Pidana di ZEE Indonesia.  
Dasar hukum TNI AL sebagai penegak hukum dan penyidik 

tindak pidana yang terjadi di ZEE Indonesia adalah pasal 14 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia yang menyatakan :  

“Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona 

Ekonomi Eksklusif  Indonesia adalah Perwira TentaraNasional 

Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia”.  

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang 

dimaksud adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia 

(Panglima TNI). Yang dimaksud dengan Perwira Tentara 

Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk (yang 

disumpah sebagai penyidik) sebagai penyidik adalah misalnya 

Komandan Kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan 

Pangkalan dan Komanda Stasion Angkatan Laut. Penetapan 

Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai 

aparat penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sesuai 

dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain 

yurisdiksi dan kewajiban-kewajibannya, aparat penegak hukum 

Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-

tindakan hukum sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut 

diatas dengan pengecualian sebagai berikut :  

1) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang 

diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi 

penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal 

dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana perkara 

tersebut dapat diproses lebih lanjut;  

2) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus 

dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka 

waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat force majeure;   

 

c. Penyidik Tindak Pidana Perikanan   
Dasar hukum TNI AL sebagai penegak hukum dan penyidik 

tindak pidana Perikanan adalah pasal 73 ayat (1) UndangUndang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan :  

“Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”  

Kewenangan TNI AL sebagai penyidik Perikanan tersebut 

diperkuat lagi dengan undang-undang Perikanan yang baru yaitu 

pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan yang menyatakan :   

“Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah 

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI 

AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.  
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Untuk perkara perikanan, walaupun mempunyai pengadilan 

sendiri, tetapi hukum acara yang dperigunakan tetap mengacu 

pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan dinyatakan bahwa penyidikan dalam perkara tindak 

pidana perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang 

berlaku (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam undang-undang 

ini. 

 

d. Penyidik Tindak Pidana Pelayaran.  
Dalam tindak pidana yang terjadi di bidang Pelayaran, 

kewenangan TNI AL melakukan penegakan hukum dan sebagai 

penyidik diatur pada pasal 282 dan penjelasannya Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  Pasal 282 

menyatakan :  

“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia 

dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri  sipil tertentu di 

lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 

bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini“  

Yang dimaksud dengan “penyidik lainnya” adalah penyidik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara 

lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Hukum 

acara yang dipergunakan dalam tindak pidana pelayaran adalah 

hukum acara yang diatur dalam KUHAP   

 

 

e. Penyidik Tindak Pidana Pelanggaran Wilayah  
Dasar hukum TNI AL sebagai penyidik tindak pidana 

pelanggaran wilayah masih menggunakan pasal 13 Ordonansi 

(Undang-Undang) Lautan Territoor (Maritim) 1939  Territorial ZEE 

en Maritime Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) karena 

ketentuan tindak pidana  pelanggaran wilayah diatur dalam 

Ordonansi (Undang-Undang) Lautan Territoor (Maritim) 1939  

Territorial ZEE en Maritime Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 

1939 yaitu pasal 12 ayat (1) huruf h.  

Meskipun tindak pidana pelanggaran wilayah diatur dalam 

pasal 12 ayat (1) huruf h TZMKO tetapi hukum acara yang 

dipergunakan dalam melakukan penyidikan tindak pidana 

pelanggaran wilayah ini adalah hukum acara sebagaimana yang 

diatur dan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

 

Di samping penyidik yang diberikan kewenangan 

penyidikan berdasarkan undang-undang khusus sebagaimana 

diuraikan di atas, terdapat juga penyidik berdasarkan Undang-

Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang 

khusus menyidik pelaku tindak pidana dalam ruang lingkup TNI. 

Dasar hukum penyidik dalam peradilan militer tertuang dalam 

Pasal 69 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer yang menyatakan: 

(1)  Penyidik adalah: 

a. Atasan yang Berhak Menghukum; 

b. Polisi Militer; dan 
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Untuk perkara perikanan, walaupun mempunyai pengadilan 

sendiri, tetapi hukum acara yang dperigunakan tetap mengacu 

pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan dinyatakan bahwa penyidikan dalam perkara tindak 

pidana perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang 

berlaku (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam undang-undang 

ini. 

 

d. Penyidik Tindak Pidana Pelayaran.  
Dalam tindak pidana yang terjadi di bidang Pelayaran, 

kewenangan TNI AL melakukan penegakan hukum dan sebagai 

penyidik diatur pada pasal 282 dan penjelasannya Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  Pasal 282 

menyatakan :  

“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia 

dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri  sipil tertentu di 

lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 

bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini“  

Yang dimaksud dengan “penyidik lainnya” adalah penyidik 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara 

lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Hukum 

acara yang dipergunakan dalam tindak pidana pelayaran adalah 

hukum acara yang diatur dalam KUHAP   

 

 

e. Penyidik Tindak Pidana Pelanggaran Wilayah  
Dasar hukum TNI AL sebagai penyidik tindak pidana 

pelanggaran wilayah masih menggunakan pasal 13 Ordonansi 

(Undang-Undang) Lautan Territoor (Maritim) 1939  Territorial ZEE 

en Maritime Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) karena 

ketentuan tindak pidana  pelanggaran wilayah diatur dalam 

Ordonansi (Undang-Undang) Lautan Territoor (Maritim) 1939  

Territorial ZEE en Maritime Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 

1939 yaitu pasal 12 ayat (1) huruf h.  

Meskipun tindak pidana pelanggaran wilayah diatur dalam 

pasal 12 ayat (1) huruf h TZMKO tetapi hukum acara yang 

dipergunakan dalam melakukan penyidikan tindak pidana 

pelanggaran wilayah ini adalah hukum acara sebagaimana yang 

diatur dan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

 

Di samping penyidik yang diberikan kewenangan 

penyidikan berdasarkan undang-undang khusus sebagaimana 

diuraikan di atas, terdapat juga penyidik berdasarkan Undang-

Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang 

khusus menyidik pelaku tindak pidana dalam ruang lingkup TNI. 

Dasar hukum penyidik dalam peradilan militer tertuang dalam 

Pasal 69 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer yang menyatakan: 

(1)  Penyidik adalah: 

a. Atasan yang Berhak Menghukum; 

b. Polisi Militer; dan 
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c. Oditur. 

(2)  Penyidik Pembantu adalah: 

a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; 

b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; 

c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; dan 

d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

Jika melihat dan menafsirkan secara gramatikal Pasal 74 

UU TPPU, maka penyidik-penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) 

dan juga penyidik TNI sebagaimana diuraikan di atas seharusnya 

mempunyai kewenangan melakukan penyidikan TPPU. Namun 

Penjelasan Pasal 74 UU TPPU menghalangi mereka melakukan 

penyidikan TPPU sehingga penyidik-penyidik tersebut hanya 

melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangan 

mereka. 

Oleh sebab itu, pada tanggal 14 April 2021 PPNS dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama 

dengan PPNS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 

mengajukan permohonan Judicial Review terhadap bunyi 

Penjelasan 74 UU TPPU yang secara substansi bertentangan 

dengan bunyi norma Pasal 74 UU TPPU. Atas permohonan 

tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima 

permohonan Judicial Review PPNS tersebut yag dituangkan 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 

tanggal 29 Juni 2021 

Dalam ratio decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi 

diuraikan sebagai berikut: 

[3.12]  Menimbang bahwa terhadap dalil 

permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah 

mempertimbangkan, pokok permasalahan dalam pengujian 

konstitusionalitas Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 adalah 

adanya ketidakkonsistenan antara  frasa “penyidik tindak 

pidana asal” yang termuat dalam norma Pasal 74 UU 

8/2010 yang esensinya  tanpa adanya pembatasan 

mengenai kriteria subjek hukum yang dikatakan sebagai 

penyidik tindak pidana asal, sementara itu esensi penyidik 

tindak pidana asal yang dimaksudkan dalam Penjelasan 

Pasal 74 UU 8/2010 ada pembatasan dengan telah 

ditentukan subjek hukum yang disebut  penyidik tindak 

pidana asal yaitu hanya ada 6 (enam) penyidik tindak 

pidana asal.  

  Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, 

menurut Mahkamah, frasa “penyidik pidana asal” dalam 

Pasal 74 UU 8/2010 memberikan pengertian penyidik 

tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh 

undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan 

penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini 

adalah semua Penyidik yang melakukan penyidikan tindak 

pidana asal atau tindak pidana yang kemudian melahirkan 

tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, penyidik 

tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh 

undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana 
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c. Oditur. 

(2)  Penyidik Pembantu adalah: 

a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; 

b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; 

c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; dan 

d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

Jika melihat dan menafsirkan secara gramatikal Pasal 74 

UU TPPU, maka penyidik-penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) 

dan juga penyidik TNI sebagaimana diuraikan di atas seharusnya 

mempunyai kewenangan melakukan penyidikan TPPU. Namun 

Penjelasan Pasal 74 UU TPPU menghalangi mereka melakukan 

penyidikan TPPU sehingga penyidik-penyidik tersebut hanya 

melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangan 

mereka. 

Oleh sebab itu, pada tanggal 14 April 2021 PPNS dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama 

dengan PPNS dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 

mengajukan permohonan Judicial Review terhadap bunyi 

Penjelasan 74 UU TPPU yang secara substansi bertentangan 

dengan bunyi norma Pasal 74 UU TPPU. Atas permohonan 

tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima 

permohonan Judicial Review PPNS tersebut yag dituangkan 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 

tanggal 29 Juni 2021 

Dalam ratio decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi 

diuraikan sebagai berikut: 

[3.12]  Menimbang bahwa terhadap dalil 

permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah 

mempertimbangkan, pokok permasalahan dalam pengujian 

konstitusionalitas Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 adalah 

adanya ketidakkonsistenan antara  frasa “penyidik tindak 

pidana asal” yang termuat dalam norma Pasal 74 UU 

8/2010 yang esensinya  tanpa adanya pembatasan 

mengenai kriteria subjek hukum yang dikatakan sebagai 

penyidik tindak pidana asal, sementara itu esensi penyidik 

tindak pidana asal yang dimaksudkan dalam Penjelasan 

Pasal 74 UU 8/2010 ada pembatasan dengan telah 

ditentukan subjek hukum yang disebut  penyidik tindak 

pidana asal yaitu hanya ada 6 (enam) penyidik tindak 

pidana asal.  

  Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, 

menurut Mahkamah, frasa “penyidik pidana asal” dalam 

Pasal 74 UU 8/2010 memberikan pengertian penyidik 

tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh 

undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan 

penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini 

adalah semua Penyidik yang melakukan penyidikan tindak 

pidana asal atau tindak pidana yang kemudian melahirkan 

tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, penyidik 

tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh 

undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan 

penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana 
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yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya 

tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Dengan demikian, telah 

secara jelas dan tegas (expressis verbis), tidak ada 

pengecualian siapapun pejabat yang melakukan 

penyidikan tindak pidana karena perintah undang-undang 

yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang 

adalah penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu, tidak 

ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan apabila 

kemudian penegasan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut 

dapat dimaknai menjadi tidak semua pejabat yang 

diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana yang melahirkan 

tindak pidana pencucian uang tidak serta merta dapat 

melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan 

dengan tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana 

pencucian uang.   

Bahwa terdapat alasan yang sangat mendasar, tidak 

relevannya dilakukan pemisahan antara penyidikan tindak 

pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian 

uang yang dilahirkan, yaitu penyatuan kewenangan 

tersebut akan memudahkan pembuktian dan mendapatkan 

efisiensi dalam  penanganan suatu perkara, sebab tidak 

diperlukan lagi adanya tahapan pelimpahan kepada 

penyidik lain (Kepolisian Negara Republik Indonesia) 

dengan dilakukan pemisahan (splitsing) yang tentunya 

akan melalui proses yang membutuhkan waktu dan bisa 

jadi harus dilakukan proses penyidikan dari awal terhadap 

tindak pidana pencucian uangnya, kecuali sekedar 

koordinasi ketika akan dilakukan pelimpahan berkas 

perkara kepada penuntut umum sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, tahapan 

yang berulang tersebut akan tidak sejalan dengan asas 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (vide 

Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009). Terlebih penyidik tindak 

pidana asal sesungguhnya yang lebih memahami karakter 

dari perkara yang ditanganinya. Dengan pertimbangan 

hukum tersebut di atas maka Penjelasan Pasal 74 UU 

8/2010, yang tidak dapat dibenarkannya adanya penyidik 

tindak pidana asal yang tidak serta merta melekat 

kewenangannya untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asal 

tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 selain 6 (enam) institusi 

penyidik, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 

74 UU 8/2010 adalah pembatasan yang tidak dapat 

dibenarkan. Terlebih karena UU 8/2010 mengatur, apabila 

dalam tindakan penyidikan ditemukan adanya tindak 

pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, maka 

penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal 

tersebut dengan tindak pidana pencucian uang dengan 

memberitahukan kepada PPATK (vide Pasal 75 UU 

8/2010). Hal ini sebenarnya sejalan dengan pesan dari 

esensi efisiensi sekaligus dalam rangka mewujudkan 
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yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya 

tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Dengan demikian, telah 

secara jelas dan tegas (expressis verbis), tidak ada 

pengecualian siapapun pejabat yang melakukan 

penyidikan tindak pidana karena perintah undang-undang 

yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang 

adalah penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu, tidak 

ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan apabila 

kemudian penegasan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut 

dapat dimaknai menjadi tidak semua pejabat yang 

diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana yang melahirkan 

tindak pidana pencucian uang tidak serta merta dapat 

melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan 

dengan tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana 

pencucian uang.   

Bahwa terdapat alasan yang sangat mendasar, tidak 

relevannya dilakukan pemisahan antara penyidikan tindak 

pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian 

uang yang dilahirkan, yaitu penyatuan kewenangan 

tersebut akan memudahkan pembuktian dan mendapatkan 

efisiensi dalam  penanganan suatu perkara, sebab tidak 

diperlukan lagi adanya tahapan pelimpahan kepada 

penyidik lain (Kepolisian Negara Republik Indonesia) 

dengan dilakukan pemisahan (splitsing) yang tentunya 

akan melalui proses yang membutuhkan waktu dan bisa 

jadi harus dilakukan proses penyidikan dari awal terhadap 

tindak pidana pencucian uangnya, kecuali sekedar 

koordinasi ketika akan dilakukan pelimpahan berkas 

perkara kepada penuntut umum sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, tahapan 

yang berulang tersebut akan tidak sejalan dengan asas 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (vide 

Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009). Terlebih penyidik tindak 

pidana asal sesungguhnya yang lebih memahami karakter 

dari perkara yang ditanganinya. Dengan pertimbangan 

hukum tersebut di atas maka Penjelasan Pasal 74 UU 

8/2010, yang tidak dapat dibenarkannya adanya penyidik 

tindak pidana asal yang tidak serta merta melekat 

kewenangannya untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asal 

tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 selain 6 (enam) institusi 

penyidik, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 

74 UU 8/2010 adalah pembatasan yang tidak dapat 

dibenarkan. Terlebih karena UU 8/2010 mengatur, apabila 

dalam tindakan penyidikan ditemukan adanya tindak 

pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, maka 

penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal 

tersebut dengan tindak pidana pencucian uang dengan 

memberitahukan kepada PPATK (vide Pasal 75 UU 

8/2010). Hal ini sebenarnya sejalan dengan pesan dari 

esensi efisiensi sekaligus dalam rangka mewujudkan 
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peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 

sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.  

 Bahwa di samping alasan tersebut, Mahkamah juga 

berpendapat pada hakikatnya dalam sistem pembentukan 

peraturan perundang-undangan, penjelasan berfungsi 

sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-

undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Namun 

demikian, rumusan penjelasan tidak boleh bertentangan 

dengan pasal-pasal yang diatur dalam batang tubuh; tidak 

memperluas, mempersempit atau menambah pengertian 

norma yang ada dalam batang tubuh; tidak melakukan 

pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang 

tubuh; tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau 

pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; 

dan/atau tidak memuat rumusan pendelegasian [vide 

Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Nomor 176 dan 186].   

[3.13]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian 

pertimbangan hukum tersebut   di atas, oleh karena secara 

substansial maupun prosedural tidak terdapat relevansi 

untuk dilakukan pemisahan kewenangan penyidikan oleh 

penyidik tindak pidana asal dengan penyidik tindak pidana 

yang dilahirkan atau yang mengikuti, yaitu tindak pidana 

pencucian uang, maka sebagai konsekuensi yuridisnya 

keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diakui dan 

diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 

ayat (1) KUHAP adalah  tidak dapat dikecualikan dan 

termasuk bagian dari penyidik yang melekat kewenangan 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian 

uang.  Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan pula oleh 

karena keberadaan penyidik pegawai negeri sipil tersebut 

terdapat di beberapa kementerian, yang lingkup tugasnya 

dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang 

diberikan oleh instansi masing-masing untuk melakukan 

penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Maka, terhadap penyidik pegawai negeri sipil di 

kementerian yang tidak termasuk sebagaimana termaktub 

dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dan tidak dapat 

melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang 

apabila menemukan bukti permulaan yang cukup telah 

terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan 

penyidikan tindak pidana asal, tidak dapat dikecualikan dan 

harus diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana 

asalnya termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.  

[3.14]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh 

uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Penjelasan 

Pasal 74 UU 8/2010 telah jelas mempersempit definisi 

“penyidik tindak pidana asal” sebagaimana yang tercantum 

dalam ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 dengan memberikan 

batasan subjek hukum yang berhak menjadi penyidik 

tindak pidana asal. Selain mempersempit definisi “penyidik 
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peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 
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penyidik tindak pidana asal dengan penyidik tindak pidana 

yang dilahirkan atau yang mengikuti, yaitu tindak pidana 

pencucian uang, maka sebagai konsekuensi yuridisnya 

keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diakui dan 

diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 

ayat (1) KUHAP adalah  tidak dapat dikecualikan dan 

termasuk bagian dari penyidik yang melekat kewenangan 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian 

uang.  Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan pula oleh 

karena keberadaan penyidik pegawai negeri sipil tersebut 

terdapat di beberapa kementerian, yang lingkup tugasnya 

dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang 

diberikan oleh instansi masing-masing untuk melakukan 

penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Maka, terhadap penyidik pegawai negeri sipil di 

kementerian yang tidak termasuk sebagaimana termaktub 

dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dan tidak dapat 

melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang 

apabila menemukan bukti permulaan yang cukup telah 

terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan 

penyidikan tindak pidana asal, tidak dapat dikecualikan dan 

harus diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana 

asalnya termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.  

[3.14]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh 

uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Penjelasan 

Pasal 74 UU 8/2010 telah jelas mempersempit definisi 

“penyidik tindak pidana asal” sebagaimana yang tercantum 

dalam ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 dengan memberikan 

batasan subjek hukum yang berhak menjadi penyidik 

tindak pidana asal. Selain mempersempit definisi “penyidik 
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tindak pidana asal”, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 

menunjukkan adanya diskriminasi penanganan tindak 

pidana pencucian uang, khususnya bagi pegawai negeri 

sipil. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, 

secara teknis maupun substansial jika penyidikan tindak 

pidana pencucian uang dilakukan oleh Penyidik tindak 

pidana asal, hal ini akan mempercepat penanganan 

dugaan tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak 

pidana asalnya. Oleh karena itu, penyidik tindak pidana 

asal yang menemukan tindak pidana pencucian uang 

harus diberikan kewenangan dan oleh karenanya terhadap 

Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 haruslah dinyatakan 

inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana 

selengkapnya termuat dalam amar putusan perkara a quo.  

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh 

pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat 

permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum 

untuk seluruhnya. 

 

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka 

telah didapatkan penafsiran konstitusi (constitutional 

interpretation) yang tegas terhadap makna dari penyidik tindak 

asal yang termaktub dalam Pasal 74 UU TPPU yaitu penyidik 

yang diberikan kewenangan khusus berdasarkan peraturan 

perundang-undangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. 

Kedua, terkait dengan kewenangan penyidik untuk 

menyidik tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana 

asalnya disidik oleh penyidik tindak pidana asal lain, maka perlu 

dilakukan analisa bunyi Pasal 74 UU TPPU dan kemudian dicari 

penafsiran yang sesuai dengan maksud dari pembentuk undang-

undang UU TPPU. Maksud dari pembentuk undang-undang ini 

dapat diketahui salah satunya dari Penjelasan UU TPPU. 

Kehendak pembentuk undang-undang perlu benar-benar 

dipahami dan dihayati terutama oleh pejabat penegak hukum 

yang secara langsung telah dilibatkan dalam penerapan undang-

undang tersebut, karena tanpa memahami dan menghayati 

kehendak pembentuk undang-undang, ketentuan yang oleh 

pembentuk undang-undang telah diatur di dalam pasal-pasal 

akan lebih mereka rasakan sebagai ketentuan yang sifatnya 

menghambat atau membatasi ruang gerak mereka daripada 

sebagai ketentuan yang memang wajib mereka laksanakan.40 

Dalam Penjelasan UU TPPU disebutkan bahwa salah satu 

muatan yang diatur dalam UU TPPU adalah pemberian 

kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik 

dugaan tindak pidana Pencucian Uang. Muatan ini sebagaimana 

telah dipahami, diatur dalam Pasal 74 UU TPPU yang secara 

jelas menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana Pencucian 

Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan 

ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. 

40 P.A.F.Lamintang dkk, Op.cit, hlm 11 
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tindak pidana asal”, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 
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dipahami dan dihayati terutama oleh pejabat penegak hukum 

yang secara langsung telah dilibatkan dalam penerapan undang-

undang tersebut, karena tanpa memahami dan menghayati 

kehendak pembentuk undang-undang, ketentuan yang oleh 

pembentuk undang-undang telah diatur di dalam pasal-pasal 

akan lebih mereka rasakan sebagai ketentuan yang sifatnya 

menghambat atau membatasi ruang gerak mereka daripada 

sebagai ketentuan yang memang wajib mereka laksanakan.40 

Dalam Penjelasan UU TPPU disebutkan bahwa salah satu 
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kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik 
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Kemudian dalam Ratio Decidendi (3.12) Putusan 

Mahkamah Konstitusi dijelaskan “bahwa terhadap dalil para 

Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, frasa “penyidik pidana 

asal” dalam Pasal 74 UU 8/2010 memberikan pengertian penyidik 

tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-

undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai 

dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dalam hal ini adalah semua Penyidik yang 

melakukan penyidikan tindak pidana asal atau tindak pidana yang 

kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang.” 41 

Dari uraian Penjelasan UU TPPU dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut di atas, telah jelas dan tegas (expressis 

verbis) bahwa maksud ketentuan Pasal 74 UU TPPU adalah 

pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sehingga 

haruslah ditafsirkan sebagaimana tujuan pasal tersebut diadakan 

oleh pembentuk undang-undang. 

Kemudian, ketika dalam penanganan perkara tindak pidana 

pencucian uang, ternyata penyidik tindak pidana asal hanya 

menyidik tindak pidana asalnya saja namun tidak melakukan 

penyidikan tindak pidana pencucian uang, maka untuk 

menentukan apakah penyidik tindak pidana asal lain berwenang 

untuk menyidik tindak pidana pencucian uangnya perlu dilihat 

kewenangan penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana 

pencucian uang dari kedua penyidik yang berbeda instansi 

41 Lihat kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 hlm 51. 

tersebut berdasarkan Pasal 74 UU TPPU jo Pasal 2 ayat (1) UU 

TPPU. Apabila sesuai Pasal 74 UU TPPU jo Pasal 2 ayat (1) UU 

TPPU, kedua instansi penyidik tersebut mempunyai kewenangan 

penyidikan tindak pidana asal yang sama dan keduanya juga 

berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, 

maka penyidik dari suatu instansi berwenang untuk menyidik 

tindak pidana pencucian uang yang penyidikan tindak pidana 

asalnya dilakukan oleh penyidik instansi yang berbeda. 

Contoh kasus, misalnya penyidik Polri melakukan 

penyidikan tindak pidana narkotika pelaku A (penyidik Polri 

berwenang menyidik tindak pidana narkotika dan TPPU) namun 

penyidik Polri tidak melakukan penyidikan tindak pidana 

pencucian uangnya. Kemudian di kemudian hari, ternyata 

penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan bukti 

permulaan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang 

dilakukan oleh pelaku A atau pihak terkaitnya dan penyidik BNN 

bermaksud menyidik tindak pidana pencucian uang tersebut 

(BNN berwenang menyidik tindak pidana narkotika dan TPPU), 

maka penyidikan tindak pidana pencucian uang atas nama 

pelaku A yang dilakukan oleh BNN tersebut sah menurut hukum 

dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 UU TPPU. 

Dalam rapat Komite Tindak Pidana Pencucian Uang 

(TPPU) tanggal 27 Oktober 2020, Direktur Hukum PPATK, 

Fithriadi Muslim mengemukakan bahwa terkait tindak pidana 

pencucian uang yang ditangani oleh BNN dan tindak pidana asal 

ditangani oleh Polri maka dapat dilihat contoh kasus pada tahun 

2018 yang telah incracht dimana tindak pidana asal ditangani 
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asalnya dilakukan oleh penyidik instansi yang berbeda. 

Contoh kasus, misalnya penyidik Polri melakukan 

penyidikan tindak pidana narkotika pelaku A (penyidik Polri 

berwenang menyidik tindak pidana narkotika dan TPPU) namun 

penyidik Polri tidak melakukan penyidikan tindak pidana 

pencucian uangnya. Kemudian di kemudian hari, ternyata 

penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan bukti 

permulaan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang 

dilakukan oleh pelaku A atau pihak terkaitnya dan penyidik BNN 

bermaksud menyidik tindak pidana pencucian uang tersebut 

(BNN berwenang menyidik tindak pidana narkotika dan TPPU), 

maka penyidikan tindak pidana pencucian uang atas nama 

pelaku A yang dilakukan oleh BNN tersebut sah menurut hukum 
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Dalam rapat Komite Tindak Pidana Pencucian Uang 

(TPPU) tanggal 27 Oktober 2020, Direktur Hukum PPATK, 

Fithriadi Muslim mengemukakan bahwa terkait tindak pidana 

pencucian uang yang ditangani oleh BNN dan tindak pidana asal 
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oleh KLHK dan tindak pidana pencucian uang ditangani 

Kejaksaan Sumatera Selatan. TPPU dapat diproses hukum 

secara independent dimana merujuk pada Pasal 69 UU TPPU 

bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

Pengadilan terhadap TPPU dapat dilakukan tanpa dibuktikan 

TPA terlebih dahulu namun perlu untuk diuraikannya asal usul 

aliran dana, profil dan sumber transaksi. 

Menurut Yunus Husein, bisa saja penyidikan tindak pidana 

pencucian uang dilakukan oleh penyidik dari instansi yang 

berbeda dengan penyidik yang melakukan penyidikan tindak 

pidana asalnya. Untuk perkara yang tersangkanya merupakan 

pelaku tindak pidana pencucian uang tapi bukan pelaku tindak 

pidana asal sangat bisa penyidikan tindak pidana pencucian 

uangnya dilakukan oleh penyidik lain selain penyidik tindak 

pidana asalnya. Yang penting adalah bahwa tindak pidana asal 

itu harus ada, yang bisa didapat dari putusan pengadilan di 

tempat lain, dari aliran dana, dari bukti permulaan yang cukup, 

dari petunjuk. Namun seharusnya untuk pelaku tindak pidana 

asal yang sekaligus pelaku tindak pidana pencucian uang (self 

laundering) perkaranya disidik oleh penyidik yang sama. 

Contohnya perkara SN yang tindak pidana korupsinya disidik oleh 

KPK, maka tindak pidana pencucian uangnya seharusnya disidik 

juga oleh KPK.42 

42 Pernyataan disampaikan oleh Yunus Husein ketika menjawab pertanyaan peserta 
Webinar Penerapan Pasal 74 UU TPPU pada tanggal 20 Mei 2021 yaitu apakah 
bisa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik lain 
sementara tindak pidana asalnya disidik oleh penyidik yang berbeda. 

Para penegak hukum yang peneliti wawancarai yang terdiri 

dari Polisi, Jaksa, dan Hakim pada instansi Kepolisian Daerah, 

Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi di kota Semarang, 

Surabaya dan Yogyakarta telah memberikan pernyataan yang 

pada intinya bahwa untuk penyidikan tindak pidana pencucian 

uang yang tindak pidana asalnya disidik oleh penyidik lain dapat 

dilakukan sepanjang masing-masing penyidik yang berbeda 

instansi tersebut mempunyai kewenangan yang sama dalam 

penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. 

Meskipun pada dasarnya penyidikan tindak pidana pencucian 

uang utamanya dilakukan oleh siapa yang menyidik tindak pidana 

asal untuk efisiensi, namun dalam keadaan tertentu yang sifatnya 

kasuistis, apabila dalam pengembangan suatu penyidikan 

ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang, maka siapapun 

yang berwenang dapat menyidik tindak pidana pencucian uang 

tersebut. Yang harus diperhatikan adalah diperlukan adanya 

koordinasi yang dalam koordinasi tersebut muncul dua 

kemungkinan yaitu penyidik tindak pidana asal menindaklanjuti 

atau penyidik lain mengambilalih kasus tersebut. Koordinasi ini 

sangat penting mengingat jika penyidik hendak menyidik tindak 

pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya disidik oleh 

penyidik lain, maka dia harus memulai penyidikan tindak pidana 

pencucian uang tersebut dari awal lagi. 

Menurut Pujiyono, bahwa apabila dilihat secara normatif 

kedua penyidik berwenang, namun juga harus dilihat 

daluwarsanya apakah masih bisa dilakukan penyidikan, apabila 

belum daluwarsa dan penyidik mempunyai kewenangan untuk 
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menyidik tindak pidana pencucian uangnya maka dia berhak 

menyidik tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana 

asalnya disidik oleh penyidik lain. Sebagaimana dipahami bahwa 

tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang adalah dua 

tindak pidana yang berbeda dan keduanya merupakan suatu 

concursus realis.43  

Namun demikian masih ada pendapat bahwa berdasarkan 

Pasal 74 UU TPPU, penyidikan tindak pidana pencucian uang 

harus tetap dilakukan oleh penyidik tindak pidana asalnya dengan 

argumentasi bahwa kata “asal” dalam Pasal 74 UU TPPU berarti 

bahwa proses penyidikan tindak pidana tersebut harus 

berkesinambungan dari penyidikan tindak pidana asal sampai 

tindak pidana pencucian uang sehingga penyidik lain tidak dapat 

melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uangnya saja. 

Menurut peneliti bahwa pendapat seperti ini muncul karena 

penafsiran yang tidak tepat terhadap bunyi Pasal 74 UU TPPU 

yang menilai bahwa Pasal 74 UU TPPU berbicara mengenai 

proses. Padahal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, 

berdasarkan Penjelasan UU TPPU dan Ratio Decidendi (3.12) 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 bahwa 

maksud ketentuan Pasal 74 UU TPPU adalah pemberian 
kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bukan proses 

penyidikan tindak pidana asal yang harus diikuti proses 

penyidikan tindak pidana pencucian uangnya. 

43 Wawancara dengan Prof. Dr. Pujiyono, Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro pada tanggal 10 Juni 2021. 

C. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Yang Tindak Pidana Asalnya Tidak Dilakukan Penyidikan 
Oleh Penyidik Lain 

Salah satu perkembangan yang sangat mencolok dalam 

politik hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang yang tertuang dalam UU TPPU adalah 

pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal 

untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang.44 

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 74 UU TPPU sebagai 

suatu norma hukum yang harus dipatuhi oleh pelaksana undang-

undang, dalam hal ini adalah penegak hukum. Penegak hukum 

sebagai salah satu dari tiga unsur dalam sistem hukum yang 

menentukan keefektifan suatu penegakan hukum seharusnya 

dapat memanfaatkan tools yang diberikan oleh undang-undang 

dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang 

diberikannya tersebut. 

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 74 UU TPPU 

mempunyai kaitan erat dengan Pasal 75 UU TPPU. Jadi ketika 

penyidik tindak pidana asal mulai melakukan penyidikan atas 

dugaan terjadinya suatu tindak pidana yang bernilai ekonomis, 

maka penyidik segera mencari bukti permulaan adanya tindak 

pidana pencucian uang. Oleh karena itu dibutuhkan kewenangan 

bagi penyidik untuk dapat menyidik tindak pidana asal dan tindak 

pidana pencucian uangnya. Kemudian penyidikan kedua tindak 

pidana tersebut digabungkan sehingga nantinya penuntutannya 

44Lihat kembali Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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oleh penuntut umum juga akan digabungkan dalam satu surat 

dakwaan. Tujuannya agar proses peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan.45 

Namun praktik di lapangan dimungkinkan terjadinya 

dinamika dalam proses penyidikan tindak pidana asal dan tindak 

pidana pencucian uang yang dilakukan penyidik. Dinamika ini 

bisa terjadi karena terkendala dari peraturan perundang-

undangannya sendiri seperti adanya Penjelasan Pasal 74 UU 

TPPU yang membatasi jumlah penyidik, maupun kendala-

kendala teknis dan non teknis lainnya, terutama ketika penyidik 

akan menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan 

penyidikan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah 

peneliti uraikan pada Subbab kesatu di atas. 

Salah satu dinamika dalam penerapan Pasal 74 dan Pasal 

75 UU TPPU adalah kemungkinan terjadinya kondisi 

sebagaimana ilustrasi yaitu penyidik yang berwenang menyidik 

tindak pidana pencucian uang mendapatkan informasi yang 

disertai dengan bukti yang mengindikasikan terjadinya kasus 

tindak pidana pencucian uang, namun penyidik tersebut tidak 

mempunyai kewenangan untuk menyidik tindak pidana asalnya. 

45Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, 
asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak 
berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium justice delayed justice 
denied, bermaknaproses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan 
kepada para pihak.Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat 
dijangkau oleh masyarakat. Muhammad Yasin, Peradilan Yang Sederhana, Cepat, 
dan Biaya Ringan, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-
sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/ diakses pada tanggal 17 Agustus 2021. 

Sedangkan penyidik tindak pidana asal yang berwenang 

menyidik kasus tindak pidana tersebut tidak mengetahui adanya 

kasus tersebut. Contoh kesatu, Polri sebagai penyidik tindak 

pidana pencucian uang menemukan aliran dana yang 

mengindikasikan adanya pencucian uang yang diduga berasal 

dari tindak pidana di bidang kepabeanan. Ketika penyidik Polri 

akan melakukan penyidikan tindak pidana asalnya yaitu 

kepabeanan, akan terbentur dengan masalah kewenangan 

karena penyidik Polri tidak mempunyai kewenangan untuk 

menyidik kasus tindak pidana di bidang kepabeanan. Lantas 

apakah penyidik Polri dapat menyidik dugaan tindak pidana 

pencucian uangnya tanpa terlebih dahulu menyidik tindak pidana 

asalnya di bidang kepabeanan. Contoh kedua, Jaksa penyidik 

mendapatkan Laporan Hasil Analisis dari PPATK terkait aliran 

dana seseorang yang mengindikasikan adanya kegiatan 

pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. 

Ketika dilakukan penyelidikan oleh jaksa penyidik ternyata aliran 

dana tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi namun 

dari tindak pidana yang termasuk dalam kualifikasi penggelapan 

dalam jabatan. Timbul permasalahan karena Jaksa tidak 

mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana penggelapan (dalam jabatan), sedangkan dugaan tindak 

pidana pencucian uangnya sudah sangat jelas. Bagaimana 

kewenangan Jaksa penyidik untuk melakukan penyidikan atas 

dugaan tindak pidana pencucian uangnya perlu dilakukan analisa 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium justice delayed justice 
denied, bermaknaproses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan 
kepada para pihak.Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat 
dijangkau oleh masyarakat. Muhammad Yasin, Peradilan Yang Sederhana, Cepat, 
dan Biaya Ringan, 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-
sederhana--cepat--dan-biaya-ringan/ diakses pada tanggal 17 Agustus 2021. 

Sedangkan penyidik tindak pidana asal yang berwenang 

menyidik kasus tindak pidana tersebut tidak mengetahui adanya 

kasus tersebut. Contoh kesatu, Polri sebagai penyidik tindak 

pidana pencucian uang menemukan aliran dana yang 

mengindikasikan adanya pencucian uang yang diduga berasal 

dari tindak pidana di bidang kepabeanan. Ketika penyidik Polri 

akan melakukan penyidikan tindak pidana asalnya yaitu 

kepabeanan, akan terbentur dengan masalah kewenangan 

karena penyidik Polri tidak mempunyai kewenangan untuk 

menyidik kasus tindak pidana di bidang kepabeanan. Lantas 

apakah penyidik Polri dapat menyidik dugaan tindak pidana 

pencucian uangnya tanpa terlebih dahulu menyidik tindak pidana 

asalnya di bidang kepabeanan. Contoh kedua, Jaksa penyidik 

mendapatkan Laporan Hasil Analisis dari PPATK terkait aliran 

dana seseorang yang mengindikasikan adanya kegiatan 

pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. 

Ketika dilakukan penyelidikan oleh jaksa penyidik ternyata aliran 

dana tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi namun 

dari tindak pidana yang termasuk dalam kualifikasi penggelapan 

dalam jabatan. Timbul permasalahan karena Jaksa tidak 

mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana penggelapan (dalam jabatan), sedangkan dugaan tindak 

pidana pencucian uangnya sudah sangat jelas. Bagaimana 

kewenangan Jaksa penyidik untuk melakukan penyidikan atas 

dugaan tindak pidana pencucian uangnya perlu dilakukan analisa 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Untuk menjawab permasalahan di atas, perlu menganalisa 

kembali bunyi Pasal 74 UU TPPU, yaitu: 

 Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan 
oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan 
hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-
Undang ini. 
Secara gramatikal, bunyi pasal tersebut dapat ditafsirkan 

bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang hanya bisa 

dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan 

ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penyidik tindak pidana asal yang dimaksud dalam 

pasal tersebut adalah penyidik yang berwenang menyidik tindak 

pidana asal sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 

TPPU. Maka dapat dipahami secara jelas bahwa ketika penyidik 

akan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, 

penyidik tersebut harus melihat kembali apakah dia merupakan 

penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana asal dari suatu 

tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. 

Apabila berwenang, maka penyidikan tindak pidana pencucian 

uang tersebut dapat dilaksanakan, sebaliknya apabila dia tidak 

berwenang, maka penyidikan tindak pidana pencucian uang 

tersebut harus dia serahkan kepada penyidik lain yang 

mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. 

Menurut Toetik Rahayuningsih bahwa ketika penyidik, misalnya 

penyidik Polri menemukan bukti permulaan tindak pidana 

pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang 

kepabeanan, maka berdasarkan Pasal 74 UU TPPU penyidik 

Polri tersebut harus melimpahkan penyidikan tindak pidana 

pencucian uang tersebut ke penyidik Bea dan Cukai.46 Namun 

menurut Pujiyono penyidik yang tidak berwenang untuk menyidik 

tindak pidana asal tertentu (contohnya Polri tidak berwenang 

menyidik tindak pidana di bidang kepabeanan) dapat menyidik 

tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah 

di bidang kepabeanan. Pendapat tersebut didasarkan pada 

pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak 

pidana yang berdiri sendiri (independent crime) sehingga antara 

tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang merupakan 

dua tindak pidana yang berbeda.47 

Terkait dengan Pasal 74 UU TPPU tersebut di atas, 

Kejaksaan telah menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda 

Tindak Pidana Khusus No. B-2107/F/Fd.1/10/2011, tanggal 11 

Oktober 2011 perihal Penyidikan Perkara TPPU dengan tindak 

pidana asal berupa tindak pidana korupsi. Isi dari ketentuan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penyidikan TPPU dilakukan apabila menemukan bukti 

permulaan yang cukup saat melakukan penyidikan tindak 

pidana asal sesuai kewenangannya; 

2. Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana korupsi bila 

menemukan TPPU Korupsi maka penyidikannya 

digabungkan. Ketentuan untuk menggabungkan penyidikan 

tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dengan 

46Wawancara dengan Dr. Toetik Rahayuningsih, Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga Surabaya pada tanggal 16 Juni 2021. 

47Wawancara dengan Prof. Dr. Pujiyono, Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro Semarang pada tanggal 10 Juni 2021. 
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Untuk menjawab permasalahan di atas, perlu menganalisa 

kembali bunyi Pasal 74 UU TPPU, yaitu: 

 Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan 
oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan 
hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-
Undang ini. 
Secara gramatikal, bunyi pasal tersebut dapat ditafsirkan 

bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang hanya bisa 

dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan 

ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penyidik tindak pidana asal yang dimaksud dalam 

pasal tersebut adalah penyidik yang berwenang menyidik tindak 

pidana asal sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 

TPPU. Maka dapat dipahami secara jelas bahwa ketika penyidik 

akan melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, 

penyidik tersebut harus melihat kembali apakah dia merupakan 

penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana asal dari suatu 

tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. 

Apabila berwenang, maka penyidikan tindak pidana pencucian 

uang tersebut dapat dilaksanakan, sebaliknya apabila dia tidak 

berwenang, maka penyidikan tindak pidana pencucian uang 

tersebut harus dia serahkan kepada penyidik lain yang 

mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. 

Menurut Toetik Rahayuningsih bahwa ketika penyidik, misalnya 

penyidik Polri menemukan bukti permulaan tindak pidana 

pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang 

kepabeanan, maka berdasarkan Pasal 74 UU TPPU penyidik 

Polri tersebut harus melimpahkan penyidikan tindak pidana 

pencucian uang tersebut ke penyidik Bea dan Cukai.46 Namun 

menurut Pujiyono penyidik yang tidak berwenang untuk menyidik 

tindak pidana asal tertentu (contohnya Polri tidak berwenang 

menyidik tindak pidana di bidang kepabeanan) dapat menyidik 

tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah 

di bidang kepabeanan. Pendapat tersebut didasarkan pada 

pemahaman bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak 

pidana yang berdiri sendiri (independent crime) sehingga antara 

tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang merupakan 

dua tindak pidana yang berbeda.47 

Terkait dengan Pasal 74 UU TPPU tersebut di atas, 

Kejaksaan telah menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda 

Tindak Pidana Khusus No. B-2107/F/Fd.1/10/2011, tanggal 11 

Oktober 2011 perihal Penyidikan Perkara TPPU dengan tindak 

pidana asal berupa tindak pidana korupsi. Isi dari ketentuan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penyidikan TPPU dilakukan apabila menemukan bukti 

permulaan yang cukup saat melakukan penyidikan tindak 

pidana asal sesuai kewenangannya; 

2. Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana korupsi bila 

menemukan TPPU Korupsi maka penyidikannya 

digabungkan. Ketentuan untuk menggabungkan penyidikan 

tindak pidana korupsi sebagai predicate crime dengan 

46Wawancara dengan Dr. Toetik Rahayuningsih, Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga Surabaya pada tanggal 16 Juni 2021. 

47Wawancara dengan Prof. Dr. Pujiyono, Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro Semarang pada tanggal 10 Juni 2021. 
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penyidikan TPPU, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU 

No. 8 Tahun 2010. 

3. TPPU yang tidak diketahui predicate crime tetapi berindikasi 

adanya keterlibatan penyelenggara negara dan keuangan 

negara, maka penyidik kejaksaan dapat melakukan 

penyelidikan/penyidikan TPPU secara langsung tanpa 

terlebih dahulu melakukan penyelidikan/penyidikan tindak 

pidana korupsi. 

4. Apabila dalam penyelidikan/penyidikan berjalan diketahui 

tindak pidana asal bukanlah tindak pidana korupsi, maka 

penyidik kejaksaan dapat melimpahkan ke penyidik yang 

berwenang. 

5. Apabila penyidik kejaksaan melakukan penyidikan tindak 

pidana korupsi dan TPPU, maka semua pasal sangkaan 

penyidikan dicantumkan dalam Surat Perintah Penyidikan 

dan Surat Perintah lainnya yang terkait dengan tindakan 

penyelidikan dan memberitahukannya kepada PPATK. 

Dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan dengan jelas 

dalam poin 3 dan 4, dalam hal TPPU yang tidak diketahui 

predicate crime tetapi berindikasi adanya keterlibatan 

penyelenggara negara dan keuangan negara, maka penyidik 

kejaksaan dapat melakukan penyelidikan/penyidikan TPPU 

secara langsung tanpa terlebih dahulu melakukan 

penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi. Apabila dalam 

penyelidikan/penyidikan berjalan diketahui tindak pidana asal 

bukanlah tindak pidana korupsi, maka penyidik kejaksaan dapat 

melimpahkan ke penyidik yang berwenang. 

Dalam praktik penegakan hukum belum ditemukan adanya 

penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik yang 

tidak berwenang menyidik tindak pidana asal yang tercantum 

dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU sebagaimana diuraikan di atas. 

Dinamika lain dalam praktik penanganan tindak pidana 

pencucian uang yaitu apabila terdapat kasus tindak pidana asal 

dan tindak pidana pencucian uang yang sedang disidik oleh salah 

satu instansi penyidik dan ternyata dalam proses penyidikan 

pelaku tindak pidana asal sekaligus pelaku pencucian uang 

melarikan diri (DPO) sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan. 

Namun di kemudian hari ternyata penyidik dari instansi lain 

menemukan bukti-bukti bahwa ada pelaku lain dari tindak pidana 

pencucian uang yang terkait dengan pelaku tindak pidana asal 

dan pencucian uang yang melarikan diri (DPO), maka penyidik 

dari instansi lain tersebut dapat melakukan penyidikan tindak 

pidana pencucian uang terhadap pelaku lain tersebut dengan 

ketentuan bahwa penyidik dari instansi lain tersebut mempunyai 

kewenangan penyidikan tindak pidana asal yang sama dengan 

instansi penyidik yang telah melakukan penyidikan awal (yang 

pelakunya DPO) sebagaiman dimaksud dalam Pasal 74 UU 

TPPU jo Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. 

Ilustrasi yang dapat menggambarkan keadaan tersebut 

adalah misalnya Penyidik di Bidang Kehutanan menyidik suatu 

tindak pidana pembalakan liar  dengan Pelaku X, namun pelaku 

melarikan diri ke luar negeri sehingga dinyatakan sebagai DPO. 

Ternyata di kemudian hari penyidik Polri mendapatkan informasi 

bahwa hasil tindak pidana pembalakan liar tersebut dialirkan ke 
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penyidikan TPPU, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU 

No. 8 Tahun 2010. 

3. TPPU yang tidak diketahui predicate crime tetapi berindikasi 

adanya keterlibatan penyelenggara negara dan keuangan 

negara, maka penyidik kejaksaan dapat melakukan 

penyelidikan/penyidikan TPPU secara langsung tanpa 

terlebih dahulu melakukan penyelidikan/penyidikan tindak 

pidana korupsi. 

4. Apabila dalam penyelidikan/penyidikan berjalan diketahui 

tindak pidana asal bukanlah tindak pidana korupsi, maka 

penyidik kejaksaan dapat melimpahkan ke penyidik yang 

berwenang. 

5. Apabila penyidik kejaksaan melakukan penyidikan tindak 

pidana korupsi dan TPPU, maka semua pasal sangkaan 

penyidikan dicantumkan dalam Surat Perintah Penyidikan 

dan Surat Perintah lainnya yang terkait dengan tindakan 

penyelidikan dan memberitahukannya kepada PPATK. 

Dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan dengan jelas 

dalam poin 3 dan 4, dalam hal TPPU yang tidak diketahui 

predicate crime tetapi berindikasi adanya keterlibatan 

penyelenggara negara dan keuangan negara, maka penyidik 

kejaksaan dapat melakukan penyelidikan/penyidikan TPPU 

secara langsung tanpa terlebih dahulu melakukan 

penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi. Apabila dalam 

penyelidikan/penyidikan berjalan diketahui tindak pidana asal 

bukanlah tindak pidana korupsi, maka penyidik kejaksaan dapat 

melimpahkan ke penyidik yang berwenang. 

Dalam praktik penegakan hukum belum ditemukan adanya 

penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik yang 

tidak berwenang menyidik tindak pidana asal yang tercantum 

dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU sebagaimana diuraikan di atas. 

Dinamika lain dalam praktik penanganan tindak pidana 

pencucian uang yaitu apabila terdapat kasus tindak pidana asal 

dan tindak pidana pencucian uang yang sedang disidik oleh salah 

satu instansi penyidik dan ternyata dalam proses penyidikan 

pelaku tindak pidana asal sekaligus pelaku pencucian uang 

melarikan diri (DPO) sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan. 

Namun di kemudian hari ternyata penyidik dari instansi lain 

menemukan bukti-bukti bahwa ada pelaku lain dari tindak pidana 

pencucian uang yang terkait dengan pelaku tindak pidana asal 

dan pencucian uang yang melarikan diri (DPO), maka penyidik 

dari instansi lain tersebut dapat melakukan penyidikan tindak 

pidana pencucian uang terhadap pelaku lain tersebut dengan 

ketentuan bahwa penyidik dari instansi lain tersebut mempunyai 

kewenangan penyidikan tindak pidana asal yang sama dengan 

instansi penyidik yang telah melakukan penyidikan awal (yang 

pelakunya DPO) sebagaiman dimaksud dalam Pasal 74 UU 

TPPU jo Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. 

Ilustrasi yang dapat menggambarkan keadaan tersebut 

adalah misalnya Penyidik di Bidang Kehutanan menyidik suatu 

tindak pidana pembalakan liar  dengan Pelaku X, namun pelaku 

melarikan diri ke luar negeri sehingga dinyatakan sebagai DPO. 

Ternyata di kemudian hari penyidik Polri mendapatkan informasi 

bahwa hasil tindak pidana pembalakan liar tersebut dialirkan ke 
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dalam suatu rekening milik Y dan telah dibelikan tanah dan 

bangunan oleh Y. Dalam hal ini, jika melihat ketentuan Pasal 74 

UU TPPU, maka penyidik Polri dapat melakukan penyidikan 

tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Y, karena 

penyidik Polri mempunyai kewenangan melakukan penyidikan 

tindak pidana asal di bidang kehutanan sebagaimana 

kewenangan yang dimiliki oleh penyidik di bidang Kehutanan dan 

penyidik Polri juga mempunyai kewenangan melakukan 

penyidikan tindak pidana pencucian uang.  

Dasar hukum penyidikan atas pelaku tindak pidana 

pencucian uang yang pelaku tindak pidana asalnya DPO adalah 

Pasal 69 UU TPPU yang menyatakan “Untuk dapat dilakukan 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan 

terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Pasal 69 UU TPPU ini 

telah dua kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan 

judicial review, namun putusan Mahkamah Konstitusi 

menguatkan bunyi Pasal 69 UU TPPU tersebut.  Putusan yang 

pertama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-

XII/2014 yang menyatakan bahwa “andaikata pelaku tindak 

pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi 

gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut 

sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. 

Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata 

menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak 

diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum 

dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan 

mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima 

keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari 

jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum 

dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian 

uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya 

dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak 

pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. 

Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih 

dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak 

pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan 

tindak pidana pencucian uang, dalam KUHP telah dikenal tindak 

pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya 

sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih 

dahulu”. Yang Kedua adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

90/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa “sebagai follow up 

crime, menurut Mahkamah 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. Jadi 

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”.  

Contoh kasus untuk penerapan Pasal 69 UU TPPU atas 

pelaku tindak pidana pencucian uang yang pelaku tindak pidana 

asalnya DPO antara lain sebagai berikut: 
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dalam suatu rekening milik Y dan telah dibelikan tanah dan 

bangunan oleh Y. Dalam hal ini, jika melihat ketentuan Pasal 74 

UU TPPU, maka penyidik Polri dapat melakukan penyidikan 

tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Y, karena 

penyidik Polri mempunyai kewenangan melakukan penyidikan 

tindak pidana asal di bidang kehutanan sebagaimana 

kewenangan yang dimiliki oleh penyidik di bidang Kehutanan dan 

penyidik Polri juga mempunyai kewenangan melakukan 

penyidikan tindak pidana pencucian uang.  

Dasar hukum penyidikan atas pelaku tindak pidana 

pencucian uang yang pelaku tindak pidana asalnya DPO adalah 

Pasal 69 UU TPPU yang menyatakan “Untuk dapat dilakukan 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan 

terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Pasal 69 UU TPPU ini 

telah dua kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan 

judicial review, namun putusan Mahkamah Konstitusi 

menguatkan bunyi Pasal 69 UU TPPU tersebut.  Putusan yang 

pertama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-

XII/2014 yang menyatakan bahwa “andaikata pelaku tindak 

pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi 

gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut 

sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. 

Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata 

menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak 

diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum 

dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan 

mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima 

keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari 

jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum 

dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian 

uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya 

dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak 

pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. 
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tindak pidana pencucian uang, dalam KUHP telah dikenal tindak 

pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya 

sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih 

dahulu”. Yang Kedua adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
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Contoh kasus untuk penerapan Pasal 69 UU TPPU atas 

pelaku tindak pidana pencucian uang yang pelaku tindak pidana 

asalnya DPO antara lain sebagai berikut: 
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1. Putusan Nomor 929/Pid.B/2016/ PN.Btm atas nama 

terdakwa Tommi Andika Janur. Dalam perkara tersebut, 

terdakwa Tommi Andika Janur diduga bersama-sama 

dengan Zona Febri Nurzi, Ayu Anggraini (terdakwa lain 

dengan berkas perkara terpisah), kesemuanya sebagai 

Pengurus CV Djanur Unity (Perusahaan Keluarga dari 

terdakwa dan terdakwa lain pada berkas perkara terpisah 

sebagaimana di atas), yang diadili pada Pengadilan Negeri 

Batam. Yang mana pelaku Tindak Pidana Asal (Tindak 

Pidana di bidang ITE) adalah WJA Kumar dan Zulfahmi bin 

Munir (Keduanya adalah Warga Negara Malaysia yang 

sedang dalam status Daftar Pencarian Orang dalam perkara 

tersebut). Terhadap perkara tersebut, meskipun belum 

ditemukan pelaku tindak pidana asal dan dibuktikan Tindak 

Pidana Asalnya, akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara 

tersebut tetap membuktikan bahwa perkara terdakwa Tommi 

Andika Janur terbukti bersalah telah menerima atau 

menguasai atau mempergunakan harta kekayaan hasil 

tindak pidana dari Pelaku Pencucian Uang Aktif (WJA 

KUMAR) yang statusnya masih DPO dan belum dibuktikan 

perbuatan pidananya. Adapun terhadap Tindak Pidana Asal 

(dalam hal ini, Tindak pidana di bidang ITE)”, Majelis Hakim 

tetap menguraikan perbuatan-perbuatan WJA Kumar, selaku 

intellectual dader sekaligus Pelaku Tindak Pidana Asal yang 

masih berstatus DPO,dari kejahatan tersebut, pada 

pembuktian unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana”.48 

2. Perkara atas nama terpidana Ie Mien Sumardi yang didakwa 

melakukan TPPU dengan melakukan penukaran hasil tindak 

pidana dengan valuta asing. Dalam kasus ini, Irawan Salim–

presiden direktur Bank Global yang menggelapkan uang 

Bank Global Rp 60 miliar, menyuruh Ie Mien Sumardi untuk 

menukarkan hasil kejahatan Rp 20 miliar ke dalam valuta 

asing. Uang hasil penggelapan ditukarkan ke sebuah 

pedagang valuta asing PT YXL di Jalan Gunung Sahari. Ie 

Mien Sumardi tertangkap dan diadili dengan dakwaan 

melanggar Pasal 3 UU TPPU, yaitu perbuatan menukar atau 

membantu menukar hasil kejahatan dalam rupiah dengan 

valuta asing. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ie Mien 

dihukum tujuh tahun penjara dan Pengadilan Tinggi Jakarta 

mengurangi hukumannya menjadi lima tahun dengan alasan 

ia tidak menikmati hasil kejahatan tersebut. Putusan sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, Ie Mien 

sudah dipidana, sementara pelaku tidak pidana asal 

(penggelapan) Irawan Salim sampai sekarang belum 

tertangkap. Inilah salah satu bukti bahwa untuk memeriksa 

TPPU tidak wajib atau tidak perlu terlebih dahulu 

membuktikan tidak pidana asalnya. 

 

 

48Muh. Afdal Yanuar, Op.Cit hal 735. 
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48Muh. Afdal Yanuar, Op.Cit hal 735. 
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PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 
1. Ketentuan Pasal 75 UU TPPU tidak mewajibkan 

penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak 

pidana pencucian uang, namun penggabungan ini 

ditekankan untuk dilakukan mengingat tujuan dari 

penerapan ketentuan pidana dalam pasal-pasal UU TPPU 

adalah tercapainya asset recovery dan mencegah pelaku 

melakukan tindakan-tindakan menjauhkan, memindahkan, 

menjual dan atau tindakan lainnya terhadap harta kekayaan 

sehingga asset recovery tidak tercapai. Tujuan lain 

penggabungan penyidikan tindak pidana asal dan tindak 

pidana pencucian uang adalah untuk menghindari 

penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang tidak 

diterima karena ne bis in idem.  Seringkali terdapat 

kendala-kendala yang muncul baik yang sifatnya teknis 

maupun nonteknis ketika penyidik akan menggabungkan 

penyidikan tindak pidana asal dan tidak pidana pencucian 

uang. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan 

kemauan, peningkatan pemahaman, dan koordinasi antar 

Lembaga yang terkait dengan pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta 

dengan peningkatan anggaran yang optimal. 

BAB V
P E N U T U P
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2. Terkait dengan kewenangan penyidik untuk menyidik tindak 

pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya disidik 

oleh penyidik tindak pidana asal lain, maka perlu dilihat 

kewenangan penyidikan tindak pidana asal dan tindak 

pidana pencucian uang dari kedua penyidik yang berbeda 

instansi tersebut berdasarkan Pasal 74 UU TPPU jo Pasal 

2 ayat (1) UU TPPU. Apabila sesuai Pasal 74 UU TPPU jo 

Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, kedua instansi penyidik tersebut 

mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana asal 

yang sama dan keduanya juga berwenang melakukan 

penyidikan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik 

dari suatu instansi berwenang untuk menyidik tindak pidana 

pencucian uang yang penyidikan tindak pidana asalnya 

dilakukan oleh penyidik instansi yang berbeda. 

3. Secara gramatikal, bunyi Pasal 74 UU TPPU dapat 

ditafsirkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang 

hanya bisa dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal 

sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Penyidik tindak pidana 

asal yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah penyidik 

yang berwenang menyidik tindak pidana asal sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Maka dapat 

dipahami secara jelas bahwa ketika penyidik akan 

melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, 

penyidik tersebut harus melihat kembali apakah dia 

merupakan penyidik yang berwenang menyidik tindak 

pidana asal dari suatu tindak pidana yang tercantum dalam 

Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Apabila berwenang, maka 

penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut dapat 

dilaksanakan, sebaliknya apabila dia tidak berwenang, 

maka penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut 

harus dia serahkan kepada penyidik lain yang mempunyai 

kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. 

 

B. SARAN 
1. Agar pihak-pihak stakeholders di bidang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

meningkatkan kerja sama melalui koordinasi antar penegak 

hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu atau melalui 

Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) dan 

pembuatan nota kesepahaman antar lembaga dalam 

penanganan tindak pidana pencucian uang sehingga 

kendala-kendala pada penegakan hukum atas tindak 

pidana pencucian uang dapat diatasi atau setidaknya 

diminimalisasi. 

2. Agar para pihak penegak hukum menyamakan 

pemahaman dalam menafsirkan ketentuan Pasal 74 dan 

Pasal 75 UU TPPU melalui berbagai kegiatan bersama 

seperti pelatihan, seminar, atau workshop bersama, 

ataupun kerja sama dalam pembuatan modul penanganan 

tindak pidana pencucian uang sehingga penanganan 

perkara tindak pidana pencucian uang mulai dari 
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penyidikan sampai dengan proses di pengadilan 

mendapatkan hasil yang maksimal. 
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