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Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya 
dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit, kecuali untuk 
pengutipan dalam penulisan artikel atau karangan ilmiah. 

ABSTRAK 
 

Berbicara mengenai pengaturan ketentuan anti tipping off, adalah 
kaitannya dengan perlindungan informasi yang sifatnya rahasia 
yang tujuannya adalah untuk mencegah Pengguna Jasa 
memindahkan harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan 
sehingga dapat menghalangi penyelidikan dan penyidikan tindak 
pidana pencucian uang (TPPU). Dimana dengan adanya 
ketentuan anti tipping off dalam rezim anti pencucian uang 
seharusnya tidak menjadi penghalang dalam mencegah dan 
memberantas tidak pencucian uang serta memaksimalkan asset 
recovery.. Penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian 
Normatif dengan Tipologi Penelitian Eksplanatoris-Preskriptif. 
Sedangkan untuk teknik analisis data yang penulis gunakan 
adalah analisis data dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan 
Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dapat disimpulkan bahwa 
sejatinya pengaturan anti tipping off dalam rezim anti pencucian 
uang sendiri ditujukkan untuk memperlancar proses penyelidikan 
terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Bahwa untuk 
memperlancar proses penyelidikan dan agar Pengguna Jasa tidak 
memindahkan harta kekayaannya maka terdapat pengaturan 
ketentuan anti tipping off tersebut. Dari sisi pencegahan dan 
pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, masih terdapat 
adanya problematika dalam implementasi ketentuan anti tipping off 
yang ada saat ini. Bahwa problematika tersebut adalah seperti 
masih belum terlalu jelasnya cakupan informasi yang dilindungi 
berdasarkan ketentuan anti tipping off dan masih terdapat 
interpretasi beberapa istilah dalam ketentuan anti tipping off seperti 
istilah Pihak Lain maupun istilah LTKM yang sedang disusun. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui objek dari Ketentuan 
Anti Tipping off adalah LTKM dan informasi yang ada di dalamnya. 
Bahwa dalam rangka menyelesaikan beberapa problematika 
terkait dengan implementasi ketentuan anti tipping off maka 
diperlukan pembaharuan beberapa peraturan seperti peraturan 
Konglomerasi Keuangan dan peraturan terkait Identifikasi TKM. 
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Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off Dalam Pencegahan 
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Adapun Kajian Hukum ini dibuat untuk memberikan 
gambaran mengenai: a) Indikator suatu perbuatan dikatakan 
melanggar ketentuan Anti Tipping Off dalam rezim anti 
Pencucian Uang di Indonesia dari sisi Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU; b) Permasalahan Hukum yang timbul 
seputar Pengaturan dari ketentuan Anti Tipping Off di Indonesia 
dari sisi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU; dan c) Arah 
Pengaturan dari Ketentuan Anti Tipping Off di Indonesia 
Kedepannya dalam rangka Mencegah dan Memberantas Tindak 
Pidana Pencucian Uang. 

Pada akhir kajian hukum, kami memberikan rekomendasi 
yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi seluruh 
stakeholders terkait dengan penyamaan persepsi bagi penegak 
hukum dalam pembuktian perkara TPPU. Kami berharap bahwa 
Kajian Hukum ini dapat menjadi referensi bagi para stakeholders 
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 

Kami menyadari bahwa Kajian Hukum ini masih jauh dari 
sempurna, sehingga kami menerima berbagai kritik dan saran 
dalam bentuk apapun untuk pengembangan kajian hukum 
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Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
telah mendukung tersusunnya kajian hukum ini. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Apabila berbicara mengenai pengaturan ketentuan anti 

tipping off, adalah kaitannya dengan perlindungan informasi yang 

sifatnya rahasia yang tujuannya adalah untuk mencegah 

Pengguna Jasa memindahkan harta kekayaan yang diduga 

berasal dari kejahatan sehingga dapat menghalangi penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU).1 Dimana 

dengan adanya ketentuan anti tipping off dalam rezim anti 

pencucian uang seharusnya tidak menjadi penghalang dalam 

mencegah dan memberantas tidak pencucian uang serta 

memaksimalkan asset recovery. Bahwa walaupun di dalam 

ketentuan anti tipping off diatur larangan penyampaian informasi 

yang bersifat rahasia seperti LTKM baik kepada Pengguna Jasa 

dan Pihak Lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) 

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

akan tetapi jangan sampai dengan adanya ketentuan anti tipping 

off tersebut menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan 

TPPU. Dalam kaitannya dengan Kerjasama untuk Pencegahan 

TPPU, bahwa dengan adanya ketentuan anti tipping off tersebut 

Berdasarkan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang menyatakan bahwa: 
“Ketentuan ini dikenal sebagai “anti-tipping off”. Ketentuan dalam ayat ini 
dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan Harta Kekayaannya 
sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap 
Pengguna jasa dan Harta Kekayaan yang bersangkutan.” 

BAB I 
PENDAHULUAN
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jangan sampai menghalangi adanya pertukaran informasi antara 

Konglomerasi Keuangan dalam rangka mendeteksi kejahatan 

keuangan. Kemudian dalam kaitannya dengan pemberantasan 

atau penegakan hukum bahwa dengan adanya ketentuan anti 

tipping off tersebut diharapkan dapat mengomptimalkan upaya 

pemberantasan TPPU dengan adanya pertukaran informasi yang 

baik antara PPATK dengan aparat Penegak Hukum.2 Bahwa 

dengan adanya ketentuan anti tipping off tidak boleh menghambat 

tugas dari Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara TPPU 

dengan memaksimalkan informasi yang berasal dari PPATK dalam 

penanganan perkara. 

Bahwa walaupun yang disebut sebagai ketentuan anti 

tipping off di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

(UU TPPU) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) 

dan ayat (3) UU TPPU, akan tetapi ketentuan Pasal 11 UU TPPU 

seharusnya juga termasuk dalam lingkup ketentuan anti tipping off. 

Hal tersebut dikarenakan tujuan dari ketentuan anti tipping off 

adalah untuk mencegah Pengguna Jasa memindahkan harta hasil 

kejahatannya yang dapat menghambat penyidikan TPPU. Oleh 

karena itu seharusnya ruang lingkup objek dari ketentuan anti 

tipping off tidak hanya sebatas pada Laporan Transaksi Keuangan 

(LTKM) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat 

2 Mengacu kepada ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, bahwa Dalam 
melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, 
PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, 
pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional 
maupun internasional, yang meliputi: instansi penegak hukum. 

(3) UU TPPU tetapi juga mencakup berbagai informasi termasuk 

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan 

Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri.  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU TPPU 

yang dikenal sebagai ketentuan anti tipping off dinyatakan bahwa:3 

Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor 
dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau 
pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah 
disampaikan kepada PPATK. 

 
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat adanya 

larangan baik itu untuk Pejabat atau pegawai Pihak Pelapor untuk 

memberitahukan kepada Pengguna Jasa ataupun Pihak Lain 

mengenai informasi berkenaan dengan LTKM (Laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan) dari PPATK. Selain itu ketentuan anti 

tipping off juga berlaku untuk pegawai PPATK dan Lembaga 

Pengawas Pengatur (LPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 

ayat (3) UU TPPU. Bahwa Pasal 12 ayat (3) UU TPPU tersebut 

menyatakan baik itu Pejabat atau Pegawai PPATK atau LPP 

dilarang memberitahukan LTKM yang akan atau telah dilaporkan 

kepada PPATK dengan cara apapun kepada Pengguna Jasa 

ataupun Pihak lain. 

 Selain ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU 

TPPU, terdapat pula ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU TPPU yang 

disebut sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan. Bahwa 

3 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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(3) UU TPPU tetapi juga mencakup berbagai informasi termasuk 

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan 

Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri.  
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sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU TPPU disebutkan 

bahwa:4 

Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, 
hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau 
keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut 
Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau 
keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban 
menurut Undang-Undang ini. 

 
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU TPPU tersebut 

dapat diketahui bahwa terdapat adanya kewajiban bagi pegawai 

PPATK, penuntut umum, hakim ataupun setiap orang untuk 

merahasiakan dokumen atau keterangan dalam rangka 

pelaksanaan tugas menurut UU TPPU tersebut. Dimana 

ketentuan Pasal 11 UU TPPU dapat juga termasuk ke dalam 

ruang lingkup dari ketentuan anti tipping off. Hal tersebut 

dikarenakan tujuan dari ketentuan anti tipping off yaitu agar 

Pengguna Jasa tidak memindahkan hasil kejahatannya yang 

dapat menghambat penyidikan sehingga informasi yang 

dilindungi tidak hanya terbatas pada LTKM semata. Kemudian 

yang menjadi pertanyaannya objek informasi seperti apa yang 

masuk dalam ruang lingkup ketentuan anti tipping off. 

 Apabila merujuk pada The FATF Recommendation, bahwa 

ketentuan anti tipping off diatur dalam Rekomendasi ke 21 dari The 

FATF Recommendations. Adapun sesuai Rekomendasi 21 The 

FATF Recommendations dinyatakan bahwa:5 

Financial institutions, their directors, officers and 
employees should be: 

4 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

5 Article 21 The FATF Recommendations. 

(a) Protected by law from criminal and civil 
liability for breach of any restriction on 
disclosure of information imposed by contract 
or by any legislative, regulatory or 
administrative provision, if they report 
suspicious in good faith to the FIU, even if 
they did not know precisely what the 
underlying criminal activity was, and 
regardless of whether illegal activity actually 
occurred; and 

(b) Prohibited by law from disclosing (“tipping-
off”) the fact that a suspicious transaction 
report (STR) or related information is being 
filed with the FIU. These provisions are not 
intended to inhibit information sharing under 
Recommendation 18. 

 

Berdasarkan ketentuan The FATF Recommendations 21 

tersebut, dinyatakan bahwa baik itu lembaga keuangan, direktur, 

pejabat maupun karyawannya harus dilindungi dari tanggung 

jawab pidana dan perdata atas pelanggaran pembatasan 

pengungkapan inforamasi yang diberlakukan oleh ketentuan 

legislatif/administratif, jika mereka melaporkan hal yang 

mencurigakan dengan itikad baik kepada FIU, bahkan jika mereka 

tidak mengetahui tepatnya apa aktivitas kriminal yang 

mendasarinya, dan terlepas dari apakah aktivitas illegal benar-

benar terjadi. Kemudian pada huruf (b) dijelaskan juga bahwa 

dilarang oleh hukum untuk mengungkapkan fakta mengenai 

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau 

informasi terkait yang sedang diajukan ke FIU.6 Dari ketentuan The 

FATF Recommendations 21 tersebut dapat diketahui bahwa 

6 Ibid. 
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subjek ketentuan anti tipping off ini justru hanya sebatas pada 

pejabat ataupun pegawai dari Lembaga Keuangan sedangkan 

Pihak dari FIU dan LPP justru tidak termasuk sebagai subjek 

ketentuan anti tipping off. Sedangkan untuk objek anti tipping off 

juga hanya terbatas pada Laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan (LTKM/STR). Bahwa sesuai Article 21 The FATF 

Recommendations, adanya ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk 

menghalangi pertukaran informasi berdasarkan Rekomendasi 18.7 

 Beberapa Negara di dunia sendiri di dalam rezim Anti 

Pencucian Uang telah memberikan pengaturan terkait Anti Tipping 

Off. Seperti di Inggris, ketentuan anti tipping off diatur di dalam The 

Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) yaitu di Section 333A yang 

menyatakan:8 

(1) A person commits an offence if 
(a) The person discloses any matter within subsection 

(2); 
(b) The disclosure is likely to prejudice any 

investigation that might be conducted following the 
disclosure referred to in that subsection; and 

(c) The information on which the disclosure is based 
came to the person in the course of a business in 
the regulated sector 

(2) The matters are that the person or another person has 
made a disclosure under this Part 
(a) To a constable 
(b) To an officer of Revenue and Customs, 

7 Menurut Interpretive Note to Recommendation 18 disebutkan bahwa: 
“Financial institutions’ programmes against money laundering and terrorist 
financing should include: (a) the development of internal policies, procedures and 
controls, including appropriate compliance management arrangements, and 
adequate screening procedures to ensure high standards when hiring employees; 
(b) an ongoing employee training programme; and (c) an independent audit function 
to test the system.” 

8 Section 333A The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) 

(c) To a nominated officer, or 
(d) To a National Crime Agency officer authorised fot 

the purposes of this Part by the Director General 
of that Agency, of information that came to that 
person in the course of a business in the regulated 
sector. 

 

Berdasarkan Section 333A The Proceeds of Crime Act 2002 

(POCA) tersebut, dapat dikatakan pelanggaran terhadap 

ketentuan anti tipping off apabila orang tersebut mengungkapkan 

masalah apa pun yang mana pengungkapan tersebut 

kemungkinan akan merugikan setiap penyelidikan yang mungkin 

dilakukan setelah pengungkapan. Dimana informasi yang 

mendasari pengungkapan tersebut sampai kepada orang yang 

menjalankan bisnis di sektor yang diatur. Apabila mengacu kepada 

ketentuan The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) tersebut, 

memang tidak terdapat batasan baik mengenai subjek maupun 

objek dari ketentuan anti tipping off. 

 Selain Inggris, terdapat juga Negara Singapura yang telah 

memiliki rezim anti tipping off sebagaimana yang telah diatur dalam 

Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crime 

(Confiscation of Benefit) Act, Section 48 paragraph (1) and (2) 

dinyatakan bahwa:9 

(1) Any person who: 
 (a) knows or has reasonable grounds to suspect that 

an authorised officer is acting, or is proposing to 
act, in connection with an investigation which is 
being, or is about to be, conducted under or for 
the purposes of this Act or any subsidiary 
legislation made thereunder; and 

9 Section 48 paragraph (1) and (2) Corruption, Drug Trafficking and Other 
Serious Crime (Confiscation of Benefit) Act. 
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act, in connection with an investigation which is 
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9 Section 48 paragraph (1) and (2) Corruption, Drug Trafficking and Other 
Serious Crime (Confiscation of Benefit) Act. 
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(b) discloses to any other person information or any 
other matter which is likely to prejudice that 
investigation or proposed investigation, 

shall be guilty of an offence and shall be liable on 
conviction to a fine not exceeding $250,000 or to 
imprisonment for a term not exceeding 3 years or to 
both. 

(2) Any person who: 
(a) knows or has reasonable grounds to suspect that 

a disclosure has been or is being made to an 
authorised officer under this Act (referred to in 
this section as the disclosure); and 

(b) discloses to any other person information or any 
other matter which is likely to prejudice any 
investigation which might be conducted following 
the disclosure, 

shall be guilty of an offence and shall be liable on 
conviction to a fine not exceeding $250,000 or to 
imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both. 

 
Berdasarkan ketentuan dalam Corruption, Drug Trafficking and 

Other Serious Crime (Confiscation of Benefit) Act Singapore 

tersebut, dapat diketahui bahwa yang dapat dikateorikan sebagai 

subyek hukum yang melakukan tipping off ada 2 (dua). Yang 

pertama adalah siapaun yang mengetahui atau memiliki alasan 

yang masuk akal untuk mencurigai bahwa pejabat yang 

berwenang bertindak, atau mengusulkan sehubungan dengan 

penyelidikan yang sedang, atau akan, dilakukan, yang kemudian 

mengungkapkan kepada orang lain informasi atau masalah lain 

yang mungkin merugikan penyelidikan atau penyelidikan. 

Kemudian yang kedua adalah setiap orang yang mengetahui atau 

memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa 

pengungkapan telah atau sedang dilakukan kepada pejabat yang 

berwenang dan mengungkapkan kepada orang lain informasi atau 

hal lain yang mungkin merugikan penyelidikan apapun yang 

mungkin dilakukan setelah pengungkapan tersebut.10 

Sedangkan menurut pendapat Dennis Cox dalam bukunya 

yang berjudul Handbook of Anti Money Laundering, disebutkan 

bahwa tipping off adalah:11 

It is letting the customer know that they are, or might 
be, the subject of a suspicious. The objective of 
making tipping off illegal is clear: it is to ensure that 
nothing is conducted which might hamper an 
investigation. If a money launder is tipped off, they 
are often able to hide their tracks and disappear 
before the appropriate investigations can be 
conducted. Clearly, this severely inhibits the 
objectives of money laundering deterrence and 
consequently the sanctions for getting this wrong 
can be draconian, but vary between jurisdictions. 

 

Bahwa menurut pendapat Dennis Cox tersebut, dapat 

diketahui bahwa tipping off merupakan perbuatan 

memberitahukan klien bahwa mereka merupakan subjek 

suspicious. Dimana tujuan mengillegalkan tipping off adalah untuk 

memastikan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan untuk 

menghambat penyelidikan. Dalam kejahatan pencucian, dengan 

adanya tipping off ini pelaku dapat menyembunyikan jejak mereka 

dan menghilang sebelum waktunya investigasi. Jelas ini sangat 

menghambat tujuan pencegahan pencucian uang dan akibatnya 

sanksi untuk kesalahan ini dapat dijatuhkan.  

10 Terjemahan dari Section 48 paragraph (1) and (2) Corruption, Drug 
Trafficking and Other Serious Crime (Confiscation of Benefit) Act. 

11 Dennis Cox, Handbook of Anti Money Laundering (New Jersey: John Wiley 
& Sons, 2014), hlm. 261. 
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10 Terjemahan dari Section 48 paragraph (1) and (2) Corruption, Drug 
Trafficking and Other Serious Crime (Confiscation of Benefit) Act. 

11 Dennis Cox, Handbook of Anti Money Laundering (New Jersey: John Wiley 
& Sons, 2014), hlm. 261. 
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 Apabila merujuk pada definisi dan ruang lingkup ketentuan 

anti tipping off baik itu merujuk dari The FATF Recommendations, 

serta regulasi anti tipping off di beberapa negara salah satunya 

Indonesia, dan pendapat akademisi dapat diketahui belum adanya 

ruang lingkup yang pasti baik itu meliputi subjek dan objek dari 

ketentuan anti tipping off. 

Walaupun di Indonesia mengenai ketentuan anti tipping off 

telah diatur dalam rezim anti pencucian uang, yang disebutkan 

secara jelas di dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU 

TPPU, akan tetapi perlu adanya kajian secara mendalam yang 

mengulas mengenai ruang lingkup dari ketentuan anti tipping off. 

Dimana yang seringkali menjadi pertanyaan apakah ketentuan 

Pasal 11 UU TPPU termasuk dalam ruang lingkup dari ketentuan 

anti tipping off. Bahwa perlu untuk dikaji apakah ketentuan Pasal 

11 UU TPPU juga termasuk dalam ruang lingkup dari ketentuan 

anti tipping off, sehingga objek ketentuan anti tipping off dapat 

dimungkinkan tidak hanya sebatas pada LTKM tetapi juga LTKT 

dan Laporan Transaksi Transfer Keuangan transfer dana dari dan 

ke luar negeri. 

 Selain problematika terkait ruang lingkup, problematika 

yang ditemui terkait penerapan ketentuan anti tipping off adalah 

terkait penafsiran Pihak Lain sebagaimana yang termuat dalam 

ketentuan Pasal 12 UU TPPU. Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) 

UU TPPU disebutkan bahwa Pihak Pelapor dilarang 

memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau Pihak lain, dengan 

cara apa pun mengenai LTKM yang telah disusun. Bahwa tidak 

hanya Pihak Pelapor, Pejabat atau Pegawai PPATK juga dilarang 

untuk memberitahukan LTKM yang telah disusun kepada 

Pengguna Jasa atau Pihak lain. Dimana perlu adanya penjelasan 

atau penafsiran terhadap frasa “Pihak lain” tersebut.  

 Selain interpretasi terkait pihak lain, masih juga terdapat 

adanya perbedaan interpretasi terkait istilah LTKM yang sedang 

disusun. Bahwa masih terdapat adanya perbedaan pendapat 

apakah istilah LTKM yang disusun dimulai ketika dilakukan 

pemantauan transaksi atau ketika dilakukan penetapan TKM. 

Bahwa diperlukan adanya penjelasan seputar istilah dari LTKM 

yang sedang disusun terutama untuk memberikan pemahaman 

dan acuan baik bagi Penyedia Jasa Keuangan maupun Lembaga 

Pengawas dan Pengatur.   

Bahwa diperlukan adanya suatu kajian hukum yang 

membahas secara komprehensif mengenai ketentuan anti tipping 

off di Indonesia dan problematika seputar penerapan ketentuan 

anti tipping off dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang. Oleh karena hal tersebut di atas, Penulis 

hendak menyusun kajian hukum dengan judul, “Tinjauan Hukum 
Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off Dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti 

uraikan adapun akan dibahas beberapa pokok permasalahan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaiamana indikator suatu perbuatan dikatakan melanggar 

ketentuan anti Tipping Off dalam rezim anti Pencucian Uang 
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di Indonesia dari sisi Pencegahan dan Pemberantasan 

TPPU? 

2. Bagaiamana Permasalahan Hukum yang timbul seputar 

Pengaturan dari ketentuan Anti Tipping Off di Indonesia dari 

sisi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU? 

3. Bagaimana Arah Pengaturan dari Ketentuan Anti Tipping Off 

di Indonesia Kedepannya dalam rangka Mencegah dan 

Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang? 

 

C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan 

permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan peneliti di atas, 

maka adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Tujuan Umum 
Penelitian ini memiliki tujuan yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi PPATK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 dan 

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendukung 

tugas PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak 

pidana pencucian uang dan fungsi dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang. 

 

 

 

2. Tujuan Khusus 
1. Untuk menguraikan indikator suatu perbuatan dikatakan 

melanggar ketentuan anti Tipping Off dalam rezim anti 

Pencucian Uang di Indonesia dari sisi Pencegahan dan 

Pemberantasan TPPU. 

2. Untuk menguraikan Permasalahan Hukum yang timbul 

seputar Pengaturan dari ketentuan Anti Tipping Off di 

Indonesia dari sisi Pencegahan dan Pemberantasan 

TPPU. 

3. Untuk menguraikan bagaimana Arah Pengaturan dari 

Ketentuan Anti Tipping Off di Indonesia Kedepannya 

dalam rangka Mencegah dan Memberantas Tindak 

Pidana Pencucian Uang? 

 

D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan terkait dengan Tinjauan Hukum Mengenai 

Ketentuan Anti Tipping Off Dalam Rezim Anti Pencucian 

Uang. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan terutama bagi pegawai Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Aparat Penegak 

Hukum (Penyidik, Penuntut Hukum, dan Majelis Hakim), serta 

Masyarakat.  
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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan apa yang telah Penulis uraikan dalam 

Pembahasan mengenai Ketentuan Anti Tipping Off Dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa terdapat indikator untuk menyatakan suatu perbuatan 

dikatakan melanggar ketentuan anti tipping off dalam rezim anti 

pencucian uang yaitu: 

a) Terdapat pengungkapan informasi yang dilakukan baik 

secara langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang 

diwajibkan untuk melindungi informasi tersebut berdasarkan 

ketentuan dalam rezim anti pencucian uang. 

b) Informasi tersebut disampaikan kepada Pengguna Jasa 

atau Pihak selain Pengguna Jasa yang dapat 

memungkinkan pengguna jasa menyembunyikan atau 

mengalihkan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil 

kejahatan. 

2. Dari sisi pencegahan dan pemberantasan TPPU, masih 

terdapat adanya problematika dalam implementasi ketentuan 

anti tipping off terkait ruang lingkup dan interpretasi terkait 

istilah “LTKM yang sedang disusun” dan “Pihak Lain”. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

BAB V 
P E N U T U P
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a) Mengenai ruang lingkup objek informasi yang dilindungi 

berdasarkan ketentuan anti tipping off, bahwa melihat pada 

karakteristik informasi dan tujuan pengaturan ketentuan anti 

tipping off, maka informasi yang menjadi objek ketentuan 

anti tipping off adalah informasi yang terdapat di dalam 

LTKM. Hal tersebut dikarenakan di dalam LTKM sendiri 

termuat informasi yang memuat indikasi transaksi keuangan 

mencurigakan, yang apabila tersampaikan kepada 

Pengguna Jasa atau Pihak Lain dapat mengakibatkan 

Pengguna Jasa memindahkan Harta Kekayaannya; 

b) Mengenai interpretasi terkait frasa “LTKM yang sedang 

disusun” dapat diartikan sebagai proses ketika TKM 

tersebut ditetapkan dan kemudian dibuatkan laporannya 

untuk kemudian disampaikan kepada PPATK. Bahwa dalam 

hal TKM telah ditetapkan maka TKM tersebut kemudian 

disusun dalam bentuk laporan (yang kemudian disebut 

sebagai LTKM) untuk kemudian dapat disampaikan kepada 

PPATK.  

c) Mengenai pengertian “Pihak Lain” dalam Pasal 12 ayat (1) 

dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU dapat diartikan sebagai 

Pihak selain daripada Direksi, komisaris, pengurus atau 

pegawai Pihak Pelapor, serta Pejabat atau Pegawai PPATK 

atau Lembaga Pengawas Pengatur yang sesuai UU TPPU 

diberikan kewajiban untuk merahasiakan LTKM baik yang 

sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. 

Merujuk pada pendekatan fungsi, bahwa Pengurus atau 

Pihak Pelapor disini juga bersifat spesifik, yaitu hanya 

Pengurus atau Pihak Pelapor yang diberikan kewenangan 

untuk dapat mengakses LTKM sehubungan dengan 

fungsinya dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. 

d) Dalam hal terjadi merger atau penggabungan Perusahaan 

maka data LTKM yang sebelumnya merupakan milik dari 

target company beralih kepemilikannya menjadi milik 

absorbing company. Bahwa dengan berakhir karena 

hukumnya perseroan yang menggabungkan diri atau 

meleburkan diri tersebut (target company) maka hak-hak 

dan kewajiban dari target company tersebut akan beralih 

menjadi kewajiban dan hak absorbing company.  

3. Dalam rangka menyelesaikan beberapa problematika terkait 

dengan implementasi ketentuan anti tipping off diperlukan 

adanya pembahuran beberapa peraturan, yaitu:  

a) Perlu adanya pembaharuan ketentuan terkait penerapan 

program APU PPT oleh Konglomerasi Keuangan yang di 

dalamnya ditambahkan pengaturan mengenai informasi 

yang dapat ditukarkan antara Bank dengan Konglomerasi 

Keuangan, termasuk dalam hal induk perusahaannya 

berada di luar negeri. 

b) Perlu adanya pembaharuan terhadap ketentuan terkait 

Proses Penyusunan atau Identifikasi TKM. Bahwa perlu 

adanya ketentuan yang menjelaskan mengenai definisi dari 

LTKM yang sedang disusun dalam proses identifikasi TKM. 
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B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis peroleh, maka 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam rangka mengatasi problematika terkait 

pertukaran informasi antara PJK dengan Grup Konglomerasi 

Keuangannya diperlukan adanya pengaturan batasan terkait 

informasi yang dapat atau tidak dapat disampaikan. Bahwa di 

dalam Peraturan tersebut dapat untuk dijelaskan informasi 

yang dapat untuk disampaikan antara PJK dengan Grup 

Konglomerasi Keuangannya seperti data statistik untuk 

kepentingan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT 

atau untuk kepentingan audit. Sedangkan untuk informasi yang 

tidak boleh dipertukarkan kepada Grup Konglomerasi 

Keuangan adalah LTKM Pengguna Jasa atau individu. Selain 

itu perlu juga untuk diatur mengenai kerjasama pertukaran 

informasi antara PJK dengan Grup Konglomerasi Keuangan 

yang induk perusahaannya berada di luar negeri. 

2. Bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait 

dengan definisi dari LTKM yang sedang disusun maka 

diperlukan adanya pembaharuan Peraturan yang mengatur 

mengenai proses penyusunan atau Identifikasi TKM. Bahwa di 

dalam Peraturan terkait identifikasi TKM tersebut ke depannya 

perlu untuk diberikan definisi mengenai LTKM yang sedang 

disusun sehingga dapat untuk menjadi rujuakan atau acuan 

bagi Pihak Pelapor. 
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B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis peroleh, maka 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam rangka mengatasi problematika terkait 

pertukaran informasi antara PJK dengan Grup Konglomerasi 

Keuangannya diperlukan adanya pengaturan batasan terkait 

informasi yang dapat atau tidak dapat disampaikan. Bahwa di 

dalam Peraturan tersebut dapat untuk dijelaskan informasi 

yang dapat untuk disampaikan antara PJK dengan Grup 

Konglomerasi Keuangannya seperti data statistik untuk 

kepentingan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT 

atau untuk kepentingan audit. Sedangkan untuk informasi yang 

tidak boleh dipertukarkan kepada Grup Konglomerasi 

Keuangan adalah LTKM Pengguna Jasa atau individu. Selain 

itu perlu juga untuk diatur mengenai kerjasama pertukaran 

informasi antara PJK dengan Grup Konglomerasi Keuangan 

yang induk perusahaannya berada di luar negeri. 

2. Bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait 

dengan definisi dari LTKM yang sedang disusun maka 

diperlukan adanya pembaharuan Peraturan yang mengatur 

mengenai proses penyusunan atau Identifikasi TKM. Bahwa di 

dalam Peraturan terkait identifikasi TKM tersebut ke depannya 

perlu untuk diberikan definisi mengenai LTKM yang sedang 

disusun sehingga dapat untuk menjadi rujuakan atau acuan 

bagi Pihak Pelapor. 
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