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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. 

 

Kata Kunci: Ketentuan Anti Tipping Off, Pencegahan, 
Pemberantasan, Tindak Pidana Pencucian Uang



iiiKajian Hukum: Tinjauan Hukum Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off dalam Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KETENTUAN ANTI TIPPING 
OFF DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

Cetakan pertama, 2021, vii + 112 hlm. 

 

Penanggung Jawab: 

Fithriadi Muslim (Direktur Hukum PPATK) 

 

Koordinator: 

Azamul Fadhly Noor 

 

Penyusun/Penulis:  

Otniel Yustisia Kristian 

 

Penerbit: 
 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Jl. Ir. H. Juanda No. 35 
Jakarta 10120 

 

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG 

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. 

 

Kata Kunci: Ketentuan Anti Tipping Off, Pencegahan, 
Pemberantasan, Tindak Pidana Pencucian Uang



iv Kajian Hukum: Tinjauan Hukum Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off dalam Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, atas kuasa dan dengan izin-Nya, kami telah berhasil 
menyelesaikan Kajian Hukum dengan tema “Tinjauan Hukum 
Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off Dalam Pencegahan 
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” 

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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Jakarta,    November 2021 

 
 
 

Tim Penyusun 
 

DAFTAR ISI 

 
SAMPUL......................................................................................... i 

ABSTRAK ..................................................................................... iii 

KATA PENGANTAR .................................................................... iv 

DAFTAR ISI .................................................................................. v 

BAB I   PENDAHULUAN .............................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................ 1 

B. Rumusan Masalah ....................................................... 11 

C. Tujuan Penelitian ......................................................... 12 

D. Manfaat Penelitian ....................................................... 13 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA .................................................. 15 

A. Tinjauan Hukum tentang Laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan .............................................................. 15 

B. Tinjauan Hukum tentang Laporan Transaksi Keuangan 
Tunai ............................................................................ 21 

C. Tinjauan Hukum tentang Laporan Transaksi Keuangan 
Transfer Dana dari dan ke Luar  Negeri ...................... 22 

BAB III   METODE PENELITIAN ................................................ 25 

A. Tipologi Penelitian ....................................................... 25 

B. Jenis dan Sumber Data ............................................... 25 

C. Teknik Pengumpulan Data .......................................... 26 

D. Teknik Analisis Data .................................................... 28 
BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................ 31 

A. Indikator suatu Perbuatan Dikatakan Melanggar 
Ketentuan Anti Tipping Off dalam Rezim Anti Pencucian 
Uang di Indonesia dari sisi Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU ................................................. 31 



vKajian Hukum: Tinjauan Hukum Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off dalam Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, atas kuasa dan dengan izin-Nya, kami telah berhasil 
menyelesaikan Kajian Hukum dengan tema “Tinjauan Hukum 
Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off Dalam Pencegahan 
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” 

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 
selanjutnya. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
telah mendukung tersusunnya kajian hukum ini. 

 
Jakarta,    November 2021 

 
 
 

Tim Penyusun 
 

DAFTAR ISI 

 
SAMPUL......................................................................................... i 

ABSTRAK ..................................................................................... iii 

KATA PENGANTAR .................................................................... iv 

DAFTAR ISI .................................................................................. v 

BAB I   PENDAHULUAN .............................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................ 1 

B. Rumusan Masalah ....................................................... 11 

C. Tujuan Penelitian ......................................................... 12 

D. Manfaat Penelitian ....................................................... 13 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA .................................................. 15 

A. Tinjauan Hukum tentang Laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan .............................................................. 15 

B. Tinjauan Hukum tentang Laporan Transaksi Keuangan 
Tunai ............................................................................ 21 

C. Tinjauan Hukum tentang Laporan Transaksi Keuangan 
Transfer Dana dari dan ke Luar  Negeri ...................... 22 

BAB III   METODE PENELITIAN ................................................ 25 

A. Tipologi Penelitian ....................................................... 25 

B. Jenis dan Sumber Data ............................................... 25 

C. Teknik Pengumpulan Data .......................................... 26 

D. Teknik Analisis Data .................................................... 28 
BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................ 31 

A. Indikator suatu Perbuatan Dikatakan Melanggar 
Ketentuan Anti Tipping Off dalam Rezim Anti Pencucian 
Uang di Indonesia dari sisi Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU ................................................. 31 



vi Kajian Hukum: Tinjauan Hukum Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off dalam Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

B. Permasalahan Hukum dalam Penerapan ketentuan Anti 
Tipping Off di Indonesia ............................................... 45 

B.1 Problematika Seputar Ruang Lingkup dari Ketentuan 
Anti Tipping Off dalam Rezim Anti Pencucian Uang ... 46 

B.2 Problematika terkait Interpretasi Istilah “LTKM yang 
Sedang Disusun” dan “Pihak Lain” dalam Ketentuan 
Anti Tipping Off ………………………………………...  60 

B.3 Problematika Problematika dalam Implementasi 
Ketentuan Anti Tipping Off Dalam Hal Terjadi Merger 
Antar Bank ……........……..………….………………… 89 

B.4 Studi Empiris dengan Pihak Perbankan mengenai 
Implementasi Ketentuan Anti Tipping Off …...........… 93 

C. Arah Pengaturan dari Ketentuan Anti Tipping Off di 
Indonesia dalam rangka Mencegah dan Memberantas 
TPPU ........................................................................... 97 

BAB V    PENUTUP .................................................................. 105 

A. Kesimpulan ................................................................ 105 

B. Saran ......................................................................... 108 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................. 109 

 

 

 

 

 

 



viiKajian Hukum: Tinjauan Hukum Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off dalam Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

B. Permasalahan Hukum dalam Penerapan ketentuan Anti 
Tipping Off di Indonesia ............................................... 45 

B.1 Problematika Seputar Ruang Lingkup dari Ketentuan 
Anti Tipping Off dalam Rezim Anti Pencucian Uang ... 46 

B.2 Problematika terkait Interpretasi Istilah “LTKM yang 
Sedang Disusun” dan “Pihak Lain” dalam Ketentuan 
Anti Tipping Off ………………………………………...  60 

B.3 Problematika Problematika dalam Implementasi 
Ketentuan Anti Tipping Off Dalam Hal Terjadi Merger 
Antar Bank ……........……..………….………………… 89 

B.4 Studi Empiris dengan Pihak Perbankan mengenai 
Implementasi Ketentuan Anti Tipping Off …...........… 93 

C. Arah Pengaturan dari Ketentuan Anti Tipping Off di 
Indonesia dalam rangka Mencegah dan Memberantas 
TPPU ........................................................................... 97 

BAB V    PENUTUP .................................................................. 105 

A. Kesimpulan ................................................................ 105 

B. Saran ......................................................................... 108 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................. 109 

 

 

 

 

 

 



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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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 II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Hukum tentang Laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan 
Di dalam rezim Anti Pencucian Uang dikenal adanya istilah 

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Bahwa sesuai 

dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU, terdapat adanya 

kewajiban bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk 

menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

(LTKM) kepada PPATK. Adapun jenis-jenis Laporan yang 

diwajibkan untuk disampaikan oleh Pihak Pelaporan kepada 

PPATK meliputi:12 

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; 
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling 

sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, 
yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi 
maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari 
kerja; dan/atau 

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar 
negeri. 

 

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perka 

PPATK Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyampaian 

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan 

Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan, 

12 Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA
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adapun yang dimaksud dengan Laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan (LTKM) adalah:13 

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari Profil, 

karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari 

Pengguna Jasa yang bersangkutan; 

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut 

diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 

pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib 

dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang ini; 

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan 

dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga 

berasal dari hasil tindak pidana; atau 

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk 

dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta 

Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 

Dimana merupakan suatu kewajiban bagi PJK untuk 

menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

(LTKM) dimaksud. Bahwa penyampaian laporan Transaksi 

Keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud termasuk 

laporan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa 

apabila Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip 

mengenali Pengguna Jasa; atau PJK meragukan kebenaran 

informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.  

13 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 09 Tahun 2012 tentang 
Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan 
Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan 

 Terkait dengan jangka waktu penyampaian LTKM sendiri, 

bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Perka PPATK Nomor 09 Tahun 

2012, adapun untuk Penyampaian LTKM wajib disampaikan paling 

lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur 

Transaksi Keuangan Mencurigakan. Mengenai jangka waktu 3 

(tiga) hari tersebut adalah dihitung semenjak:14 

a. PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan 

mencurigakan sampai dengan tanggal penyampaian 

(submit), yang tercatat secara otomatisasi di Aplikasi 

Pelaporan untuk penyampaian secara elektronis; atau 

b. PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan 

mencurigakan sampai dengan tanggal penerimaan oleh 

jasa pengiriman, ekspedisi, cap pos, atau tanggal 

penerimaan di PPATK untuk penyampaian secara non-

elektronis.  

 

Sedangkan untuk Penyedia Barang Jasa (PBJ) sendiri 

sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perka PPATK Nomor 14 Tahun 

2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran 

Kewajiban Pelaporan, wajib menyampaikan kepada PPATK 

laporan meliputi:15 

a. Transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan 

mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya 

14 Pasal 18 Peraturan Kepala PPATK Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi 
Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan 

15 Pasal 5 Peraturan Kepala PPATK Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengenaan 
Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan. 
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paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah); dan/atau 

b. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk 

dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.  

Dari ketentuan Pasal 5 Perka PPATK Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran 

Kewajiban Pelaporan tersebut, dapat diketahui bahwa bagi PBJ 

juga diwajibkan untuk menyampaikan LTKM kepada PPATK. 

Adapun untuk jangka waktu PBJ menyampaikan LTKM adalah 3 

(tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan dari 

PPATK.  

 Selain Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia 

Barang Jasa (PBJ), terdapat juga Pihak Profesi yang memiliki 

kewajiban untuk menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sesuai 

dengan Pasal 2 Perka PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penyampaian LTKM bagi Profesi, disebutkan bahwa Profesi 

yang wajib menyampaikan LTKM kepada PPATK meliputi:16 

a. Advokat; 

b. Notaris; 

c. PPATK; 

d. Akuntan; 

e. Akuntan Publik; dan 

f. Perencana Keuangan. 

Dimana profesi sebagaimana tersebut di atas dapat meliputi orang 

perseorangan, orang perseorangan dalam hal Profesi tergabung 

16 Pasal 2 Peraturan Kepala PPATK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penyampaian LTKM bagi Profesi. 

dalam Korporasi namun bertindak atas nama pribadi; atau 

Korporasi dalam hal Profesi tergabung dalam Korporasi dan 

bertindak atas nama Korporasi. 

 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perka PPATK 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian LTKM 

bagi Profesi, bahwa Laporan TKM yang wajib dilaporkan kepada 

PPATK adalah TKM yang dilakukan oleh Profesi untuk 

kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa adalah 

mengenai:17 

a. Pembelian dan penjualan properti; 

b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa 

keuangan lainnya; 

c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening 

deposito, dan/atau rekening efek; 

d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau 

e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. 

 

 Mengenai sanksi, bahwa terdapat adanya sanksi yang 

diberikan kepada Pihak Pelapor terkait pelanggaran kewajiban 

pelaporan LTKM. Adapun pelanggaran kewajiban pelaporan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Perka PPATK Nomor 14 Tahun 

2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran 

Kewajiban Pelaporan meliputi:18 

17 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penyampaian LTKM bagi Profesi. 

18 Pasal 10 Peraturan Kepala PPATK Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan. 
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paling sedikit atau setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah); dan/atau 

b. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk 

dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.  

Dari ketentuan Pasal 5 Perka PPATK Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran 

Kewajiban Pelaporan tersebut, dapat diketahui bahwa bagi PBJ 

juga diwajibkan untuk menyampaikan LTKM kepada PPATK. 

Adapun untuk jangka waktu PBJ menyampaikan LTKM adalah 3 

(tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan dari 

PPATK.  

 Selain Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia 

Barang Jasa (PBJ), terdapat juga Pihak Profesi yang memiliki 

kewajiban untuk menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sesuai 

dengan Pasal 2 Perka PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penyampaian LTKM bagi Profesi, disebutkan bahwa Profesi 

yang wajib menyampaikan LTKM kepada PPATK meliputi:16 

a. Advokat; 

b. Notaris; 

c. PPATK; 

d. Akuntan; 

e. Akuntan Publik; dan 

f. Perencana Keuangan. 

Dimana profesi sebagaimana tersebut di atas dapat meliputi orang 

perseorangan, orang perseorangan dalam hal Profesi tergabung 

16 Pasal 2 Peraturan Kepala PPATK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penyampaian LTKM bagi Profesi. 

dalam Korporasi namun bertindak atas nama pribadi; atau 

Korporasi dalam hal Profesi tergabung dalam Korporasi dan 

bertindak atas nama Korporasi. 

 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perka PPATK 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian LTKM 

bagi Profesi, bahwa Laporan TKM yang wajib dilaporkan kepada 

PPATK adalah TKM yang dilakukan oleh Profesi untuk 

kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa adalah 

mengenai:17 

a. Pembelian dan penjualan properti; 

b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa 

keuangan lainnya; 

c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening 

deposito, dan/atau rekening efek; 

d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau 

e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. 

 

 Mengenai sanksi, bahwa terdapat adanya sanksi yang 

diberikan kepada Pihak Pelapor terkait pelanggaran kewajiban 

pelaporan LTKM. Adapun pelanggaran kewajiban pelaporan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Perka PPATK Nomor 14 Tahun 

2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran 

Kewajiban Pelaporan meliputi:18 

17 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penyampaian LTKM bagi Profesi. 

18 Pasal 10 Peraturan Kepala PPATK Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan. 
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a. Menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan bentuk, 

jenis, materi/substansi, dan/atau tata cara yang telah 

ditentukan dalam Peraturan Kepala PPATK mengenai tata 

cara penyampaian laporan ke PPATK; dan 

b. Terlambat menyampaikan laporan. 

 

Dimana yang dimaksud terlambat menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut terdiri atas 

adalah: 

a. Menyampaikan laporan dalam jangka waktu 20 (dua 

puluh) Hari Kerja setelah jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berakhir; dan 

b. Menyampaikan laporan dalam waktu lebih dari 20 (dua 

puluh) Hari Kerja terhitung sejak batas akhir keterlambatan 

penyampaian laporan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berakhir.  

 

Bahwa terhadap Pihak Pelapor yang melakukan pelanggaran 

kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(1) dikenakan sanksi administratif. Adapun sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa:19 

a. Teguran tertulis; 

b. Pengumuman kepada publik mengenai Tindakan 

atau sanksi; dan/atau 

c. Denda administratif. 

19 Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan. 

B. Tinjauan Hukum tentang Laporan Transaksi Keuangan 
Tunai 

Selain LTKM, terdapat adanya Laporan Transaksi 

Keuangan Tunai (LTKT) dalam rezim anti pencucian uang. Bahwa 

yang dimaksud Transaksi Keuangan Tunai (TKT) adalah Transaksi 

Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas 

dan/atau uang logam. Adapun Transaksi Keuangan Tunai yang 

wajib disampaikan oleh Pihak Pelapor (dalam hal ini PJK dan PBJ) 

kepada PPATK adalah TKT dalam jumlah paling sedikit Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang 

asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali 

Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari 

Kerja.   

Mengenai sanksi, sama halnya dengan Laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan (LTKM), bahwa atas pelanggaran 

terhadap pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 

diatur dalam Perka PPATK Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban 

Pelaporan. Bahwa pelanggaran kewajiban pelaporan meliputi: a) 

menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan bentuk, jenis, 

materi/substansi, dan/atau tata cara yang telah ditentukan dalam 

Peraturan Kepala PPATK mengenai tata cara penyampaian 

laporan ke PPATK; dan b) terlambat menyampaikan laporan. 

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perka PPATK 

Nomor 14 Tahun 2014, sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa: a) teguran tertulis; b) 
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a. Menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan bentuk, 

jenis, materi/substansi, dan/atau tata cara yang telah 

ditentukan dalam Peraturan Kepala PPATK mengenai tata 

cara penyampaian laporan ke PPATK; dan 

b. Terlambat menyampaikan laporan. 

 

Dimana yang dimaksud terlambat menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut terdiri atas 

adalah: 

a. Menyampaikan laporan dalam jangka waktu 20 (dua 

puluh) Hari Kerja setelah jangka waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berakhir; dan 

b. Menyampaikan laporan dalam waktu lebih dari 20 (dua 

puluh) Hari Kerja terhitung sejak batas akhir keterlambatan 

penyampaian laporan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berakhir.  

 

Bahwa terhadap Pihak Pelapor yang melakukan pelanggaran 

kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(1) dikenakan sanksi administratif. Adapun sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa:19 

a. Teguran tertulis; 

b. Pengumuman kepada publik mengenai Tindakan 

atau sanksi; dan/atau 

c. Denda administratif. 

19 Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan. 

B. Tinjauan Hukum tentang Laporan Transaksi Keuangan 
Tunai 

Selain LTKM, terdapat adanya Laporan Transaksi 

Keuangan Tunai (LTKT) dalam rezim anti pencucian uang. Bahwa 

yang dimaksud Transaksi Keuangan Tunai (TKT) adalah Transaksi 

Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas 

dan/atau uang logam. Adapun Transaksi Keuangan Tunai yang 

wajib disampaikan oleh Pihak Pelapor (dalam hal ini PJK dan PBJ) 

kepada PPATK adalah TKT dalam jumlah paling sedikit Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang 

asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali 

Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) Hari 

Kerja.   

Mengenai sanksi, sama halnya dengan Laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan (LTKM), bahwa atas pelanggaran 

terhadap pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 

diatur dalam Perka PPATK Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban 

Pelaporan. Bahwa pelanggaran kewajiban pelaporan meliputi: a) 

menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan bentuk, jenis, 

materi/substansi, dan/atau tata cara yang telah ditentukan dalam 

Peraturan Kepala PPATK mengenai tata cara penyampaian 

laporan ke PPATK; dan b) terlambat menyampaikan laporan. 

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perka PPATK 

Nomor 14 Tahun 2014, sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa: a) teguran tertulis; b) 
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pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; b) 

dan/atau; c) denda administratif.20  

 

C. Tinjauan Hukum tentang Laporan Transaksi Keuangan 
Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri  

 Selain Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 

dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dalam jumlah 

paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Laporan 

yang diwajibkan untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada 

PPATK adalah Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari 

dan Ke Luar Negeri. Mengenai mekanisme penyampaian Laporan 

Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri ke 

PPATK diatur dalam Perka PPATK Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer 

Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi PJK dan Perka Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan 

Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri 

melalui Aplikasi GOAML bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

 Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perka PPATK Nomor 12 

Tahun 2013, dinyatakan bahwa PJK yang menyediakan jasa 

Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri wajib 

menyampaikan laporan kepada PPATK. Adapun laporan yang 

20 Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan. 

disampaikan oleh PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) meliputi:21 

a. Perintah Transfer Dana dari luar negeri; dan 

b. Perintah Transfer Dana ke luar negeri. 

 

Bahwa dalam Laporan Transaksi Keuangan Transfer dana 

baik dari maupun ke luar negeri, harus memuat informasi yang 

paling sedikit mencakup:22 

a. Identitas Pengirim Asal, yang memuat: nama lengkap, 

nomor rekening, alamat; dan negara; 

b. Identitas Penyelenggara Pengirim Asal; 

c. Identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada; 

d. Identitas Penyelengga Penerima Akhir; 

e. Identitas Penerima (Beneficiary); 

f. Tanggal Transaksi Keuangan; 

g. Nilai Transaksi Keuangan; 

h. Mata uang asal (PJK Bank);  

i. Mata uang yang diterima (PJK bukan Bank); dan 

j. Sumber dana apabila Pengirim Asal merupakan nasabah 

PJK Bank (khusus untuk Laporan Transaksi Keuangan 

Transfer Dana Ke Luar Negeri yang PJK nya adalah 

Bank). 

  

21 Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke 
Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

22 Pasal 5 Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar 
Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan. 
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pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; b) 

dan/atau; c) denda administratif.20  

 

C. Tinjauan Hukum tentang Laporan Transaksi Keuangan 
Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri  

 Selain Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 

dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dalam jumlah 

paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Laporan 

yang diwajibkan untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada 

PPATK adalah Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari 

dan Ke Luar Negeri. Mengenai mekanisme penyampaian Laporan 

Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri ke 

PPATK diatur dalam Perka PPATK Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer 

Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi PJK dan Perka Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan 

Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri 

melalui Aplikasi GOAML bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

 Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perka PPATK Nomor 12 

Tahun 2013, dinyatakan bahwa PJK yang menyediakan jasa 

Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri wajib 

menyampaikan laporan kepada PPATK. Adapun laporan yang 

20 Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan. 

disampaikan oleh PJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) meliputi:21 

a. Perintah Transfer Dana dari luar negeri; dan 

b. Perintah Transfer Dana ke luar negeri. 

 

Bahwa dalam Laporan Transaksi Keuangan Transfer dana 

baik dari maupun ke luar negeri, harus memuat informasi yang 

paling sedikit mencakup:22 

a. Identitas Pengirim Asal, yang memuat: nama lengkap, 

nomor rekening, alamat; dan negara; 

b. Identitas Penyelenggara Pengirim Asal; 

c. Identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada; 

d. Identitas Penyelengga Penerima Akhir; 

e. Identitas Penerima (Beneficiary); 

f. Tanggal Transaksi Keuangan; 

g. Nilai Transaksi Keuangan; 

h. Mata uang asal (PJK Bank);  

i. Mata uang yang diterima (PJK bukan Bank); dan 

j. Sumber dana apabila Pengirim Asal merupakan nasabah 

PJK Bank (khusus untuk Laporan Transaksi Keuangan 

Transfer Dana Ke Luar Negeri yang PJK nya adalah 

Bank). 

  

21 Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke 
Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

22 Pasal 5 Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar 
Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan. 
 



BAB II I  
METODE PENELITIAN

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Tipologi Penelitian 
 Mengenai tipologi Penelitian yang penulis gunakan dalam 

Penelitian ini adalah Tipologi Penelitian yang bersifat 

Eksplanatoris-Preskriptif. Bahwa Penelitian Eksplanatoris adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis 

guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil 

penelitian yang sudah ada sebelumnya.23 Sedangkan Penelitian 

Preskriptif merupakan Penelitian yang bertujuan untuk 

mendapatkan solusi, saran atau rekomendasi mengenai apa yang 

harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.24 

 Bahwa dalam menguraikan Rumusan Masalah pertama dan 

kedua Penulis menggunakan tipologi Penelitian Eksplanatoris, 

sedangkan dalam menguraikan rumusan masalah ketiga Penulis 

menggunakan metode Penelitian Preskriptif.  

 
B. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian hukum ini, adapun data yang digunakan 

penulis adalah data primer dan data sekunder. Bahwa di dalam 

penelitian sendiri dibedakan antara data yang diperoleh secara 

langsung dari sumbernya di lapangan (mengenai perilakunya; data 

empiris) dan dari bahan pustaka. 

23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas 
Indonesia Press, 1986), hlm. 43. 

24 Setiono, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum (Surakarta: 
UNS, 2010), hlm. 20. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Tipologi Penelitian 
 Mengenai tipologi Penelitian yang penulis gunakan dalam 

Penelitian ini adalah Tipologi Penelitian yang bersifat 

Eksplanatoris-Preskriptif. Bahwa Penelitian Eksplanatoris adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis 

guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil 

penelitian yang sudah ada sebelumnya.23 Sedangkan Penelitian 

Preskriptif merupakan Penelitian yang bertujuan untuk 

mendapatkan solusi, saran atau rekomendasi mengenai apa yang 

harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.24 

 Bahwa dalam menguraikan Rumusan Masalah pertama dan 

kedua Penulis menggunakan tipologi Penelitian Eksplanatoris, 

sedangkan dalam menguraikan rumusan masalah ketiga Penulis 

menggunakan metode Penelitian Preskriptif.  

 
B. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian hukum ini, adapun data yang digunakan 

penulis adalah data primer dan data sekunder. Bahwa di dalam 

penelitian sendiri dibedakan antara data yang diperoleh secara 

langsung dari sumbernya di lapangan (mengenai perilakunya; data 

empiris) dan dari bahan pustaka. 

23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas 
Indonesia Press, 1986), hlm. 43. 

24 Setiono, Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum (Surakarta: 
UNS, 2010), hlm. 20. 
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Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh dari 

narasumber atau responden. Dalam penelitian ini, peneliti 

memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan 

pihak responden, serta dengan melakukan pembahasan hasil 

kajian hukum bersama narasumber. Adapun responden dalam 

Penelitian ini adalah Pihak Perbankan yang memiliki Grup 

Konglomerasi Keuangan yang Induk Perusahaannya berada di 

Luar Negeri. Sedangkan untuk data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan 

kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan 

hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun 

bahan hukum tersier. Adapun data sekunder dalam penelitian ini 

terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, beberapa buku dan 

jurnal, serta kamus hukum. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  
Cara pengumpulan data atau teknik pengumpulan data 

yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah melalui 

wawancara serta studi kepustakaan atau library research.25 Bahwa 

teknik wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan data 

Primer yaitu dengan melakukan wawancara terhadap Pihak 

Penyedia Jasa Keuangan. 

Sedangkan untuk teknik studi kepustakaan (library 

research), Penulis gunakan untuk mendapatkan data sekunder 

yang diperoleh antara lain melalui: 

25 Peter Mahmud Marzuki., Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), hlm. 438. 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas.26 Adapun bahan 

hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan 

putusan hakim. Bahan hukum Primer yang penulis gunakan 

antara lain: 

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

4. Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang 

Dan/Atau Jasa Lainnya 

5. Peraturan Kepala PPATK Nomor 09 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai 

Bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

6. Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan 

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia 

Jasa Keuangan. 

26 Peter Mahmud Marzuki., Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), hlm. 47. 
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Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh dari 

narasumber atau responden. Dalam penelitian ini, peneliti 

memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan 

pihak responden, serta dengan melakukan pembahasan hasil 

kajian hukum bersama narasumber. Adapun responden dalam 

Penelitian ini adalah Pihak Perbankan yang memiliki Grup 

Konglomerasi Keuangan yang Induk Perusahaannya berada di 

Luar Negeri. Sedangkan untuk data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan 

kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan 

hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun 

bahan hukum tersier. Adapun data sekunder dalam penelitian ini 

terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, beberapa buku dan 

jurnal, serta kamus hukum. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  
Cara pengumpulan data atau teknik pengumpulan data 
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teknik wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan data 

Primer yaitu dengan melakukan wawancara terhadap Pihak 
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Sedangkan untuk teknik studi kepustakaan (library 

research), Penulis gunakan untuk mendapatkan data sekunder 

yang diperoleh antara lain melalui: 
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a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas.26 Adapun bahan 

hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan 

putusan hakim. Bahan hukum Primer yang penulis gunakan 

antara lain: 

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan 

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia 

Jasa Keuangan. 

26 Peter Mahmud Marzuki., Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2014), hlm. 47. 
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7. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan Bagi Profesi. 

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: 

1. Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum; 

2. Jurnal-jurnal hukum; 

3. Artikel; dan 

4. Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang 

memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, antara lain terdiri dari Kamus Bahasa 

Indonesia, Blacks Law Dictionary, Kamus Hukum, dan lain-

lain. 

 

D. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis data dengan pendekatan kualitatif, yaitu pada 

dasarnya berusaha untuk melakukan penyorotan terhadap 

masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan upaya-

upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang 

memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, 

untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin 

ruang lingkupnya. Adapun tujuan digunakannya metode kualitatif 

adalah bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang 

ditelitinya.27 

  

27 Soerjono Soekanto., op.cit., hlm. 32. 
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penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: 
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lain. 
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Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis data dengan pendekatan kualitatif, yaitu pada 
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masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan upaya-
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memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, 
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ruang lingkupnya. Adapun tujuan digunakannya metode kualitatif 

adalah bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang 

ditelitinya.27 

  

27 Soerjono Soekanto., op.cit., hlm. 32. 



BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Indikator Suatu Perbuatan Dikatakan Melanggar 

Ketentuan Anti Tipping Off Dalam Rezim Anti Pencucian 
Uang di Indonesia dari Sisi Pencegahan dan 
Pemberantasan TPPU 

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa dalam menjalankan fungsi 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

(TPPU), PPATK berwenang untuk28 “meminta dan mendapatkan 

data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga 

swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, 

termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang 

menerima laporan dari profesi tertentu”. Kemudian berdasarkan 

Pasal 44 ayat (1) huruf a dan b UU TPPU, bahwa dalam rangka 

melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan 

informasi PPATK dapat meminta dan menerima laporan dan 

informasi dari Pihak Pelapor, serta dapat meminta informasi 

kepada instansi atau pihak terkait.29 Bahwa sesuai ketentuan 

Pasal 45 UU TPPU dalam melaksanakan kewenangannya 

28 Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

29 Pasal 44 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang 
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Pasal 44 ayat (1) huruf a dan b UU TPPU, bahwa dalam rangka 

melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan 

informasi PPATK dapat meminta dan menerima laporan dan 

informasi dari Pihak Pelapor, serta dapat meminta informasi 

kepada instansi atau pihak terkait.29 Bahwa sesuai ketentuan 

Pasal 45 UU TPPU dalam melaksanakan kewenangannya 
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Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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tersebut terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.30 

Apabila melihat ketentuan sebagaimana termuat dalam 

Pasal 41 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) serta Pasal 45 UU TPPU, dapat 

diketahui bahwa terdapat adanya kewenangan dari PPATK untuk 

menggali informasi Pihak Pelapor dalam rangka Pencegahan dan 

Pemberantasan TPPU tanpa terikat dengan ketentuan 

kerahasiaan seperti ketentuan rahasia bank ataupun rahasia non-

bank. Bahwa adanya ketentuan mengenai rahasia bank ataupun 

rahasia keuangan selain bank adalah atas dasar adanya prinsip 

bahwa lembaga keuangan seperti bank yang memiliki kewajiban 

untuk menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Dimana 

Bank wajib menjaga keamanan uang tersebut agar benar-benar 

aman. Agar keamaan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan 

dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank 

tentang keadaan dan hal-hal dari nasabahnya.31 Bahwa 

keterangan tersebut seperti keadaan keuangan dan transaksi 

nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan 

kepada Pihak lain.32 Dimana hubungan antara bank atau lembaga 

keuangan selain bank dengan nasabah pada dasarnya bukanlah 

merupakan hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam 

hubungan tersebut terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak 

30 Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

31 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 
2002), hlm. 57. 

32 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, 
Likuidasi dan Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 2. 

membuka rahasia nasabahnya yang kemudian dikenal dengan 

istilah rahasia bank.33 

Dalam rezim anti pencucian uang yang di Indonesia sendiri 

prinsip rahasia bank ataupun rahasia non-bank tersebut dapat 

dikecualikan ketika PPATK melaksanakan kewenanganannya 

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 

Walaupun begitu dalam rangka mencegah kebocoran informasi 

dianggap perlu adanya aturan yang mewajibkan baik itu PPATK, 

Pihak Pelapor, maupun Lembaga Pengawas Pengatur untuk 

menjaga kerahasiaan informasi sehubungan dengan tugasnya 

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 

Atas dasar hal tersebutlah maka kemudian lahir ketentuan anti 

tipping off dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia 

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

12 ayat (3) UU TPPU. 

 Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU TPPU, 

adanya ketentuan anti tipping off dalam UU TPPU tersebut 

dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan Harta 

Kekayaannya sehingga dapat mempersulit penegak hukum dalam 

melakukan pelacakan terhadap Pengguna Jasa dan Harta 

Kekayaan bersangkutan.34 Bahwa objek informasi yang dilarang 

disampaikan dalam ketentuan anti tipping off adalah Laporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).  

33 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu), (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2003), hlm. 87. 

34 Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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tersebut terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan 
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keuangan selain bank dengan nasabah pada dasarnya bukanlah 

merupakan hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam 

hubungan tersebut terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak 

30 Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

31 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 
2002), hlm. 57. 

32 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, 
Likuidasi dan Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 2. 

membuka rahasia nasabahnya yang kemudian dikenal dengan 

istilah rahasia bank.33 

Dalam rezim anti pencucian uang yang di Indonesia sendiri 

prinsip rahasia bank ataupun rahasia non-bank tersebut dapat 

dikecualikan ketika PPATK melaksanakan kewenanganannya 

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 

Walaupun begitu dalam rangka mencegah kebocoran informasi 

dianggap perlu adanya aturan yang mewajibkan baik itu PPATK, 

Pihak Pelapor, maupun Lembaga Pengawas Pengatur untuk 

menjaga kerahasiaan informasi sehubungan dengan tugasnya 

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 

Atas dasar hal tersebutlah maka kemudian lahir ketentuan anti 

tipping off dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia 

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

12 ayat (3) UU TPPU. 

 Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU TPPU, 

adanya ketentuan anti tipping off dalam UU TPPU tersebut 

dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan Harta 

Kekayaannya sehingga dapat mempersulit penegak hukum dalam 

melakukan pelacakan terhadap Pengguna Jasa dan Harta 

Kekayaan bersangkutan.34 Bahwa objek informasi yang dilarang 

disampaikan dalam ketentuan anti tipping off adalah Laporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).  

33 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu), (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2003), hlm. 87. 

34 Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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Adapun bunyi ketentuan anti tipping off sebagaimana diatur 

dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU adalah 

sebagai berikut: 

Ketentuan yang disebut sebagai ketentuan anti tipping off dalam  

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU 

 

No. Pasal Rumusan Pasal Penjelasan Pasal 

1. Pasal 12 ayat (1) 

UU TPPU 

Direksi, komisaris, pengurus atau 

pegawai Pihak Pelapor dilarang 

memberitahukan kepada 

Pengguna Jasa atau pihak lain baik 

secara langsung maupun tidak 

langsung, dengan cara apapun pun 

mengenai laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan yang 

sedang disusun atau telah 

disampaikan kepada PPATK. 

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. 

 

2. Pasal 12 ayat (3) 

UU TPPU 

Pejabat atau pegawai PPATK atau 

Lembaga Pengawas dan Pengatur 

dilarang memberitahukan laporan 

Transaksi Keuangan 

Mencurigakan yang akan atau 

telah dilaporkan kepada PPATK 

secara langsung atau tidak 

langsung dengan cara apa pun 

kepada Pengguna Jasa atau pihak 

lain. 

Ketentuan ”anti-tipping off” 

berlaku pula bagi pejabat 

atau pegawai PPATK serta 

pejabat atau pegawai 

Lembaga Pengawas dan 

Pengatur untuk mencegah 

Pengguna Jasa yang diduga 

sebagai pelaku kejahatan 

melarikan diri dan Harta 

Kekayaan yang 

bersangkutan dialihkan 

sehingga mempersulit 

 

 

Walaupun di dalam ketentuan anti tipping off sebagaimana 

diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU 

dilarang adanya penyampaian informasi Laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pengguna Jasa atau 

Pihak Lain, tetapi dengan adanya ketentuan anti tipping off 

tersebut jangan sampai menghalangi adanya kerjasama 

pertukaran informasi dalam rangka penegakan hukum rezim anti 

pencucian uang. Apabila melihat ketentuan dalam The FATF 

Recommendations yang termuat dalam rekomendasi 18 FATF 

dinyatakan bahwa:35 

Financial institutions should be required to implement 
programmes against money laundering and terrorist 
financing. Financial groups should be required to implement 
group-wide programmes against money laundering and 
terrorist financing, including policies and procedures for 
sharing information within the group for AML/CFT purposes. 
Financial institutions should be required to ensure that their 
foreign branches and majorityowned subsidiaries apply 
AML/CFT measures consistent with the home country 
requirementsimplementing the FATF Recommendations 
through the financial groups’ programmes against money 
laundering and terrorist financing 

 
 Dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 18 

The FATF Recommendations tersebut dapat diketahui bahwa 

terdapat kewajiban dari lembaga keuangan untuk melaksanakan 

35 Rekomendasi 18 The FATF Recommendations. 

proses penyidikan tindak 

pidana. 
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Adapun bunyi ketentuan anti tipping off sebagaimana diatur 

dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU adalah 

sebagai berikut: 

Ketentuan yang disebut sebagai ketentuan anti tipping off dalam  

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU 

 

No. Pasal Rumusan Pasal Penjelasan Pasal 
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Keuangan Mencurigakan yang 
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disampaikan kepada PPATK. 

Ketentuan ini dikenal 

sebagai “anti-tipping off”.  

Ketentuan dalam ayat ini 

dimaksudkan agar 

Pengguna Jasa tidak 
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Kekayaannya sehingga 

mempersulit penegak hukum 

untuk melakukan pelacakan 

terhadap Pengguna jasa dan 

Harta Kekayaan yang 

bersangkutan. 

 

2. Pasal 12 ayat (3) 

UU TPPU 

Pejabat atau pegawai PPATK atau 

Lembaga Pengawas dan Pengatur 

dilarang memberitahukan laporan 

Transaksi Keuangan 

Mencurigakan yang akan atau 

telah dilaporkan kepada PPATK 

secara langsung atau tidak 

langsung dengan cara apa pun 

kepada Pengguna Jasa atau pihak 

lain. 

Ketentuan ”anti-tipping off” 

berlaku pula bagi pejabat 

atau pegawai PPATK serta 

pejabat atau pegawai 

Lembaga Pengawas dan 

Pengatur untuk mencegah 

Pengguna Jasa yang diduga 

sebagai pelaku kejahatan 

melarikan diri dan Harta 

Kekayaan yang 

bersangkutan dialihkan 

sehingga mempersulit 

 

 

Walaupun di dalam ketentuan anti tipping off sebagaimana 

diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU 

dilarang adanya penyampaian informasi Laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pengguna Jasa atau 

Pihak Lain, tetapi dengan adanya ketentuan anti tipping off 

tersebut jangan sampai menghalangi adanya kerjasama 

pertukaran informasi dalam rangka penegakan hukum rezim anti 

pencucian uang. Apabila melihat ketentuan dalam The FATF 

Recommendations yang termuat dalam rekomendasi 18 FATF 

dinyatakan bahwa:35 

Financial institutions should be required to implement 
programmes against money laundering and terrorist 
financing. Financial groups should be required to implement 
group-wide programmes against money laundering and 
terrorist financing, including policies and procedures for 
sharing information within the group for AML/CFT purposes. 
Financial institutions should be required to ensure that their 
foreign branches and majorityowned subsidiaries apply 
AML/CFT measures consistent with the home country 
requirementsimplementing the FATF Recommendations 
through the financial groups’ programmes against money 
laundering and terrorist financing 

 
 Dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 18 

The FATF Recommendations tersebut dapat diketahui bahwa 

terdapat kewajiban dari lembaga keuangan untuk melaksanakan 

35 Rekomendasi 18 The FATF Recommendations. 

proses penyidikan tindak 

pidana. 
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program melawan pencucian uang dan pendanaan teroris. Salah 

satu bentuk implementasi program melawan anti pencucian uang 

dan pendanaan terorisme adalah dengan adanya kerjasama 

pertukaran informasi untuk tujuan Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Lembaga Keuangan. 

Oleh karena itu dengan adanya ketentuan anti tipping off jangan 

sampai untuk menghalangi kerjasama pertukaran informasi dalam 

rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sehingga atas 

dasar hal tersebut perlu adanya kajian mendalam yang mengkaji 

bagaimana indikator suatu perbuatan dikatakan melanggar 

ketentuan anti tipping off. 

Bahwa ketentuan anti tipping off sebagaimana diatur dalam 

Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU pada dasarnya 

memiliki kemiripan dengan ketentuan rahasia jabatan 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU TPPU yang 

menyatakan bahwa:36 

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 baik dari 

PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, maupun Setiap Orang 

lainnya untuk merahasiakan setiap dokumen atau keterangan 

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

yang diperolehnya dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut 

Undang-Undang tersebut. Bahwa ketentuan ini selanjutnya 

disebut sebagai ketentuan rahasia jabatan Menurut R. Soesilo 

untuk seseorang dapat dihukum dikarenakan melanggar 

ketentuan rahasia jabatan maka hal-hal yang harus dibuktikan 

adalah:37 

a) Yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia; 

b) Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia 

tersebut dan Ia harus betul-betul mengetahui, bahwa Ia 

wajib menyimpan rahasia itu; 

c) Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah 

akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang, 

maupun yang dahulu pernah ia jabat; dan 

d) Membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja. 

 

Bahwa sama halnya dengan ketentuan anti tipping off yang 

memberikan kewajiban bagi Pihak Pelapor, PPATK maupun LPP 

untuk merahasiakan LTKM, di dalam ketentuan mengenai rahasia 

jabatan juga terdapat kewajiban dari PPATK maupun Aparat 

Penegak Hukum untuk merahasiakan dokumen ataupun 

keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.38 Sehingga 

dapat diketahui bahwa baik ketentuan rahasia jabatan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU TPPU maupun 

ketentuan anti tipping off sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 

37 R. Soesilo., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 232. 

38 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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37 R. Soesilo., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 232. 

38 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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(1) UU TPPU dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU memberikan 

kewajiban bagi Para Pihak yang memperoleh informasi dalam 

rangka pelaksanaan tugasnya untuk merahasiakan informasi 

tersebut dan tidak menyampaikannya kepada Pihak Lain.  

Adapun yang membedakan antara ketentuan rahasia 

jabatan dan ketentuan anti tipping off dalam UU TPPU adalah pada 

obyek informasi yang wajib untuk dirahasiakan atau dilarang 

disampaikan kepada Pihak lain. Dimana obyek informasi yang 

wajib dirahasiakan dalam ketentuan anti tipping off Pasal 12 ayat 

(1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU adalah Laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan (LTKM) baik yang sedang disusun 

maupun yang telah disampaikan kepada PPATK, sedangkan 

untuk obyek informasi yang wajib dirahasiakan dalam ketentuan 

rahasia jabatan Pasal 11 ayat (1) UU TPPU adalah Dokumen atau 

keterangan dalam rangka pelaksanaan tugas menurut UU No. 8 

Tahun 2010 (UU TPPU). Apabila melihat tujuan dari ketentuan anti 

tipping off yang dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak 

memindahkan Harta Kekayaannya, maka dapat diketahui bahwa 

beberapa informasi yang diwajibkan untuk dirahasiakan 

berdasarkan Pasal 11 ayat (1) seharusnya juga termasuk dalam 

ruang lingkup ketentuan anti tipping off seperti Laporan Hasil 

Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Hal tersebut dikarenakan 

di dalam Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan 

terdapat adanya data yang sifatnya rahasia yang memuat indikasi 

terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal 

terkait dengan pencucian uang yang digunakan untuk kepentingan 

penyelidikan dan penyidikan. 

 Selain diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU) 

definisi dari ketentuan tipping off juga termuat dalam Keputusan 

Kepala PPATK Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman 

umum dalam Pelaksanaan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagai 

pelaksanaan dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang 

TPPU. Bahwa dalam Bab 7 Keputusan Kepala PPATK Nomor 

2/1/KEP.PPATK/2003 tersebut, dinyatakan bahwa Anti Tipping Off 

sendiri merupakan Larangan Memberikan Keterangan kepada 

pihak yang Tidak Berhak.39  

Secara internasional, ketentuan anti tipping off dalam rezim 

anti pencucian uang juga diatur dalam Rekomendasi 21 dari The 

FATF Recommendation. Bahwa dalam Rekomendasi 21 dari The 

FATF Recommendations dinyatakan bahwa:40 

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

(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 

39 Bab 7 Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang 
Pedoman umum dalam Pelaksanaan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagai pelaksanaan dari Undang-
Undang No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah menjadi UU 
No. 25 Tahun 2003 

40 Rekomendasi 21 The FATF Recommendations. 
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information is being filed with the FIU. These provisions 

39 Bab 7 Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang 
Pedoman umum dalam Pelaksanaan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagai pelaksanaan dari Undang-
Undang No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah menjadi UU 
No. 25 Tahun 2003 

40 Rekomendasi 21 The FATF Recommendations. 
 



40 Kajian Hukum: Tinjauan Hukum Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off dalam Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

are not intended to inhibit information sharing under 
Recommendation 18. 

 

Dari ketentuan anti tipping off sebagaimana dinyatakan 

dalam Rekomendasi 21 dari The FATF Recommendations 

tersebut, dapat diketahui bahwa indikator suatu perbuatan 

dikatakan tipping off adalah sebagai berikut: 

• Pengungkapan fakta seputar laporan transaksi keuangan 

mencurigakan (STR) atau informasi terkait; 

• Laporan transaksi keuangan mencurigakan (STR) atau 

informasi terkait tersebut sedang diajukan ke FIU. 

 

Berdasarkan ketentuan dalam The FATF 

Recommendations sendiri dapat diketahui bahwa kriteria suatu 

perbuatan dapat dikatakan sebagai tipping off adalah apabila 

mengungkapkan informasi seputar laporan mengenai Transaksi 

Keuangan Mencurigakan (STR) atau informasi yang terkait.  

 Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang dan Rekomendasi 21 The FATF 

Recommendations, terdapat beberapa regulasi di negarasi lain 

yang memiliki aturan terkait anti tipping off dalam rezim anti 

pencucian uang. 

 Di Inggris, ketentuan anti tipping off dalam rezim anti 

pencucian uang diatur di dalam Section 333A of the Proceeds of 

Crime Act 2002 (POCA). Berdasarkan Section 333A of the 

Proceeds of Crime Act 2002 dinyatakan bahwa:41 

If you work in the regulated sector, it’s a criminal offence 
to tell a person that: 

• a report has been made if you know or suspect 
that you’re likely prejudice an investigation by 
disclosing this information; 

• an investigation into money laundering is being 
considered or carried out if that disclosure will 
prejudice the investigation. 

 

 Dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Proceeds of 

Crime Act 2002 (POCA) tersebut, dapat diketahui bahwa yang 

menjadi indikator suatu perbuatan dikatakan tipping off menurut 

Proceeds of Crime Act 2002 (POCA) adalah apabila: 

• Adanya penyampaian laporan terhadap seseorang; 

• Disampaikan oleh orang yang bekerja di sektor yang diatur 

(In the regulated sector); 

• Pengungkapan laporan/informasi tersebut dapat 

menghambat atau merugakan penyelidikan yang sedang 

dilakukan. 
 

Selain di Inggris, di Malaysia juga telah diatur ketentuan anti 

tipping off di dalam rezim anti pencucian uangnya. Bahwa 

ketentuan anti tipping off di Malysia diatur di dalam Article 35 Anti 

Money Laundering Act of Malaysia, 2001. Bahwa sesuai Article 35 

paragrah (1) Anti Money Laundering Act of Malaysia 2001, 

dinyatakan bahwa:42 

41 Section 333A of the Proceeds of Crime Act 2002 (POCA). 
42 Article 35 paragrah (1) Anti Money Laundering Act of Malaysia 2001. 
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 Any person who: 
(a) Knows or has reason to suspect that an investigating 

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 under it and discloses to 
any other person information or any other matter 
which is likely to prejudice that investigation or 
proposed investigation; or 

(b) Knows or has reason to suspect that a disclosure has 
been made to an investigating officer under this Act 
and discloses to any other person information or any 
other matter which is likely to prejudice any 
investigation which might be conducted following the 
disclosure. 

commits an offence and shall on conviction be liable to a 
fine not exceeding one million ringgit or to imprisonment 
for a term not exceeding one year or to both. 

 

Dari ketentuan anti tipping off, sebagaimana termuat dalam 

Article 35 paragrah (1) Anti Money Laundering Act of Malaysia 

2001 dapat diketahui bahwa perbuatan anti tipping off terjadi dalam 

hal petugas investigasi mengungkapkan kepada orang lain 

informasi atau hal lain apa pun yang mungkin merugikan 

penyelidikan atau penyelidikan yang telah diusulkan. Sehingga 

dapat diketahui bahwa ruang lingkup objek informasi yang 

dilindungi oleh ketentuan anti tipping off Malaysia adalah segala 

macam informasi yang dapat merugikan penyelidikan TPPU yang 

telah dilakukan. Bahwa dalam rangka penegakan hukum TPPU 

maka diperlukan adanya perlidungan terhadap informasi yang 

apabila diungkap dapat menghambat proses penanganan perkara. 

Selain berdasarkan regulasi yang ada, terdapat ahli yang 

mendefinisikan perbuatan tipping off. Apabila merujuk pendapat 

ahli, bahwa Dennis Cox menyatakan tipping off adalah:43 

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. 

 

Dari pendapat Dennis Cox tersebut dapat diketahui terdapat 

adanya beberapa elemen penting dari perbuatan tipping off dalam 

yaitu: 

• Terdapatnya penyampaian informasi; 

• Informasi tersebut disampaikan kepada subjek yang 

suspicious; 

• Menghambat proses penyelidikan tindak pidana 

pencucian uang; dan 

• Bertujuan agar pelaku dapat menyembunyikan harta hasil 

kejahatannya. 

  

 Apabila merujuk pada pengertian mengenai anti tipping off 

baik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

43 Dennis Cox, Handbook of Anti Money Laundering (New Jersey: John Wiley 
& Sons, 2014), hlm. 261. 
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 Any person who: 
(a) Knows or has reason to suspect that an investigating 

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 under it and discloses to 
any other person information or any other matter 
which is likely to prejudice that investigation or 
proposed investigation; or 

(b) Knows or has reason to suspect that a disclosure has 
been made to an investigating officer under this Act 
and discloses to any other person information or any 
other matter which is likely to prejudice any 
investigation which might be conducted following the 
disclosure. 

commits an offence and shall on conviction be liable to a 
fine not exceeding one million ringgit or to imprisonment 
for a term not exceeding one year or to both. 

 

Dari ketentuan anti tipping off, sebagaimana termuat dalam 

Article 35 paragrah (1) Anti Money Laundering Act of Malaysia 

2001 dapat diketahui bahwa perbuatan anti tipping off terjadi dalam 

hal petugas investigasi mengungkapkan kepada orang lain 

informasi atau hal lain apa pun yang mungkin merugikan 

penyelidikan atau penyelidikan yang telah diusulkan. Sehingga 

dapat diketahui bahwa ruang lingkup objek informasi yang 

dilindungi oleh ketentuan anti tipping off Malaysia adalah segala 

macam informasi yang dapat merugikan penyelidikan TPPU yang 

telah dilakukan. Bahwa dalam rangka penegakan hukum TPPU 

maka diperlukan adanya perlidungan terhadap informasi yang 

apabila diungkap dapat menghambat proses penanganan perkara. 

Selain berdasarkan regulasi yang ada, terdapat ahli yang 

mendefinisikan perbuatan tipping off. Apabila merujuk pendapat 

ahli, bahwa Dennis Cox menyatakan tipping off adalah:43 

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. 

 

Dari pendapat Dennis Cox tersebut dapat diketahui terdapat 

adanya beberapa elemen penting dari perbuatan tipping off dalam 

yaitu: 

• Terdapatnya penyampaian informasi; 

• Informasi tersebut disampaikan kepada subjek yang 

suspicious; 

• Menghambat proses penyelidikan tindak pidana 

pencucian uang; dan 

• Bertujuan agar pelaku dapat menyembunyikan harta hasil 

kejahatannya. 

  

 Apabila merujuk pada pengertian mengenai anti tipping off 

baik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

43 Dennis Cox, Handbook of Anti Money Laundering (New Jersey: John Wiley 
& Sons, 2014), hlm. 261. 
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Pencucian Uang, The FATF Recommendations, the Proceeds of 

Crime Act 2002 (POCA), Anti Money Laundering Act of Malaysia 

2001 maupun pendapat ahli Dennis Cox maka dapat diketahui 

bahwa sejatinya pengaturan anti tipping off dalam rezim anti 

pencucian uang sendiri ditujukkan untuk mencegah agar 

Pengguna Jasa tidak memindahkan harta kekayaannya. Bahwa 

untuk memperlancar proses penyelidikan dan agar Pengguna 

Jasa tidak mengalihkan harta kekayaannya maka terdapat 

pengaturan ketentuan anti tipping off tersebut.  

 Oleh karena itu terdapat indikator untuk menyatakan suatu 

perbuatan dikatakan melanggar ketentuan anti tipping off dalam 

rezim anti pencucian uang yaitu: 

• 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. 

• 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. 

 

 

 

 

 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Peneliti 

berpendapat terdapat 2 (dua) tujuan utama adanya ketentuan anti 

tipping off yaitu: 

a) Untuk mencegah pihak yang dilaporkan (nasabah) 

mengalihkan dananya dan atau melarikan diri sehingga 

mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan 

pelacakan kasus tersebut. 

b) Untuk menjaga efektivitas penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana pencucian uang. 

 

Sehingga dengan adanya ketentuan anti tipping off, seyogyanya 

jangan sampai menghambat proses dari penanganan perkara 

pencucian uang, akan tetapi harus untuk mendukung proses 

penyelidikan dan penyidikan perkara pencucian uang serta dapat 

memaksimalkan asset recovery. 

 
B. Permasalahan Hukum dalam Penerapan Ketentuan Anti 

Tipping Off di Indonesia 
Mengenai permasalahan hukum yang timbul seputar 

pengaturan mengenai ketentuan Anti Tipping Off di Indonesia 

dapat dilihat dari sisi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. Bahwa dari sisi pencegahan adalah 

kaitannya dengan implementasi ketentuan anti tipping off oleh 

Pihak Pelapor, PPATK dan LPP untuk mencegah Pengguna Jasa 

atau Pihak Lain untuk memindahkan harta kekayaan yang berasal 

dari kejahatan. Sedangkan dari sisi Pemberantasan adalah 

kaitannya dengan implementasi ketentuan anti tipping off oleh 
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Pencucian Uang, The FATF Recommendations, the Proceeds of 

Crime Act 2002 (POCA), Anti Money Laundering Act of Malaysia 

2001 maupun pendapat ahli Dennis Cox maka dapat diketahui 

bahwa sejatinya pengaturan anti tipping off dalam rezim anti 

pencucian uang sendiri ditujukkan untuk mencegah agar 

Pengguna Jasa tidak memindahkan harta kekayaannya. Bahwa 

untuk memperlancar proses penyelidikan dan agar Pengguna 

Jasa tidak mengalihkan harta kekayaannya maka terdapat 

pengaturan ketentuan anti tipping off tersebut.  

 Oleh karena itu terdapat indikator untuk menyatakan suatu 

perbuatan dikatakan melanggar ketentuan anti tipping off dalam 

rezim anti pencucian uang yaitu: 

• 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. 

• 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. 

 

 

 

 

 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Peneliti 

berpendapat terdapat 2 (dua) tujuan utama adanya ketentuan anti 

tipping off yaitu: 

a) Untuk mencegah pihak yang dilaporkan (nasabah) 

mengalihkan dananya dan atau melarikan diri sehingga 

mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan 

pelacakan kasus tersebut. 

b) Untuk menjaga efektivitas penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana pencucian uang. 

 

Sehingga dengan adanya ketentuan anti tipping off, seyogyanya 

jangan sampai menghambat proses dari penanganan perkara 

pencucian uang, akan tetapi harus untuk mendukung proses 

penyelidikan dan penyidikan perkara pencucian uang serta dapat 

memaksimalkan asset recovery. 

 
B. Permasalahan Hukum dalam Penerapan Ketentuan Anti 

Tipping Off di Indonesia 
Mengenai permasalahan hukum yang timbul seputar 

pengaturan mengenai ketentuan Anti Tipping Off di Indonesia 

dapat dilihat dari sisi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. Bahwa dari sisi pencegahan adalah 

kaitannya dengan implementasi ketentuan anti tipping off oleh 

Pihak Pelapor, PPATK dan LPP untuk mencegah Pengguna Jasa 

atau Pihak Lain untuk memindahkan harta kekayaan yang berasal 

dari kejahatan. Sedangkan dari sisi Pemberantasan adalah 

kaitannya dengan implementasi ketentuan anti tipping off oleh 
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Penegak Hukum dan PPATK dalam memberantas Tindak Pidana 

Pencucian Uang dan mencegah terhambatnya proses 

penyelidikan dan penyidikan TPPU. 

Mengenai problematika dalam penerapan ketentuan anti 

tipping off, bahwa dari sisi pencegahan maupun pemberantasan 

terdapat adanya beberapa problematika dalam penerapan 

ketentuan anti tipping off yaitu: 

1) Ruang lingkup ketentuan anti tipping of (subjek dan objek 

dari ketentuan anti tipping off; 

2) Problematika terkait interprestasi istilah “LTKM yang 

sedang disusun” dan “Pihak Lain” dalam ketentuan anti 

tipping off; dan 

3) Problematika dalam implementasi ketentuan anti tipping 

off dalam hal terjadi merger, akuisisi, atau konsolidasi 

antar Bank. 

 

Untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut, maka perlu 

dilakukan kajian hukum seputar ketentuan anti tipping off dalam 

rezim Pencucian Uang yang ada di Indonesia.  

 

B.1. Problematika Seputar Ruang Lingkup dari Ketentuan 
Anti Tipping Off dalam Rezim Anti Pencucian Uang dari sisi 
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang 
 Apabila berbicara mengenai anti tipping off kaitannya adalah 

dengan larangan untuk menyampaikan informasi yang sifatnya 

rahasia kepada Pihak Pengguna Jasa ataupun Pihak lain. Bahwa 

hal penting yang perlu dipahami dari ketentuan anti tipping off 

adalah apa yang menjadi ruang lingkup dari ketentuan anti tipping 

off. Berbicara mengenai ruang lingkup dari ketentuan anti tipping 

off dalam rezim anti pencucian uang maka kaitannya adalah 

dengan: 

1. Siapa yang wajib untuk mentaati ketentuan anti Tipping Off 

dalam rezim anti pencucian uang?; dan 

2. Objek informasi seperti apa yang dilarang disampaikan 

dalam ketentuan anti tipping off? 

Bahwa untuk menjawab permasalahan mengenai ruang lingkup 

ketentuan anti tipping off maka perlu dijawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut.  

 

B.1.1 Pihak yang wajib untuk mentaati ketentuan anti 
Tipping Off dalam rezim anti pencucian uang  

Berbicara mengenai ketentuan anti-tipping off maka harus 

dapat dipahami siapa yang menjadi subjek dari ketentuan anti 

tipping off dalam hal ini siapa yang wajib untuk mentaati ketentuan 

anti tipping off tersebut. Apabila merujuk pada Penjelasan Pasal 

12 ayat (1) UU TPPU dinyatakan bahwa ketentuan ini dikenal 

sebagai “anti-tipping off”. Bahwa merujuk pada Pasal 12 ayat (1) 

UU TPPU sendiri dinyatakan bahwa:44 

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. 
 

44 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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Penegak Hukum dan PPATK dalam memberantas Tindak Pidana 

Pencucian Uang dan mencegah terhambatnya proses 

penyelidikan dan penyidikan TPPU. 

Mengenai problematika dalam penerapan ketentuan anti 

tipping off, bahwa dari sisi pencegahan maupun pemberantasan 

terdapat adanya beberapa problematika dalam penerapan 

ketentuan anti tipping off yaitu: 

1) Ruang lingkup ketentuan anti tipping of (subjek dan objek 

dari ketentuan anti tipping off; 

2) Problematika terkait interprestasi istilah “LTKM yang 

sedang disusun” dan “Pihak Lain” dalam ketentuan anti 

tipping off; dan 

3) Problematika dalam implementasi ketentuan anti tipping 

off dalam hal terjadi merger, akuisisi, atau konsolidasi 

antar Bank. 

 

Untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut, maka perlu 

dilakukan kajian hukum seputar ketentuan anti tipping off dalam 

rezim Pencucian Uang yang ada di Indonesia.  

 

B.1. Problematika Seputar Ruang Lingkup dari Ketentuan 
Anti Tipping Off dalam Rezim Anti Pencucian Uang dari sisi 
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang 
 Apabila berbicara mengenai anti tipping off kaitannya adalah 

dengan larangan untuk menyampaikan informasi yang sifatnya 

rahasia kepada Pihak Pengguna Jasa ataupun Pihak lain. Bahwa 

hal penting yang perlu dipahami dari ketentuan anti tipping off 

adalah apa yang menjadi ruang lingkup dari ketentuan anti tipping 

off. Berbicara mengenai ruang lingkup dari ketentuan anti tipping 

off dalam rezim anti pencucian uang maka kaitannya adalah 

dengan: 

1. Siapa yang wajib untuk mentaati ketentuan anti Tipping Off 

dalam rezim anti pencucian uang?; dan 

2. Objek informasi seperti apa yang dilarang disampaikan 

dalam ketentuan anti tipping off? 

Bahwa untuk menjawab permasalahan mengenai ruang lingkup 

ketentuan anti tipping off maka perlu dijawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut.  

 

B.1.1 Pihak yang wajib untuk mentaati ketentuan anti 
Tipping Off dalam rezim anti pencucian uang  

Berbicara mengenai ketentuan anti-tipping off maka harus 

dapat dipahami siapa yang menjadi subjek dari ketentuan anti 

tipping off dalam hal ini siapa yang wajib untuk mentaati ketentuan 

anti tipping off tersebut. Apabila merujuk pada Penjelasan Pasal 

12 ayat (1) UU TPPU dinyatakan bahwa ketentuan ini dikenal 

sebagai “anti-tipping off”. Bahwa merujuk pada Pasal 12 ayat (1) 

UU TPPU sendiri dinyatakan bahwa:44 

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. 
 

44 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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Apabila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) 

UU TPPU, dapat diketahui bahwa Direksi, komisaris, pengurus dan 

Pegawai Pihak Pelapor diberikan kewajiban untuk mentaati 

ketentuan anti tipping off. Bahwa dari sisi Pencegahan TPPU 

sendiri peranan Pihak Pelapor cukuplah penting dikarenakan 

terdapat adanya kewajiban penyampaian Laporan berupa LTKM, 

LTKT, maupun laporan transaksi transfer dana dari dan keluar 

negeri oleh Pihak Pelapor kepada PPATK. Dimana pengertian 

pengurus atau pegawai Pihak Pelapor disini adalah pengurus atau 

pegawai Pihak Pelapor yang utamanya berada dalam unit terkait 

pencegahan dan pemberantasan TPPU yang memiliki 

kewenangan untuk kemudian mengakses LTKM. 

Selain Pihak Pelapor yang memiliki kewajiban untuk 

mentaati ketentuan anti tipping off sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 12 ayat (1) UU TPPU, ketentuan anti tipping off ini berlaku 

juga bagi pejabat atau pegawai atau pegawai PPATK serta pejabat 

atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mencegah 

Pengguna Jasa yang diduga sebagai pelaku kejahatan melarikan 

diri dan Harta Kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga 

mempersulit proses penyidikan tindak pidana.45 Adapun sesuai 

dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU disebutkan:46 

Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas 
dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan 
kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung 

45 Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

46 Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak 
lain. 
 
Dari ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU tersebut dapat 

diketahui bahwa terdapat adanya kewajiban bagi Pejabat atau 

Pegawai PPATK serta Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk 

tidak memberitahukan LTKM baik yang akan maupun telah 

dilaporkan ke PPATK baik kepada Pengguna Jasa ataupun Pihak 

Lain. 

Dari ketentuan sebagaimana yang termuat baik dalam 

ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU maka 

dapat disimpulkan bahwa Pihak-Pihak yang wajib mentaati 

ketentuan anti tipping off yaitu: 

• Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor; 

• Pejabat atau pegawai PPATK; dan 

• Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) 

Bahwa terdapat adanya kewajiban dari pihak-pihak sebagaimana 

tersebut di atas untuk merahasiakan dan tidak memberitahukan 

LTKM yang disusun dengan tujuan agar Pelaku tidak melakukan 

pemindahan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil 

kejahatan. 

 

B.1.2 Objek informasi seperti apa yang dilarang 
disampaikan dalam ketentuan anti tipping off  

Apabila mengacu kepada Penjelasan Pasal 12 ayat (1) 

dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU dapat diketahui bahwa ketentuan 

tersebut merupakan ketentuan anti tipping off. Dimana perlu 

dipahami mengenai ruang lingkup dari objek informasi yang 
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Apabila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) 

UU TPPU, dapat diketahui bahwa Direksi, komisaris, pengurus dan 

Pegawai Pihak Pelapor diberikan kewajiban untuk mentaati 

ketentuan anti tipping off. Bahwa dari sisi Pencegahan TPPU 

sendiri peranan Pihak Pelapor cukuplah penting dikarenakan 

terdapat adanya kewajiban penyampaian Laporan berupa LTKM, 

LTKT, maupun laporan transaksi transfer dana dari dan keluar 

negeri oleh Pihak Pelapor kepada PPATK. Dimana pengertian 

pengurus atau pegawai Pihak Pelapor disini adalah pengurus atau 

pegawai Pihak Pelapor yang utamanya berada dalam unit terkait 

pencegahan dan pemberantasan TPPU yang memiliki 

kewenangan untuk kemudian mengakses LTKM. 

Selain Pihak Pelapor yang memiliki kewajiban untuk 

mentaati ketentuan anti tipping off sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 12 ayat (1) UU TPPU, ketentuan anti tipping off ini berlaku 

juga bagi pejabat atau pegawai atau pegawai PPATK serta pejabat 

atau pegawai Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk mencegah 

Pengguna Jasa yang diduga sebagai pelaku kejahatan melarikan 

diri dan Harta Kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga 

mempersulit proses penyidikan tindak pidana.45 Adapun sesuai 

dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU disebutkan:46 

Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas 
dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan 
kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung 

45 Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

46 Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak 
lain. 
 
Dari ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU tersebut dapat 

diketahui bahwa terdapat adanya kewajiban bagi Pejabat atau 

Pegawai PPATK serta Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk 

tidak memberitahukan LTKM baik yang akan maupun telah 

dilaporkan ke PPATK baik kepada Pengguna Jasa ataupun Pihak 

Lain. 

Dari ketentuan sebagaimana yang termuat baik dalam 

ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU maka 

dapat disimpulkan bahwa Pihak-Pihak yang wajib mentaati 

ketentuan anti tipping off yaitu: 

• Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor; 

• Pejabat atau pegawai PPATK; dan 

• Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) 

Bahwa terdapat adanya kewajiban dari pihak-pihak sebagaimana 

tersebut di atas untuk merahasiakan dan tidak memberitahukan 

LTKM yang disusun dengan tujuan agar Pelaku tidak melakukan 

pemindahan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil 

kejahatan. 

 

B.1.2 Objek informasi seperti apa yang dilarang 
disampaikan dalam ketentuan anti tipping off  

Apabila mengacu kepada Penjelasan Pasal 12 ayat (1) 

dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU dapat diketahui bahwa ketentuan 

tersebut merupakan ketentuan anti tipping off. Dimana perlu 

dipahami mengenai ruang lingkup dari objek informasi yang 
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dilarang untuk disampaikan dalam ketentuan anti tipping off. 

Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 12 ayat (1) terdapat 

adanya larangan bagi Pejabat atau Pegawai Pihak Pelapor untuk 

memberitahukan mengenai LTKM yang sedang disusun atau telah 

disampaikan kepada PPATK baik secara langsung maupun tidak 

langsung.47 Sedangkan apabila mengacu kepada ketentuan 

sebagaimana termuat dalam Pasal 12 ayat (3) UU TPPU terdapat 

adanya larangan bagi Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga 

Pengawas Pengatur untuk memberitahukan LTKM yang akan atau 

telah dilaporkan kepada PPATK.48  

Dari ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 12 ayat 

(1) dan Pasal 12 ayat (3) tersebut, dapat diketahui bahwa yang 

menjadi objek dari ketentuan anti tipping off sendiri adalah LTKM 

yang sedang disusun atau telah disampaikan/dilaporkan kepada 

PPATK beserta informasi yang di dalamnya yang apabila 

tersampaikan kepada Pengguna Jasa dapat mengakibatkan 

Pengguna Jasa kemudian memindahkan harta kekayaannya. 

Bahwa yang menjadi pertanyaannya adalah apakah objek 

ketentuan anti tipping off hanya sebatas pada LTKM dan informasi 

yang terdapat di dalamnya saja sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU atau dapat 

meliputi objek lainnya. 

Apabila melihat Penjelasan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 

ayat (3) UU TPPU dinyatakan bahwa adanya ketentuan anti tipping 

47 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

48 Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

off adalah dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan 

harta kekayaannya atau untuk mencegah Pengguna Jasa yang 

diduga sebagai Pelaku Kejahatan melarikan diri sehingga 

mempersulit Penegak Hukum untuk melakukan pelacakan 

terhadap Pengguna Jasa atau Harta Kekayaan.49 Bahwa dari 

penjelasan mengenai tujuan ketentuan anti tipping off tersebut 

maka dapat diketahui bahwa dalam rangka mencegah Pengguna 

Jasa memindahkan atau mengalihkan harta kekayaannya 

diperlukan adanya ketentuan terkait perlindungan informasi dalam 

rezim anti pencucian uang.  

Bahwa selain LTKM terdapat objek informasi lainnya yang 

wajib dilaporkan oleh Pihak Pelapor sesuai ketentuan dalam UU 

TPPU. Bahwa selain LTKM untuk Penyedia Jasa Keuangan 

diwajibkan juga untuk menyampaikan:50 a) Laporan Transaksi 

Keuangan Tunai (LTKT) dalam jumlah paling sedikit 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang 

asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali 

Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari 

kerja; dan/atau b) Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke 

luar negeri. Bahwa kewajiban untuk menyampaikan LTKT dan 

Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri 

tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan c UU 

TPPU. 

49 Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

50 Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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dilarang untuk disampaikan dalam ketentuan anti tipping off. 

Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 12 ayat (1) terdapat 

adanya larangan bagi Pejabat atau Pegawai Pihak Pelapor untuk 

memberitahukan mengenai LTKM yang sedang disusun atau telah 

disampaikan kepada PPATK baik secara langsung maupun tidak 

langsung.47 Sedangkan apabila mengacu kepada ketentuan 

sebagaimana termuat dalam Pasal 12 ayat (3) UU TPPU terdapat 

adanya larangan bagi Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga 

Pengawas Pengatur untuk memberitahukan LTKM yang akan atau 

telah dilaporkan kepada PPATK.48  

Dari ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 12 ayat 

(1) dan Pasal 12 ayat (3) tersebut, dapat diketahui bahwa yang 

menjadi objek dari ketentuan anti tipping off sendiri adalah LTKM 

yang sedang disusun atau telah disampaikan/dilaporkan kepada 

PPATK beserta informasi yang di dalamnya yang apabila 

tersampaikan kepada Pengguna Jasa dapat mengakibatkan 

Pengguna Jasa kemudian memindahkan harta kekayaannya. 

Bahwa yang menjadi pertanyaannya adalah apakah objek 

ketentuan anti tipping off hanya sebatas pada LTKM dan informasi 

yang terdapat di dalamnya saja sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU atau dapat 

meliputi objek lainnya. 

Apabila melihat Penjelasan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 

ayat (3) UU TPPU dinyatakan bahwa adanya ketentuan anti tipping 

47 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

48 Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

off adalah dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan 

harta kekayaannya atau untuk mencegah Pengguna Jasa yang 

diduga sebagai Pelaku Kejahatan melarikan diri sehingga 

mempersulit Penegak Hukum untuk melakukan pelacakan 

terhadap Pengguna Jasa atau Harta Kekayaan.49 Bahwa dari 

penjelasan mengenai tujuan ketentuan anti tipping off tersebut 

maka dapat diketahui bahwa dalam rangka mencegah Pengguna 

Jasa memindahkan atau mengalihkan harta kekayaannya 

diperlukan adanya ketentuan terkait perlindungan informasi dalam 

rezim anti pencucian uang.  

Bahwa selain LTKM terdapat objek informasi lainnya yang 

wajib dilaporkan oleh Pihak Pelapor sesuai ketentuan dalam UU 

TPPU. Bahwa selain LTKM untuk Penyedia Jasa Keuangan 

diwajibkan juga untuk menyampaikan:50 a) Laporan Transaksi 

Keuangan Tunai (LTKT) dalam jumlah paling sedikit 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang 

asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali 

Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari 

kerja; dan/atau b) Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke 

luar negeri. Bahwa kewajiban untuk menyampaikan LTKT dan 

Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri 

tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan c UU 

TPPU. 

49 Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

50 Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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Kemudian untuk Penyedia Barang dan Jasa sesuai 

ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU TPPU diwajibkan untuk 

menyampaikan Laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna 

Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang 

nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.51 Selain Penyedia Jasa 

Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang Jasa (PBJ) terdapat 

kewajiban juga dari Pihak Profesi yang terdiri dari Advokat, Notaris, 

PPAT, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencanaan Keuangan 

untuk menyampaikan LTKM kepada PPATK.52 

Apabila melihat beragamnya informasi yang disampaikan 

kepada PPATK seperti LTKM, LTKT maupun Laporan Transaksi 

transfer dana dari dan ke luar negeri maka perlu dikaji apakah 
informasi selain LTKM seperti LTKT maupun Laporan 
Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri 
termasuk ruang lingkup dari ketentuan anti tipping off? 

Selain itu perlu dikaji juga apakah informasi yang dihasilkan 

PPATK dalam rangka membantu penyelidikan dan penyidikan 

perkara TPPU juga masuk dalam ruang lingkup ketentuan anti 

tipping off. Sebagaimana diketahui di sisi Pemberantasan TPPU 

sendiri terdapat adanya produk informasi yang disampaikan oleh 

PPATK kepada aparat penegak hukum dalam rangka penyelidikan 

dan penyidikan TPPU. Adapun produk informasi tersebut adalah 

Laporan Hasil Analisis (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), 

51 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

52 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor 
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

rekomendasi dan informasi lainnya53 sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Perka PPATK Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Permintaan Informasi ke PPATK. Oleh karena itu 
maka perlu dikaji juga apakah objek informasi yang 
disampaikan PPATK kepada penyidik dalam rangka 
pemberantasan atau penegakan hukum TPPU yang berupa 
LHA, LHP, rekomendasi, maupun informasi lainnya termasuk 
dalam ruang lingkup ketentuan anti tipping off? 

Untuk mengkaji informasi mana yang termasuk ruang 

lingkup objek ketentuan anti tipping off maka perlu dipahami 

mengenai karakteristik dari informasi atau laporan yang 

disampaikan tersebut dikaitkan dengan tujuan ketentuan anti 

tipping off itu sendiri. Bahwa adanya ketentuan anti tipping off 

dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan harta 

kekayaan sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan 

pelacakan terhadap Pengguna Jasa dan Harta Kekayaan yang 

bersangkutan.  

Mengenai LTKM sendiri, bahwa hal yang menyebabkan 

LTKM menjadi objek ketentuan anti tipping off adalah dikarenakan 

muatan atau informasi yang ada di dalam LTKM tersebut adalah 

indikasi adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan. Bahwa 

sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

53 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-
08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan. 
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Selain itu perlu dikaji juga apakah informasi yang dihasilkan 

PPATK dalam rangka membantu penyelidikan dan penyidikan 

perkara TPPU juga masuk dalam ruang lingkup ketentuan anti 

tipping off. Sebagaimana diketahui di sisi Pemberantasan TPPU 

sendiri terdapat adanya produk informasi yang disampaikan oleh 

PPATK kepada aparat penegak hukum dalam rangka penyelidikan 

dan penyidikan TPPU. Adapun produk informasi tersebut adalah 

Laporan Hasil Analisis (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), 

51 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

52 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor 
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

rekomendasi dan informasi lainnya53 sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Perka PPATK Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Permintaan Informasi ke PPATK. Oleh karena itu 
maka perlu dikaji juga apakah objek informasi yang 
disampaikan PPATK kepada penyidik dalam rangka 
pemberantasan atau penegakan hukum TPPU yang berupa 
LHA, LHP, rekomendasi, maupun informasi lainnya termasuk 
dalam ruang lingkup ketentuan anti tipping off? 

Untuk mengkaji informasi mana yang termasuk ruang 

lingkup objek ketentuan anti tipping off maka perlu dipahami 

mengenai karakteristik dari informasi atau laporan yang 

disampaikan tersebut dikaitkan dengan tujuan ketentuan anti 

tipping off itu sendiri. Bahwa adanya ketentuan anti tipping off 

dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan harta 

kekayaan sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan 

pelacakan terhadap Pengguna Jasa dan Harta Kekayaan yang 

bersangkutan.  

Mengenai LTKM sendiri, bahwa hal yang menyebabkan 

LTKM menjadi objek ketentuan anti tipping off adalah dikarenakan 

muatan atau informasi yang ada di dalam LTKM tersebut adalah 

indikasi adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan. Bahwa 

sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

53 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-
08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan. 
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Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa Transaksi Keuangan 

Mencurigakan adalah:54 

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, 
karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari 
Pengguna Jasa yang bersangkutan; 

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut 
diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 
pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib 
dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang ini; 

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan 
dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga 
berasal dari hasil tindak pidana; atau 

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk 
dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta 
Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 
 

Dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat 

diketahui bahwa untuk suatu transaksi kemudian dianyatakan 

sebagai suatu TKM yang akan dituangkan di dalam LTKM adalah 

berdasarkan pada suatu proses analisis baik itu analisis terhadap 

profil, karakteristik mapun kebiasaan pola Transaksi dari 

Pengguna Jasa. Selain itu TKM juga dapat berasal dari hasil 

analisis bahwa suatu transaksi berindikasi dari hasil tindak pidana, 

sehingga hal tersebut kemudian yang membuat LTKM menjadi 

informasi yang sangat rahasia dan merupakan objek ketentuan 

anti tipping off. Hal tersebut dikarenakan muatan dari LTKM yang 

memuat informasi sangat rahasia mengenai indikasi 

penampungan hasil kejahatan oleh Pengguna Jasa. Sehingga hal 

tersebut berkonsekuensi dalam hal isi LTKM tersampaikan ke 

54 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Pengguna Jasa atau Pihak Lain akan membuat Pengguna Jasa 

memindahkan harta kekayaan untuk mengindari pelacakan dan 

hal tersebut akan berpotensi menghambat penyelidikan dan 

penyidikan yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pada dasarnya yang menjadi objek informasi yang 
dirahasiakan berdasarkan ketentuan anti tipping off adalah 
dokumen LTKM tersebut berserta informasi yang ada di 
dalamnya. 

Bahwa karakteristik LTKM tersebut berbeda dengan 

karakteristik informasi lainnya seperti: a) Laporan Transaksi 

Keuangan Tunai (LTKT) dalam jumlah paling sedikit Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang 

asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali 

Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari 

kerja (LTKT); b) Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari 

dan ke luar negeri; dan c) Laporan Transaksi yang dilakukan oleh 

Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang 

asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK. Adapun 

parameter yang membuat suatu transaksi dikategorikan sebagai 

LTKT maupun Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari 

dan ke luar negeri adalah bukan berdasarkan hasil analisis bahwa 

suatu transaksi berindikasi berasal dari hasil kejahatan, 

menyimpang dari profil atau dengan tujuan menghindari pelaporan 

tetapi berdasar parameter sebagaimana yang ditentukan undang-

undang.  
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memuat informasi sangat rahasia mengenai indikasi 

penampungan hasil kejahatan oleh Pengguna Jasa. Sehingga hal 

tersebut berkonsekuensi dalam hal isi LTKM tersampaikan ke 
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Pengguna Jasa atau Pihak Lain akan membuat Pengguna Jasa 

memindahkan harta kekayaan untuk mengindari pelacakan dan 

hal tersebut akan berpotensi menghambat penyelidikan dan 

penyidikan yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pada dasarnya yang menjadi objek informasi yang 
dirahasiakan berdasarkan ketentuan anti tipping off adalah 
dokumen LTKM tersebut berserta informasi yang ada di 
dalamnya. 

Bahwa karakteristik LTKM tersebut berbeda dengan 

karakteristik informasi lainnya seperti: a) Laporan Transaksi 

Keuangan Tunai (LTKT) dalam jumlah paling sedikit Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang 
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Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang 

asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK. Adapun 

parameter yang membuat suatu transaksi dikategorikan sebagai 

LTKT maupun Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari 
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undang.  
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Bahwa untuk suatu Transaksi dicatat sebagai LTKT adalah 

apabila terdapat transaksi dengan mata uang rupiah dan/atau 

mata uang asing dengan nilai paling sedikit atau setara dengan 

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang dilakukan 

Pengguna Jasa. Bahwa kewajiban tersebut berlaku baik terhadap 

Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 23 ayat (1) huruf b UU TPPU)55 

dan Penyedia Barang dan/atau Jasa (Pasal 27 ayat (1) UU 

TPPU)56. Sedangkan untuk Transaksi akan dicatat sebagai 

Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri dalam 

hal terjadi transaksi transfer antar negara maka terdapat kewajiban 

dari PJK untuk kemudian mencatat transaksi tersebut.  

Bahwa parameter untuk menentukan suatu transaksi LTKT 

atau transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri bukanlah 

berdasarkan hasil analisis bahwa transaksi tersebut berindikasi 

hasil kejahatan atau menyimpang dari profil akan tetapi parameter 

sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang. Oleh karena 

itu LTKT dan Laporan transaksi transfer dana dari dan ke luar 

negeri lebih tepat dikategorikan sebagai objek informasi yang 

dilindungi berdasarkan ketentuan kerahasiaan bank dan bukan 

ketentuan anti tipping off. Hal tersebut dikarenakan konsekuensi 

dalam hal terjadinya kebocoran informasi LTKT dan Laporan 

transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri adalah dapat 

terlangganya prinsip kerahasiaan bank dan bukan dapat 

dimungkinkan pemindahan harta kekayaan oleh Pengguna Jasa.  

55 Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

56 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa LTKM beserta informasi yang ada di dalamnya 
termasuk dalam ruang lingkup dari objek ketentuan anti 
tipping off dikareanakan muatan LTKM adalah mengenai 
analisis terkait indikasi transaksi yang berasal dari tindak 
pidana atau menyimpang dari profil, sehingga dalam hal 
terjadi kebocoran informasi LTKM maka dapat dimungkinkan 
terjadinya pemindahan harta kekayaan oleh Pengguna Jasa. 
Sedangkan untuk LTKT dan LT Transfer dana dari dan ke luar 

negeri merupakan ruang lingkup dari informasi yang dilindungi 

berdasarkan ketentuan kerahasiaan bank dikarenakan parameter 

untuk menentukan LTKT dan LT Transfer dana dari dan ke luar 

negeri bukan berdasarkan hasil analisis bahwa suatu transaksi 

berindikasi berasal dari hasil kejahatan atau menyimpang dari 

profil akan tetapi berdasarkan parameter yang ditentukan Undang-

Undang. Bahwa dalam hal dokumen LTKT atau LT transfer dana 

dari dan ke luar negeri bocor maka lebih pada dapat terlanggarnya 

prinsip kerahasiaan nasabah atau konsumen. 

Kemudian terkait dengan pertayaan kedua mengenai 

apakah LHA dan LHP juga termasuk dalam ruang lingkup 

ketentuan anti tipping off maka perlu dikaji dengan melihat pada 

karakteristik LHA/LHP serta apakah terdapat urgensi dari 

LHA/LHP tersebut masuk ke dalam ruang lingkup dari ketentuan 

anti tipping off. 

Mengenai karakteristik dari LHA dan LHP, bahwa di dalam 

format LHA maupun LHP pada umumnya memuat informasi 

mengenai Ringkasan Kasus, Profil Pengguna Jasa, Analisis Kasus 
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Bahwa untuk suatu Transaksi dicatat sebagai LTKT adalah 

apabila terdapat transaksi dengan mata uang rupiah dan/atau 

mata uang asing dengan nilai paling sedikit atau setara dengan 

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang dilakukan 

Pengguna Jasa. Bahwa kewajiban tersebut berlaku baik terhadap 

Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 23 ayat (1) huruf b UU TPPU)55 

dan Penyedia Barang dan/atau Jasa (Pasal 27 ayat (1) UU 

TPPU)56. Sedangkan untuk Transaksi akan dicatat sebagai 

Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri dalam 

hal terjadi transaksi transfer antar negara maka terdapat kewajiban 

dari PJK untuk kemudian mencatat transaksi tersebut.  

Bahwa parameter untuk menentukan suatu transaksi LTKT 

atau transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri bukanlah 

berdasarkan hasil analisis bahwa transaksi tersebut berindikasi 

hasil kejahatan atau menyimpang dari profil akan tetapi parameter 

sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang. Oleh karena 

itu LTKT dan Laporan transaksi transfer dana dari dan ke luar 

negeri lebih tepat dikategorikan sebagai objek informasi yang 

dilindungi berdasarkan ketentuan kerahasiaan bank dan bukan 

ketentuan anti tipping off. Hal tersebut dikarenakan konsekuensi 

dalam hal terjadinya kebocoran informasi LTKT dan Laporan 

transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri adalah dapat 

terlangganya prinsip kerahasiaan bank dan bukan dapat 

dimungkinkan pemindahan harta kekayaan oleh Pengguna Jasa.  

55 Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

56 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa LTKM beserta informasi yang ada di dalamnya 
termasuk dalam ruang lingkup dari objek ketentuan anti 
tipping off dikareanakan muatan LTKM adalah mengenai 
analisis terkait indikasi transaksi yang berasal dari tindak 
pidana atau menyimpang dari profil, sehingga dalam hal 
terjadi kebocoran informasi LTKM maka dapat dimungkinkan 
terjadinya pemindahan harta kekayaan oleh Pengguna Jasa. 
Sedangkan untuk LTKT dan LT Transfer dana dari dan ke luar 

negeri merupakan ruang lingkup dari informasi yang dilindungi 

berdasarkan ketentuan kerahasiaan bank dikarenakan parameter 

untuk menentukan LTKT dan LT Transfer dana dari dan ke luar 

negeri bukan berdasarkan hasil analisis bahwa suatu transaksi 

berindikasi berasal dari hasil kejahatan atau menyimpang dari 

profil akan tetapi berdasarkan parameter yang ditentukan Undang-

Undang. Bahwa dalam hal dokumen LTKT atau LT transfer dana 

dari dan ke luar negeri bocor maka lebih pada dapat terlanggarnya 

prinsip kerahasiaan nasabah atau konsumen. 

Kemudian terkait dengan pertayaan kedua mengenai 

apakah LHA dan LHP juga termasuk dalam ruang lingkup 

ketentuan anti tipping off maka perlu dikaji dengan melihat pada 

karakteristik LHA/LHP serta apakah terdapat urgensi dari 

LHA/LHP tersebut masuk ke dalam ruang lingkup dari ketentuan 

anti tipping off. 

Mengenai karakteristik dari LHA dan LHP, bahwa di dalam 

format LHA maupun LHP pada umumnya memuat informasi 

mengenai Ringkasan Kasus, Profil Pengguna Jasa, Analisis Kasus 
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maupun Kesimpulan.57 Dimana di dalam kesimpulan kemudian 

akan disampaikan apakah suatu transaksi berindikasi tindak 

pidana. Apabila melihat karakteristik dari LHA/LHP tersebut maka 

dalam hal terjadi kebocoran LHA/LHP maka dapat dimungkinkan 

adanya resiko Pengguna Jasa memindahkan harta kekayaannya 

yang dapat menghambat penyelidikan dan penyidikan. Kemudian 

yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat 

urgensi untuk mengatur LHA/LHP tersebut sebagai bagian dari 

ketentuan anti tipping off? 

Bahwa pada dasarnya dalam rangka perlindungan segala 

macam informasi baik yang diperoleh PPATK maupun yang 

disampaikan kepada Penegak Hukum dalam rangka Pencegahan 

dan Pemberantasan TPPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

sendiri telah mengakomodirnya dengan adanya ketentuan Pasal 

11 ayat (1) UU TPPU mengenai rahasia jabatan, serta Pasal 

ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU. 

Apabila melihat pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU TPPU terkait 

dengan rahasia jabatan, di dalamnya telah mengatur kewajiban 

bagi Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, 

hakim, dan setiap orang yang dokumen atau keterangan dalam 

rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini untuk 

merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk 

memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.58  

57 Kelompok Analisis Hukum, Direktorat Hukum PPATK, Kajian Hukum: 
Efektivitas Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan PPATK dalam Penegakan Hukum 
Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: PPATK, 2019), hlm. 20. 

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

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 

TPPU, dapat diketahui objek informasi yang wajib untuk 

dirahasiakan berdasarkan ketentuan rahasia jabatan tersebut 

adalah segala macam dokumen atau keterangan dalam rangka 

melaksanakan tugas berdasarkan UU TPPU tersebut, sehingga 

LHA dan LHP juga termasuk ke dalam objek informasi yang 

dilindungi berdasarkan ketentuan tersebut. Oleh karena itu maka 

terdapat adanya kewajiban bagi setiap orang yang menerima LHA 

dan LHP untuk merahasiakan informasi dalam rangka 

pelaksanaan tugasnya. Dengan telah masuknya LHA dan LHP 

sebagai objek informasi yang dilindungi berdasarkan ketentuan 

Pasal 11 ayat (1) UU TPPU terkait rahasia jabatan maka sudah 

tidak menjadi urgensi untuk LHA dan LHP untuk masuk juga ke 

dalam objek ruang lingkup ketentuan anti tipping off. Dimana 

ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU TPPU tersebut telah mengatur 

secara komprehensif kerahasiaan informasi terhadap produk 

PPATK yang diterima oleh Pihak Peminta informasi. Sedangkan 

untuk ketentuan anti tipping off lebih kepada perlindungan 

informasi atas produk laporan yang disusun oleh Pihak Pelapor 

kepada PPATK agar produk tersebut tidak tersampaikan kepada 

Pengguna Jasa atau Pihak lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa yang merupakan objek ketentuan anti 
tipping off adalah informasi yang ada di dalam LTKM itu 
sendiri. Dimana di dalam informasi yang ada di dalam LTKM 
tersebut memuat indikasi transaksi keuangan mencurigakan 
yang apabila tersampaikan kepada Pihak Lain dapat 



59Kajian Hukum: Tinjauan Hukum Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off dalam Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

maupun Kesimpulan.57 Dimana di dalam kesimpulan kemudian 

akan disampaikan apakah suatu transaksi berindikasi tindak 

pidana. Apabila melihat karakteristik dari LHA/LHP tersebut maka 

dalam hal terjadi kebocoran LHA/LHP maka dapat dimungkinkan 

adanya resiko Pengguna Jasa memindahkan harta kekayaannya 

yang dapat menghambat penyelidikan dan penyidikan. Kemudian 

yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat 

urgensi untuk mengatur LHA/LHP tersebut sebagai bagian dari 

ketentuan anti tipping off? 

Bahwa pada dasarnya dalam rangka perlindungan segala 

macam informasi baik yang diperoleh PPATK maupun yang 

disampaikan kepada Penegak Hukum dalam rangka Pencegahan 

dan Pemberantasan TPPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

sendiri telah mengakomodirnya dengan adanya ketentuan Pasal 

11 ayat (1) UU TPPU mengenai rahasia jabatan, serta Pasal 

ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU. 

Apabila melihat pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU TPPU terkait 

dengan rahasia jabatan, di dalamnya telah mengatur kewajiban 

bagi Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, 

hakim, dan setiap orang yang dokumen atau keterangan dalam 

rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini untuk 

merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk 

memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.58  

57 Kelompok Analisis Hukum, Direktorat Hukum PPATK, Kajian Hukum: 
Efektivitas Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan PPATK dalam Penegakan Hukum 
Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: PPATK, 2019), hlm. 20. 

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

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 

TPPU, dapat diketahui objek informasi yang wajib untuk 

dirahasiakan berdasarkan ketentuan rahasia jabatan tersebut 

adalah segala macam dokumen atau keterangan dalam rangka 

melaksanakan tugas berdasarkan UU TPPU tersebut, sehingga 

LHA dan LHP juga termasuk ke dalam objek informasi yang 

dilindungi berdasarkan ketentuan tersebut. Oleh karena itu maka 

terdapat adanya kewajiban bagi setiap orang yang menerima LHA 

dan LHP untuk merahasiakan informasi dalam rangka 

pelaksanaan tugasnya. Dengan telah masuknya LHA dan LHP 

sebagai objek informasi yang dilindungi berdasarkan ketentuan 

Pasal 11 ayat (1) UU TPPU terkait rahasia jabatan maka sudah 

tidak menjadi urgensi untuk LHA dan LHP untuk masuk juga ke 

dalam objek ruang lingkup ketentuan anti tipping off. Dimana 

ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU TPPU tersebut telah mengatur 

secara komprehensif kerahasiaan informasi terhadap produk 

PPATK yang diterima oleh Pihak Peminta informasi. Sedangkan 

untuk ketentuan anti tipping off lebih kepada perlindungan 

informasi atas produk laporan yang disusun oleh Pihak Pelapor 

kepada PPATK agar produk tersebut tidak tersampaikan kepada 

Pengguna Jasa atau Pihak lain. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa yang merupakan objek ketentuan anti 
tipping off adalah informasi yang ada di dalam LTKM itu 
sendiri. Dimana di dalam informasi yang ada di dalam LTKM 
tersebut memuat indikasi transaksi keuangan mencurigakan 
yang apabila tersampaikan kepada Pihak Lain dapat 
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mengakibatkan Pengguna Jasa memindahkan harta 
kekayaannya sehingga menghambat penyelidikan dan 
penyidikan yang sedang dilakukan.  
 
B.2. Problematika terkait interprestasi istilah “LTKM yang 
sedang Disusun” dan “Pihak Lain” dalam ketentuan anti 
tipping off  
 Mengenai problematika terkait dengan ketentuan anti 

tipping off, bahwa terdapat adanya istilah yang perlu dipahami 

dalam ketentuan anti tipping off sebagaimana diatur dalam Pasal 

12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU yaitu: 

• LTKM yang sedang disusun; dan  

• Pihak Lain; 

 
B.2.1 Interprestasi Mengenai Istilah LTKM yang sedang 
disusun dalam ketentuan Anti Tipping Off dalam Rezim Anti 
Pencucian Uang 

Merujuk kepada ketentuan di dalam Pasal 12 ayat (1) UU 

TPPU, terdapat adanya larangan bagi Pihak Pelapor untuk 

memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau Pihak Lain 

mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 

yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. 

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU TPPU tersebut terdapat 

adanya frasa “LTKM yang sedang disusun”. Berdasarkan 

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU TPPU sendiri tidak dijelaskan 

mengenai definisi LTKM yang sedang disusun. Bahwa perlu 

adanya kajian yang membahas secara mendalam mengenai 

pengertian dari LTKM yang sedang disusun. 

Apabila merujuk pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 

Tahun 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan 

Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan, dijelaskan 

mengenai proses dalam mengidentifikasi TKM. Bahwa sesuai 

ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 

2013, dalam proses Identifikasi TKM meliputi:59 

a. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa; 

b. Analisis Transaksi; dan 

c. Penetapan Transaksi sebagai TKM. 

Adapun penjelasan mengenai tahapan dalam proses Identifikasi 

TKM (Transaksi Keuangan Mencurigakan) adalah sebagai berikut: 

 

a) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa 
Mengenai pemantauan transaksi, bahwa sesuai ketentuan 

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi 

Penyedia Jasa Keuangan, Pemantauan Transaksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk menemukan 

Transaksi yang:60 

a) menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan Pola 

Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; 

59 Pasal 3 Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang Identifikasi 
Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

60 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 
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mengakibatkan Pengguna Jasa memindahkan harta 
kekayaannya sehingga menghambat penyelidikan dan 
penyidikan yang sedang dilakukan.  
 
B.2. Problematika terkait interprestasi istilah “LTKM yang 
sedang Disusun” dan “Pihak Lain” dalam ketentuan anti 
tipping off  
 Mengenai problematika terkait dengan ketentuan anti 

tipping off, bahwa terdapat adanya istilah yang perlu dipahami 

dalam ketentuan anti tipping off sebagaimana diatur dalam Pasal 

12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU yaitu: 

• LTKM yang sedang disusun; dan  

• Pihak Lain; 

 
B.2.1 Interprestasi Mengenai Istilah LTKM yang sedang 
disusun dalam ketentuan Anti Tipping Off dalam Rezim Anti 
Pencucian Uang 

Merujuk kepada ketentuan di dalam Pasal 12 ayat (1) UU 

TPPU, terdapat adanya larangan bagi Pihak Pelapor untuk 

memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau Pihak Lain 

mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 

yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. 

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU TPPU tersebut terdapat 

adanya frasa “LTKM yang sedang disusun”. Berdasarkan 

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU TPPU sendiri tidak dijelaskan 

mengenai definisi LTKM yang sedang disusun. Bahwa perlu 

adanya kajian yang membahas secara mendalam mengenai 

pengertian dari LTKM yang sedang disusun. 

Apabila merujuk pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 

Tahun 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan 

Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan, dijelaskan 

mengenai proses dalam mengidentifikasi TKM. Bahwa sesuai 

ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 

2013, dalam proses Identifikasi TKM meliputi:59 

a. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa; 

b. Analisis Transaksi; dan 

c. Penetapan Transaksi sebagai TKM. 

Adapun penjelasan mengenai tahapan dalam proses Identifikasi 

TKM (Transaksi Keuangan Mencurigakan) adalah sebagai berikut: 

 

a) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa 
Mengenai pemantauan transaksi, bahwa sesuai ketentuan 

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi 

Penyedia Jasa Keuangan, Pemantauan Transaksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk menemukan 

Transaksi yang:60 

a) menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan Pola 

Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; 

59 Pasal 3 Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang Identifikasi 
Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

60 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 
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b) patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 

pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib 

dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang; 

c) dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan 

Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana; atau 

d) diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena 

melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil 

tindak pidana. 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK 

Nomor 11 Tahun 2013, Pemantauan Transaksi diawali dengan 

pemantauan terhadap Transaksi yang tidak wajar.61 Dimana 

pemantauan transaksi yang tidak wajar dilakukan berdasarkan 

parameter yang disusun oleh PJK.62 Sesuai Pasal 13 ayat (1) 

Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013, Pemantauan 

Transaksi dilakukan terhadap seluruh Transaksi dengan skala 

prioritas bagi Pengguna Jasa yang memiliki tingkat risiko yang 

tinggi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.63 

 

 

 

61 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

62 Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

63 Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

b) Analisis Transaksi 

Setelah tahapan Pemantauan transaksi, terdapat adanya 

tahapan analisis atas Transaksi yang tidak wajar. Berdasarkan 

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013, 

dalam tahapan analisis atas Transaksi yang tidak wajar dilakukan 

dengan melihat dan mengkaji kesesuaian Transaksi yang tidak 

wajar dengan latar belakang dan tujuan Transaksi Pengguna Jasa 

serta informasi lain yang diketahui oleh PJK.64 Dalam melakukan 

analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK dapat meminta 

informasi kepada Pengguna Jasa baik secara langsung maupun 

tidak langsung serta konfirmasi kepada petugas terkait di kantor 

tempat terjadinya Transaksi.65 

 
c) Penetapan Transaksi Keuangan sebagai TKM 

Kemudian setelah tahapan analisis Transaksi terdapat 

adanya tahapan Penetapan Transaksi Keuangan sebagai TKM. 

Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK 

Nomor 11 Tahun 2013, Petugas wajib mengusulkan seluruh hasil 

analisis Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 

Pasal 18 kepada pejabat yang berwenang menetapkan TKM 

dengan melampirkan kertas kerja hasil analisis. Pejabat yang 

berwenang menetapkan TKM kemudian menelaah hasil analisis 

64 Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

65 Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 
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b) patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 

pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib 

dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang; 

c) dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan 

Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 

pidana; atau 

d) diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena 

melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil 

tindak pidana. 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK 

Nomor 11 Tahun 2013, Pemantauan Transaksi diawali dengan 

pemantauan terhadap Transaksi yang tidak wajar.61 Dimana 

pemantauan transaksi yang tidak wajar dilakukan berdasarkan 

parameter yang disusun oleh PJK.62 Sesuai Pasal 13 ayat (1) 

Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013, Pemantauan 

Transaksi dilakukan terhadap seluruh Transaksi dengan skala 

prioritas bagi Pengguna Jasa yang memiliki tingkat risiko yang 

tinggi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.63 

 

 

 

61 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

62 Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

63 Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

b) Analisis Transaksi 

Setelah tahapan Pemantauan transaksi, terdapat adanya 

tahapan analisis atas Transaksi yang tidak wajar. Berdasarkan 

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013, 

dalam tahapan analisis atas Transaksi yang tidak wajar dilakukan 

dengan melihat dan mengkaji kesesuaian Transaksi yang tidak 

wajar dengan latar belakang dan tujuan Transaksi Pengguna Jasa 

serta informasi lain yang diketahui oleh PJK.64 Dalam melakukan 

analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK dapat meminta 

informasi kepada Pengguna Jasa baik secara langsung maupun 

tidak langsung serta konfirmasi kepada petugas terkait di kantor 

tempat terjadinya Transaksi.65 

 
c) Penetapan Transaksi Keuangan sebagai TKM 

Kemudian setelah tahapan analisis Transaksi terdapat 

adanya tahapan Penetapan Transaksi Keuangan sebagai TKM. 

Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK 

Nomor 11 Tahun 2013, Petugas wajib mengusulkan seluruh hasil 

analisis Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 

Pasal 18 kepada pejabat yang berwenang menetapkan TKM 

dengan melampirkan kertas kerja hasil analisis. Pejabat yang 

berwenang menetapkan TKM kemudian menelaah hasil analisis 

64 Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

65 Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 
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yang diajukan.66 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 

(3) Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-

11/1.02/PPATK/06/2013, Pejabat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) wajib menetapkan suatu Transaksi sebagai TKM dalam 

hal:67 

a. Transaksi memenuhi satu atau lebih unsur TKM; 

b. Terdapat tindakan pemutusan hubungan usaha dengan 

Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa menolak 

mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa atau PJK 

meragukan kebenaran informasi dari Pengguna Jasa. 

 

Apabila melihat tahapan dalam proses identifikasi TKM tersebut 

sebaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 

Tahun 2013, dapat diketahui bahwa hakikat Laporan Transkasi 

Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah terjadi pada saat 

dilakukannnya Penetapan Transaksi sebagai TKM. Pada saat 

dilakukannya Penetapan Transaksi Keuangan sebagai TKM maka 

pejabat yang berwenang wajib menetapkan TKM dalam hal:68 1) 

Transaksi memenuhi satu atau lebih unsur TKM; atau 2) Terdapat 

tindakan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.  

Bahwa dalam hal TKM telah ditetapkan maka TKM 
tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan (yang 
kemudian disebut sebagai LTKM) untuk kemudian dapat 

66 Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 
2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa 
Keuangan. 

67 Pasal 20 ayat (3) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

68 Ibid. 

disampaikan kepada PPATK. Dari proses tersebut dapat 
disimpulkan bahwa hakikat dari LTKM yang sedang disusun 
terjadi ketika TKM tersebut ditetapkan dan kemudian 
dibuatkan laporannya untuk kemudian disampaikan kepada 
PPATK. Proses inilah yang kemudian disebut sebagai proses 
LTKM yang sedang disusun. 

Menurut pendapat dari Yunus Husein diperlukan adanya 

perlindungan tidak hanya terhadap LTKM yang telah disampaikan 

kepada PPATK tetapi juga ketika TKM tersebut telah ditetapkan 

dan disusun dalam bentuk laporan. Bahwa perlindungan tersebut 

diperlukan karena dalam hal TKM tersebut bocor atau 

tersampaikan kepada Pihak Lain dapat mengganggu sistem dari 

rezim anti pencucian uang69. Oleh karena itu maka objek ketentuan 

anti tipping off tidak hanya sebatas pada LTKM yang telah 

disampaikan kepada PPATK tetapi juga mencakup TKM yang 

telah ditetapkan dan disusun dalam bentuk laporan atau yang 

disebut juga dengan istilah “LTKM” yang sedang disusun. 

 
B.2.2 Interprestasi Mengenai Istilah Pihak Lain dalam 
ketentuan Anti Tipping Off dalam Rezim Anti Pencucian Uang 

Apabila melihat ketentuan sebagaimana termuat dalam 

Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU, maka dapat 

diketahui terdapat adanya frasa “Pihak Lain” dalam ketentuan 

tersebut. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 

Penjelasan Yunus Husein, dalam kegiatan FGD Pembahasan Hasil Kajian 
Hukum PPATK: Tinjauan Hukum Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off Dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 
dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021.
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yang diajukan.66 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 

(3) Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-

11/1.02/PPATK/06/2013, Pejabat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) wajib menetapkan suatu Transaksi sebagai TKM dalam 

hal:67 

a. Transaksi memenuhi satu atau lebih unsur TKM; 

b. Terdapat tindakan pemutusan hubungan usaha dengan 

Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa menolak 

mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa atau PJK 

meragukan kebenaran informasi dari Pengguna Jasa. 

 

Apabila melihat tahapan dalam proses identifikasi TKM tersebut 

sebaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 

Tahun 2013, dapat diketahui bahwa hakikat Laporan Transkasi 

Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah terjadi pada saat 

dilakukannnya Penetapan Transaksi sebagai TKM. Pada saat 

dilakukannya Penetapan Transaksi Keuangan sebagai TKM maka 

pejabat yang berwenang wajib menetapkan TKM dalam hal:68 1) 

Transaksi memenuhi satu atau lebih unsur TKM; atau 2) Terdapat 

tindakan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.  

Bahwa dalam hal TKM telah ditetapkan maka TKM 
tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan (yang 
kemudian disebut sebagai LTKM) untuk kemudian dapat 

66 Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 
2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa 
Keuangan. 

67 Pasal 20 ayat (3) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. 

68 Ibid. 

disampaikan kepada PPATK. Dari proses tersebut dapat 
disimpulkan bahwa hakikat dari LTKM yang sedang disusun 
terjadi ketika TKM tersebut ditetapkan dan kemudian 
dibuatkan laporannya untuk kemudian disampaikan kepada 
PPATK. Proses inilah yang kemudian disebut sebagai proses 
LTKM yang sedang disusun. 

Menurut pendapat dari Yunus Husein diperlukan adanya 

perlindungan tidak hanya terhadap LTKM yang telah disampaikan 

kepada PPATK tetapi juga ketika TKM tersebut telah ditetapkan 

dan disusun dalam bentuk laporan. Bahwa perlindungan tersebut 

diperlukan karena dalam hal TKM tersebut bocor atau 

tersampaikan kepada Pihak Lain dapat mengganggu sistem dari 

rezim anti pencucian uang69. Oleh karena itu maka objek ketentuan 

anti tipping off tidak hanya sebatas pada LTKM yang telah 

disampaikan kepada PPATK tetapi juga mencakup TKM yang 

telah ditetapkan dan disusun dalam bentuk laporan atau yang 

disebut juga dengan istilah “LTKM” yang sedang disusun. 

 
B.2.2 Interprestasi Mengenai Istilah Pihak Lain dalam 
ketentuan Anti Tipping Off dalam Rezim Anti Pencucian Uang 

Apabila melihat ketentuan sebagaimana termuat dalam 

Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU, maka dapat 

diketahui terdapat adanya frasa “Pihak Lain” dalam ketentuan 

tersebut. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 

Penjelasan Yunus Husein, dalam kegiatan FGD Pembahasan Hasil Kajian 
Hukum PPATK: Tinjauan Hukum Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off Dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 
dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021.
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ayat (3) UU TPPU sendiri disebutkan bahwa terdapat adanya 

larangan bagi Pihak Pelapor, PPATK, dan LPP (Lembaga 

Pengawas dan Pengatur), untuk memberitahukan LTKM baik yang 

sedang disusun atau yang telah disampaikan/dilaporkan ke 

PPATK baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara 

apapun kepada Pengguna Jasa atau Pihak lain. Dari ketentuan 

Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU tersebut dapat 

diketahui bahwa Pihak Lain sendiri termasuk dalam Pihak yang 

tidak boleh untuk menerima informasi berupa LTKM. Kemudian 

bagaiamana definisi dari Pihak Lain tersebut? 

Mengenai definisi dari frasa “Pihak Lain” bahwa di dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri tidak 

diberikan definisi terkait istilah “Pihak Lain”.  Bahwa “Pihak Lain” 
dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU pada 
dasarnya 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. 

Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah 

bagaimana dengan kedudukan Pihak-Pihak yang memiliki kaitan 

erat dengan Pihak Pelapor yang antara lain: 

a) UKK APU PPT pada Grup Konglomerasi Keuangan; 

b) SKAI pada Grup Konglomerasi Keuangan; 

c) UKK APU PPT pada Kantor Pusat PJK di Luar Indonesia; 

d) SKAI pada Kantor Pusat PJK di Luar Indonesia; 

e) Pihak ketiga/Vendor yang di hire PJK untuk memonitor 

AML di wilayah Indonesia; dan 

f) Pihak ketiga/Vendor yang di hire PJK untuk memonitor 

AML di wilayah Indonesi. 

Bahwa perlu dikaji mengenai kedudukan pihak-pihak 

sebagaimana yang tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai 

Pihak lain atau bukan. 

 

a) UKK APU PPT dan SKAI pada Grup Konglomerasi 
Keuangan 

Apabila merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan 

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka Pihak Pelapor lain yang 

masih dalam satu grup dengan Pihak Pelapor dapat dikatakan 

sebagai Konglomerasi Keuangan (Financial Group).70 Adapun 

Peraturan yang secara spesifik mengatur Konglomerasi Keuangan 

diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

70 Pasal 1 angka 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. 
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ayat (3) UU TPPU sendiri disebutkan bahwa terdapat adanya 

larangan bagi Pihak Pelapor, PPATK, dan LPP (Lembaga 

Pengawas dan Pengatur), untuk memberitahukan LTKM baik yang 

sedang disusun atau yang telah disampaikan/dilaporkan ke 

PPATK baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara 

apapun kepada Pengguna Jasa atau Pihak lain. Dari ketentuan 

Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU tersebut dapat 

diketahui bahwa Pihak Lain sendiri termasuk dalam Pihak yang 

tidak boleh untuk menerima informasi berupa LTKM. Kemudian 

bagaiamana definisi dari Pihak Lain tersebut? 

Mengenai definisi dari frasa “Pihak Lain” bahwa di dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri tidak 

diberikan definisi terkait istilah “Pihak Lain”.  Bahwa “Pihak Lain” 
dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU pada 
dasarnya 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. 

Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah 

bagaimana dengan kedudukan Pihak-Pihak yang memiliki kaitan 

erat dengan Pihak Pelapor yang antara lain: 

a) UKK APU PPT pada Grup Konglomerasi Keuangan; 

b) SKAI pada Grup Konglomerasi Keuangan; 

c) UKK APU PPT pada Kantor Pusat PJK di Luar Indonesia; 

d) SKAI pada Kantor Pusat PJK di Luar Indonesia; 

e) Pihak ketiga/Vendor yang di hire PJK untuk memonitor 

AML di wilayah Indonesia; dan 

f) Pihak ketiga/Vendor yang di hire PJK untuk memonitor 

AML di wilayah Indonesi. 

Bahwa perlu dikaji mengenai kedudukan pihak-pihak 

sebagaimana yang tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai 

Pihak lain atau bukan. 

 

a) UKK APU PPT dan SKAI pada Grup Konglomerasi 
Keuangan 

Apabila merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan 

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka Pihak Pelapor lain yang 

masih dalam satu grup dengan Pihak Pelapor dapat dikatakan 

sebagai Konglomerasi Keuangan (Financial Group).70 Adapun 

Peraturan yang secara spesifik mengatur Konglomerasi Keuangan 

diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

70 Pasal 1 angka 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. 
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45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan. Dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 45/POJK.03/2020, dinyatakan bahwa Konglomerasi 

Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau 

kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau 

pengendalian.71  

Mengenai struktur Konglomerasi Keuangan, bahwa sesuai 

ketentuan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

45/POJK.03/2020, dinyatakan bahwa Konglomerasi Keuangan 

yang terdiri dari entitas utama dan Perusahaan anak; dan/atau 

Perusahaan terelasi beserta perusahaan anak.72 Bahwa 

Konglomerasi Keuangan meliputi jenis LJK: Bank; Perusahaan 

asuransi dan perusahaan reasuransi; Perusahaan Pembiayaan; 

dan/atau Perusahaan efek.73  

Kemudian terkait dengan penerapan program APU PPT 

oleh Konglomerasi Keuangan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang 

Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. Bahwa 

sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) POJK Nomor 

12/POJK.01/2017, terdapat kewajiban dari Konglomerasi 

Keuangan (financial group) untuk menerapkan program APU dan 

71 Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 
tentang Konglomerasi Keuangan. 

72 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 
tentang Konglomerasi Keuangan. 

73 Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 
tentang Konglomerasi Keuangan. 

PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan 

di luar negeri serta memantau pelaksanaannya termasuk:74 

a) Kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk 
tujuan CDD dan manajemen resiko terhadap pencucian 
uang dan pendanaan terorisme; 

b) Pengaturan, pada fungsi kepatuhan, fungsi audit, dan 
fungsi APU dan PPT pada level grup harus mendapatkan 
informasi mengenai nasabah, rekening, dan transaksi 
untuk tujuan APU dan PPT dari seluruh jaringan kantor 
dan anak perusahaan; dan 

c) Dalam melaksanakan pertukaran informasi tersebut, 
Konglomerasi Keuangan (financial group) wajib memiliki 
ketentuan yang memadai mengenai keamanan 
informasi. 
 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) POJK Nomor 

12/POJK.01/2017, terhadap seluruh jaringan kantor dan anak 

perusahaan di dalam dan di luar negeri diwajibkan untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan prosedur program APU dan 

PPT.75  Dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut maka 

dapat diketahui bahwa terdapat adanya kewajiban bagi 

Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan program APU PPT. 

Walaupun begitu pengaturan Konglomerasi Keuangan 

sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 

dan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 hanya terbatas pada 

Konglomerasi Keuangan yang induk perusahaannya berada di 

74 Pasal 58 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. 

75 Pasal 58 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. 
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45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan. Dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 45/POJK.03/2020, dinyatakan bahwa Konglomerasi 

Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau 

kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau 

pengendalian.71  

Mengenai struktur Konglomerasi Keuangan, bahwa sesuai 

ketentuan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

45/POJK.03/2020, dinyatakan bahwa Konglomerasi Keuangan 

yang terdiri dari entitas utama dan Perusahaan anak; dan/atau 

Perusahaan terelasi beserta perusahaan anak.72 Bahwa 

Konglomerasi Keuangan meliputi jenis LJK: Bank; Perusahaan 

asuransi dan perusahaan reasuransi; Perusahaan Pembiayaan; 

dan/atau Perusahaan efek.73  

Kemudian terkait dengan penerapan program APU PPT 

oleh Konglomerasi Keuangan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang 

Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. Bahwa 

sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) POJK Nomor 

12/POJK.01/2017, terdapat kewajiban dari Konglomerasi 

Keuangan (financial group) untuk menerapkan program APU dan 

71 Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 
tentang Konglomerasi Keuangan. 

72 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 
tentang Konglomerasi Keuangan. 

73 Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 
tentang Konglomerasi Keuangan. 

PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan 

di luar negeri serta memantau pelaksanaannya termasuk:74 

a) Kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk 
tujuan CDD dan manajemen resiko terhadap pencucian 
uang dan pendanaan terorisme; 

b) Pengaturan, pada fungsi kepatuhan, fungsi audit, dan 
fungsi APU dan PPT pada level grup harus mendapatkan 
informasi mengenai nasabah, rekening, dan transaksi 
untuk tujuan APU dan PPT dari seluruh jaringan kantor 
dan anak perusahaan; dan 

c) Dalam melaksanakan pertukaran informasi tersebut, 
Konglomerasi Keuangan (financial group) wajib memiliki 
ketentuan yang memadai mengenai keamanan 
informasi. 
 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) POJK Nomor 

12/POJK.01/2017, terhadap seluruh jaringan kantor dan anak 

perusahaan di dalam dan di luar negeri diwajibkan untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan prosedur program APU dan 

PPT.75  Dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut maka 

dapat diketahui bahwa terdapat adanya kewajiban bagi 

Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan program APU PPT. 

Walaupun begitu pengaturan Konglomerasi Keuangan 

sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 

dan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 hanya terbatas pada 

Konglomerasi Keuangan yang induk perusahaannya berada di 

74 Pasal 58 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. 

75 Pasal 58 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. 
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Indonesia, dan tidak sampai mengatur kerjasama pertukaran 

informasi yang Induk Perusahaannya berada di luar negeri. 

Mengenai kerjasama pertukaran informasi antara PJK di 

Indonesia dengan dengan Induk Perusahaannya yang berada di 

luar negeri, bahwa apabila merujuk kepada Rekomendasi 18 dari 

The FATF Recommendation dinyatakan bahwa:76 

Financial institutions should be required to implement 
programmes against money laundering and terrorist 
financing. Financial groups should be required to 
implement group-wide programmes against money 
laundering and terrorist financing, including policies 
and procedures for sharing information within the 
group for AML/CFT purposes. Financial institutions 
should be required to ensure that their foreign 
branches and majority-owned subsidiaries apply 
AML/CFT measures consistent with the home country 
requirements implementing the FATF 
Recommendations through the financial groups’ 
programmes against money laundering and terrorist 
financing. 

 
Berdasarkan Rekomendasi 18 dari The FATF 

Recommendations tersebut, dapat diketahui bahwa lembaga 

keuangan termasuk Financial Group diwajibkan untuk menerapkan 

seluruh program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, 

termasuk kebijakan dan prosedur untuk berbagi informasi untuk 

tujuan AML/CFT. Dimana berdasarkan Rekomendasi 18 FATF 

tersebut lembaga keuangan harus memastikan bahwa cabang 

asing dan anak perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah 

AML/CFT yang konsisten.  

76 Rekomendasi 18 The FATF Recommendations. 

Kemudian yang menjadi pertanyaannya apakah dalam 

kerjasama pertukaran informasi antara Konglomerasi Keuangan 

termasuk terhadap Induk Perusahaannya yang berada di luar 

negeri dapat dimungkinkan untuk mempertukarkan LTKM. Apabila 

mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 

ayat (3) UU TPPU dinyatakan bahwa baik Pihak Pelapor, PPATK, 

maupun Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang 

memberitahukan dengan cara apa pun mengenai laporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau 

telah disampaikan kepada PPATK. Bahwa ketentuan anti tipping 

off serupa juga terdapat di dalam Rekomendasi 21 The FATF 

Recommendation. Bahwa sesuai rekomendasi 21 The FATF 

Recommendation disebutkan:77 

Financial institutions, their directors, officers and employees 

should be: 

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 their 
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 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. 

 

77 Rekomendasi 21 The FATF Recommendations. 
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Indonesia, dan tidak sampai mengatur kerjasama pertukaran 

informasi yang Induk Perusahaannya berada di luar negeri. 

Mengenai kerjasama pertukaran informasi antara PJK di 

Indonesia dengan dengan Induk Perusahaannya yang berada di 

luar negeri, bahwa apabila merujuk kepada Rekomendasi 18 dari 

The FATF Recommendation dinyatakan bahwa:76 

Financial institutions should be required to implement 
programmes against money laundering and terrorist 
financing. Financial groups should be required to 
implement group-wide programmes against money 
laundering and terrorist financing, including policies 
and procedures for sharing information within the 
group for AML/CFT purposes. Financial institutions 
should be required to ensure that their foreign 
branches and majority-owned subsidiaries apply 
AML/CFT measures consistent with the home country 
requirements implementing the FATF 
Recommendations through the financial groups’ 
programmes against money laundering and terrorist 
financing. 

 
Berdasarkan Rekomendasi 18 dari The FATF 

Recommendations tersebut, dapat diketahui bahwa lembaga 

keuangan termasuk Financial Group diwajibkan untuk menerapkan 

seluruh program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, 

termasuk kebijakan dan prosedur untuk berbagi informasi untuk 

tujuan AML/CFT. Dimana berdasarkan Rekomendasi 18 FATF 

tersebut lembaga keuangan harus memastikan bahwa cabang 

asing dan anak perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah 

AML/CFT yang konsisten.  

76 Rekomendasi 18 The FATF Recommendations. 

Kemudian yang menjadi pertanyaannya apakah dalam 

kerjasama pertukaran informasi antara Konglomerasi Keuangan 

termasuk terhadap Induk Perusahaannya yang berada di luar 

negeri dapat dimungkinkan untuk mempertukarkan LTKM. Apabila 

mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 

ayat (3) UU TPPU dinyatakan bahwa baik Pihak Pelapor, PPATK, 

maupun Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang 

memberitahukan dengan cara apa pun mengenai laporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau 

telah disampaikan kepada PPATK. Bahwa ketentuan anti tipping 

off serupa juga terdapat di dalam Rekomendasi 21 The FATF 

Recommendation. Bahwa sesuai rekomendasi 21 The FATF 

Recommendation disebutkan:77 

Financial institutions, their directors, officers and employees 

should be: 

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 their 
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 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. 

 

77 Rekomendasi 21 The FATF Recommendations. 
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Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU TPPU maupun 

Rekomendasi 21 The FATF Recommendation terdapat adanya 

larangan bagi Pihak Pelapor untuk menyampaikan STR (LTKM) 

kepada Pengguna Jasa maupun Pihak Lain. Dari ketentuan 

sebagaimana termuat dalam UU TPPU dan Rekomendasi 21 The 

FATF Recommendations tersebut dapat diketahui bahwa 

walaupun di dalam Rekomendasi 18 The FATF Recommendations 

terdapat adanya kewajiban dari lembaga keuangan atau Financial 

Group untuk menerapkan seluruh program anti pencucian uang 

dan pendanaan terorisme termasuk kerjasama pertukaran 

informasi akan tetapi terdapat adanya larangan untuk Pihak 

Pelapor menyampaikan LTKM. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa walaupun terdapat adanya kewajiban antara konglomerasi 

keuangan untuk melakukan pertukaran informasi dalam rangka 

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT akan tetapi 

perlu untuk dikaji mengenai batasan informasi apa yang dapat 

disampaikan. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam 

Rekomendasi 21 dari The FATF Recommendation dan Pasal 12 

ayat (1) UU TPPU terdapat adanya larangan dari Pihak Pelapor 

untuk menyampaikan STR (LTKM) kepada Pengguna Jasa serta 

Pihak Lain. 

  Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah 

Konglomerasi Keuangan baik yang berada di dalam negeri 

maupun di luar negeri termasuk dalam ruang lingkup Pihak Lain. 

Mengenai frasa “Pihak Lain”, bahwa “Pihak Lain” sendiri pada 

dasarnya dapat diartikan sebagai pihak selain daripada Pejabat 

atau Pegawai Pihak Pelapor, Pejabat atau Pegawai PPATK atau 

Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) yang sesuai dengan UU 

TPPU diberikan kewajiban untuk merahasiakan LTKM. Adapun 

Pihak Pelapor atau reporting parties disini adalah Pegawai atau 

Pejabat yang menjalankan fungsi terkait penerapan program 

pencegahan dan pemberantasan TPPU. 

 Dalam kaitannya dengan Konglomerasi Keuangan, dapat 

diketahui bahwa yang dimaksud Konglomerasi Keuangan sesuai 

ketentuan Pasal Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020, adalah LJK yang berada 

dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan 

dan/atau pengendalian. 78 Bahwa minimum perlu adanya 2 (dua) 

entitas untuk LJK dapat disebut sebagai Konglomerasi Keuangan 

yaitu adanya Perusahaan Induk dan terdapatnya anak 

perusahaan. 
 Apabila merujuk baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun di dalam 

Undang-Undang 1 Tahun 1995, memang tidak dijelaskan secara 

eksplisit terkait istilah Konglomerasi Keuangan akan tetapi di 

beberapa ketentuan dapat ditemukan frasa “induk perusahaan” 

dan “anak perusahaan”. Bahwa apabila melihat dalam Pasal 84 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa Setiap saham yang 

dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar 

menentukan lain.79 Bahwa kemudian disebutkan istilah induk 

78 Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 
tentang Konglomerasi Keuangan. 

79 Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 
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Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU TPPU maupun 

Rekomendasi 21 The FATF Recommendation terdapat adanya 

larangan bagi Pihak Pelapor untuk menyampaikan STR (LTKM) 

kepada Pengguna Jasa maupun Pihak Lain. Dari ketentuan 

sebagaimana termuat dalam UU TPPU dan Rekomendasi 21 The 

FATF Recommendations tersebut dapat diketahui bahwa 

walaupun di dalam Rekomendasi 18 The FATF Recommendations 

terdapat adanya kewajiban dari lembaga keuangan atau Financial 

Group untuk menerapkan seluruh program anti pencucian uang 

dan pendanaan terorisme termasuk kerjasama pertukaran 

informasi akan tetapi terdapat adanya larangan untuk Pihak 

Pelapor menyampaikan LTKM. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa walaupun terdapat adanya kewajiban antara konglomerasi 

keuangan untuk melakukan pertukaran informasi dalam rangka 

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT akan tetapi 

perlu untuk dikaji mengenai batasan informasi apa yang dapat 

disampaikan. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam 

Rekomendasi 21 dari The FATF Recommendation dan Pasal 12 

ayat (1) UU TPPU terdapat adanya larangan dari Pihak Pelapor 

untuk menyampaikan STR (LTKM) kepada Pengguna Jasa serta 

Pihak Lain. 

  Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah 

Konglomerasi Keuangan baik yang berada di dalam negeri 

maupun di luar negeri termasuk dalam ruang lingkup Pihak Lain. 

Mengenai frasa “Pihak Lain”, bahwa “Pihak Lain” sendiri pada 

dasarnya dapat diartikan sebagai pihak selain daripada Pejabat 

atau Pegawai Pihak Pelapor, Pejabat atau Pegawai PPATK atau 

Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) yang sesuai dengan UU 

TPPU diberikan kewajiban untuk merahasiakan LTKM. Adapun 

Pihak Pelapor atau reporting parties disini adalah Pegawai atau 

Pejabat yang menjalankan fungsi terkait penerapan program 

pencegahan dan pemberantasan TPPU. 

 Dalam kaitannya dengan Konglomerasi Keuangan, dapat 

diketahui bahwa yang dimaksud Konglomerasi Keuangan sesuai 

ketentuan Pasal Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020, adalah LJK yang berada 

dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan 

dan/atau pengendalian. 78 Bahwa minimum perlu adanya 2 (dua) 

entitas untuk LJK dapat disebut sebagai Konglomerasi Keuangan 

yaitu adanya Perusahaan Induk dan terdapatnya anak 

perusahaan. 
 Apabila merujuk baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun di dalam 

Undang-Undang 1 Tahun 1995, memang tidak dijelaskan secara 

eksplisit terkait istilah Konglomerasi Keuangan akan tetapi di 

beberapa ketentuan dapat ditemukan frasa “induk perusahaan” 

dan “anak perusahaan”. Bahwa apabila melihat dalam Pasal 84 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa Setiap saham yang 

dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar 

menentukan lain.79 Bahwa kemudian disebutkan istilah induk 

78 Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 
tentang Konglomerasi Keuangan. 

79 Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 
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Perseroan dan anak perusahaannya sebagaimana terdapat dalam 

ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:80 
Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
untuk: 
a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; 
b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak 

perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; 
atau 

c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain 
yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung 
telah dimiliki oleh Perseroan. 

 
Bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut dapat 

diketahui bahwa saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak 

perusahaannya, maka saham tersebut tidak dapat digunakan 

untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Hal tersebut dikarenakan 

induk perseroan juga merupakan pemilik saham serta pengendali 

dari anak perusahaannya. Bahwa istilah anak perusahaan juga 

dapat diketemukan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN. 

Bahwa di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. 

PER03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan 

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara, terdapat adanya istilah “anak 

perusahaan BUMN”. Bahwa di dalam pasal 1 angka 2 Peraturan 

Menteri Negara BUMN 3/2012 dijelaskan bahwa Anak Perusahaan 

BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar 

sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang 

80 Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

dikendalikan oleh BUMN. 81Berdasarkan ketentuan tersebut dapat 

diketahui bahwa BUMN merupakan induk dari anak perusahaan 

BUMN yang memiliki sebagaian besar saham anak 

perusahaannya. Walaupun begitu antara BUMN dan anak 

perusahaannya merupakan entitas yang berbeda. 

 Terkait istilah Konglomerasi Keuangan dan Holding 

Company dapat ditemukan juga dalam referensi buku. Bahwa 

menurut Stephen Griffin di dalam bukunya yang berjudul Company 

Law Fundamental Principles memberikan batasan-batasan 

mengenai definisi Holding Company. Bahwa menurutnya, holding 

company atau induk perusahaan memiliki kewenangan untuk 

menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan 

mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan 

ekonomi. Pimpinan sentral ini menggambarkan suatu 

kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat 

menentukan.82 Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan group 

dapat bersifat mengurangi hak. Selain itu terdapat pula pendapat 

dari Ray August yang menyatakan bahwa holding company adalah 

perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa 

induk perusahaan untuk mengawasi, mengoordinasikan, dan 

mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.83  

 Dari pengertian terkait dengan konglomerasi keuangan atau 

holding company baik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Perundang-Undangan, Peraturan OJK, serta pendapat para ahli 

81 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN 3/2012. 
82 Stephen Griffin, Company Law Fundamental Principles (US: Pearson 

Education Limited, 2000), hlm. 54. 
83 Ray August, International Business Law text Cases and Reading (New 

Jersey: John Prentice Hall Upper Saddle River, 1999), hlm. 197. 
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Perseroan dan anak perusahaannya sebagaimana terdapat dalam 

ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:80 
Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
untuk: 
a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; 
b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak 

perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; 
atau 

c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain 
yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung 
telah dimiliki oleh Perseroan. 

 
Bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut dapat 

diketahui bahwa saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak 

perusahaannya, maka saham tersebut tidak dapat digunakan 

untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Hal tersebut dikarenakan 

induk perseroan juga merupakan pemilik saham serta pengendali 

dari anak perusahaannya. Bahwa istilah anak perusahaan juga 

dapat diketemukan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN. 

Bahwa di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. 

PER03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan 

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara, terdapat adanya istilah “anak 

perusahaan BUMN”. Bahwa di dalam pasal 1 angka 2 Peraturan 

Menteri Negara BUMN 3/2012 dijelaskan bahwa Anak Perusahaan 

BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar 

sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang 

80 Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

dikendalikan oleh BUMN. 81Berdasarkan ketentuan tersebut dapat 

diketahui bahwa BUMN merupakan induk dari anak perusahaan 

BUMN yang memiliki sebagaian besar saham anak 

perusahaannya. Walaupun begitu antara BUMN dan anak 

perusahaannya merupakan entitas yang berbeda. 

 Terkait istilah Konglomerasi Keuangan dan Holding 

Company dapat ditemukan juga dalam referensi buku. Bahwa 

menurut Stephen Griffin di dalam bukunya yang berjudul Company 

Law Fundamental Principles memberikan batasan-batasan 

mengenai definisi Holding Company. Bahwa menurutnya, holding 

company atau induk perusahaan memiliki kewenangan untuk 

menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan 

mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan 

ekonomi. Pimpinan sentral ini menggambarkan suatu 

kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat 

menentukan.82 Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan group 

dapat bersifat mengurangi hak. Selain itu terdapat pula pendapat 

dari Ray August yang menyatakan bahwa holding company adalah 

perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa 

induk perusahaan untuk mengawasi, mengoordinasikan, dan 

mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.83  

 Dari pengertian terkait dengan konglomerasi keuangan atau 

holding company baik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Perundang-Undangan, Peraturan OJK, serta pendapat para ahli 

81 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN 3/2012. 
82 Stephen Griffin, Company Law Fundamental Principles (US: Pearson 

Education Limited, 2000), hlm. 54. 
83 Ray August, International Business Law text Cases and Reading (New 

Jersey: John Prentice Hall Upper Saddle River, 1999), hlm. 197. 
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tersebut, dapat diketahui bahwa antara induk perusahaan (holding 

company) dan anak perusahaan pada dasarnya merupakan 

entitas yang terpisah akan tetapi memiliki keterkaitan dengan 

kepemilikan dan pengendalian. Bahwa dikarenakan antara Pihak 

Pelapor dan Grup Konglomerasi Keuangannya merupakan entitas 

yang terpisah, maka Konglomerasi Keuangan disini dapat 

dikategorikan sebagai Pihak selain daripada Pihak Pelapor dan 

masuk ke dalam kategori “Pihak Lain”. 

Bahwa menurut pendapat Yunus Husein dikarenakan antara 

Pihak Pelapor dan Konglomerasi Keuangannya (termasuk 

Perusahaan Induk yang berada di luar negeri) merupakan entitas 

yang terpisah maka belum dapat untuk dilakukannya sharing data 

berupa LTKM antara Pihak Pelapor dan Konglomerasi Keuangan 

tersebut. Adapun dalam rangka pencegahan & pemberantasan 

APU PPT dan audit yang dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan 

maka dapat dilakukan sharing informasi akan tetapi hanya berupa 

pertukaran data statistik umum dan bukan data LTKM Pengguna 

Jasa atau individu.84 

Bahwa berdadarkan penjelasan sebagaimana 
disampaikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
Konglomerasi Keuangan pada dasarnya masih termasuk 
dalam definisi “Pihak Lain”. Bahwa hal tersebut dikarenakan 
kedudukan antara Pihak Pelapor dan Grup Konglomerasi 
Keuangannya merupakan entitas terpisah sehingga dalam hal 

84 Penjelasan Yunus Husein, dalam kegiatan FGD Pembahasan Hasil Kajian 
Hukum PPATK: Tinjauan Hukum Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off Dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 
dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021. 

terjadi pertukaran informasi maka informasi yang 
dipertukarkan lebih kepada pertukaran data statistik umum 
dan bukan data LTKM dari Pengguna Jasa atau Individu. 
  
  

b) UKK APU PPT dan SKAI pada Kantor Pusat PJK di Luar 
Indonesia 
 Bahwa untuk menjawab pertanyaan apakah UKK APU PPT 

dan SKAI pada Kantor Pusat PJK di Luar Indonesia termasuk pihak 

lain, maka hal tersebut dapat dijawab melaui pendekatan 

kelembagaan maupun pendekatan fungsi dari UKK APU PPT dan 

SKAI pada Kantor Pusat PJK di Luar Indonesia. Mengenai istilah 

“Pihak Lain” dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat 

(3) UU TPPU, bahwa dikarenakan UU TPPU tidak diberikan 

definisi terkait istilah “Pihak Lain”, maka “Pihak Lain” dapat 

diartikan sebagai Pihak selain daripada Direksi, komisaris, 

pengurus atau pegawai Pihak Pelapor, serta Pejabat atau Pegawai 

PPATK atau LPP yang diberikan kewajiban merahasiakan LTKM 

yang sedang disusun atau telah disampaikan. Bahwa berdasarkan 

pendekatan fungsi maka Pejabat atau Pegawai Pihak Pelapor 

yang dapat mengakses LTKM juga bersifat spesifik yaitu Pejabat 

atau Pegawai Pihak Pelapor yang memiliki fungsi terkait 

pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

(TPPU). 

 Untuk menentukan kedudukan UKK APU PPT dan SKAI 

pada Kantor Pusat PJK di Luar Indonesia apakah masih termasuk 

dalam ruang lingkup “Pihak Lain”, maka pertama-tama perlu dilihat 
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tersebut, dapat diketahui bahwa antara induk perusahaan (holding 

company) dan anak perusahaan pada dasarnya merupakan 

entitas yang terpisah akan tetapi memiliki keterkaitan dengan 

kepemilikan dan pengendalian. Bahwa dikarenakan antara Pihak 

Pelapor dan Grup Konglomerasi Keuangannya merupakan entitas 

yang terpisah, maka Konglomerasi Keuangan disini dapat 

dikategorikan sebagai Pihak selain daripada Pihak Pelapor dan 

masuk ke dalam kategori “Pihak Lain”. 

Bahwa menurut pendapat Yunus Husein dikarenakan antara 
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Perusahaan Induk yang berada di luar negeri) merupakan entitas 

yang terpisah maka belum dapat untuk dilakukannya sharing data 
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tersebut. Adapun dalam rangka pencegahan & pemberantasan 

APU PPT dan audit yang dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan 

maka dapat dilakukan sharing informasi akan tetapi hanya berupa 

pertukaran data statistik umum dan bukan data LTKM Pengguna 

Jasa atau individu.84 

Bahwa berdadarkan penjelasan sebagaimana 
disampaikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
Konglomerasi Keuangan pada dasarnya masih termasuk 
dalam definisi “Pihak Lain”. Bahwa hal tersebut dikarenakan 
kedudukan antara Pihak Pelapor dan Grup Konglomerasi 
Keuangannya merupakan entitas terpisah sehingga dalam hal 
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Hukum PPATK: Tinjauan Hukum Mengenai Ketentuan Anti Tipping Off Dalam 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 
dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021. 

terjadi pertukaran informasi maka informasi yang 
dipertukarkan lebih kepada pertukaran data statistik umum 
dan bukan data LTKM dari Pengguna Jasa atau Individu. 
  
  

b) UKK APU PPT dan SKAI pada Kantor Pusat PJK di Luar 
Indonesia 
 Bahwa untuk menjawab pertanyaan apakah UKK APU PPT 

dan SKAI pada Kantor Pusat PJK di Luar Indonesia termasuk pihak 

lain, maka hal tersebut dapat dijawab melaui pendekatan 

kelembagaan maupun pendekatan fungsi dari UKK APU PPT dan 

SKAI pada Kantor Pusat PJK di Luar Indonesia. Mengenai istilah 

“Pihak Lain” dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat 

(3) UU TPPU, bahwa dikarenakan UU TPPU tidak diberikan 

definisi terkait istilah “Pihak Lain”, maka “Pihak Lain” dapat 

diartikan sebagai Pihak selain daripada Direksi, komisaris, 

pengurus atau pegawai Pihak Pelapor, serta Pejabat atau Pegawai 

PPATK atau LPP yang diberikan kewajiban merahasiakan LTKM 

yang sedang disusun atau telah disampaikan. Bahwa berdasarkan 

pendekatan fungsi maka Pejabat atau Pegawai Pihak Pelapor 

yang dapat mengakses LTKM juga bersifat spesifik yaitu Pejabat 

atau Pegawai Pihak Pelapor yang memiliki fungsi terkait 

pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

(TPPU). 

 Untuk menentukan kedudukan UKK APU PPT dan SKAI 

pada Kantor Pusat PJK di Luar Indonesia apakah masih termasuk 

dalam ruang lingkup “Pihak Lain”, maka pertama-tama perlu dilihat 
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dengan pendekatan kelembagaan apakah antara Kantor Pusat 

PJK di Luar Indonesia dengan Kantor Cabang atau Kantor 

Perwakilannya masih merupakan satu entitas atau bagian dari 

Pihak Pelapor tersebut. 

 Bahwa mengenai PJK yang Kantor Pusatnya berada di luar 

Indonesia, maka dalam hal PJK tersebut ingin mendirikan kantor 

di Indonesia maka Kantor yang didirikan adalah berbentuk Kantor 

Cabang, Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Perwakilan. 

Bahwa hal tersebut dapat ditemukan pada PJK yang berbentuk 

bank. 

 Mengenai definisi Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, 

dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri 

adalah sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor 

Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. Adapun 

definisinya adalah sebagai berikut: 

a. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar 
Negeri adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar 
negeri yang secara langsung bertanggungjawab kepada 
Kantor Pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai 
alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.85 

b. Kantor cabang Pembantu dari Bank yang Berkedudukan 
di Luar Negeri adalah kantor dari bank yang berkedudukan 
di luar negeri yang secara langsung bertanggung jawab 
kepada kantor cabang bank yang bersangkutan dengan 

85 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. 

alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Cabang 
Pembantu tersebut melakukan kegiatan usahanya;86 dan  

c. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar 
Negeri adalah  kantor dari bank yang berkedudukan di luar 
negeri yang bertindak semata-mata sebagai penghubung 
antara bank yang bersangkutan di luar negeri dengan 
nasabahnya.87 
 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1999, Pembukaan Kantor Cabang, Kantor 

Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin 

Pimpinan Bank Indonesia.88 Dimana di dalam memberikan izin 

pembukaan kantor-kantor bank yang berkedudukan di luar negeri, 

Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehatan bank 

yang bersangkutan juga memperhatikan tingkat persaingan yang 

sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank dalam 

suatu wilayerta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.89 

 Mengenai bentuk hukum dari Kantor Cabang dan Kantor 

Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, maka 

sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1999, bentuk hukumnya adalah mengikuti bentuk hukum 

86 Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. 

87 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. 

88 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri 

89 Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. 
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dengan pendekatan kelembagaan apakah antara Kantor Pusat 

PJK di Luar Indonesia dengan Kantor Cabang atau Kantor 

Perwakilannya masih merupakan satu entitas atau bagian dari 

Pihak Pelapor tersebut. 

 Bahwa mengenai PJK yang Kantor Pusatnya berada di luar 

Indonesia, maka dalam hal PJK tersebut ingin mendirikan kantor 

di Indonesia maka Kantor yang didirikan adalah berbentuk Kantor 

Cabang, Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Perwakilan. 

Bahwa hal tersebut dapat ditemukan pada PJK yang berbentuk 

bank. 

 Mengenai definisi Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, 

dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri 

adalah sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor 

Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. Adapun 

definisinya adalah sebagai berikut: 

a. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar 
Negeri adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar 
negeri yang secara langsung bertanggungjawab kepada 
Kantor Pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai 
alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.85 

b. Kantor cabang Pembantu dari Bank yang Berkedudukan 
di Luar Negeri adalah kantor dari bank yang berkedudukan 
di luar negeri yang secara langsung bertanggung jawab 
kepada kantor cabang bank yang bersangkutan dengan 

85 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. 

alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Cabang 
Pembantu tersebut melakukan kegiatan usahanya;86 dan  

c. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar 
Negeri adalah  kantor dari bank yang berkedudukan di luar 
negeri yang bertindak semata-mata sebagai penghubung 
antara bank yang bersangkutan di luar negeri dengan 
nasabahnya.87 
 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1999, Pembukaan Kantor Cabang, Kantor 

Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin 

Pimpinan Bank Indonesia.88 Dimana di dalam memberikan izin 

pembukaan kantor-kantor bank yang berkedudukan di luar negeri, 

Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehatan bank 

yang bersangkutan juga memperhatikan tingkat persaingan yang 

sehat antar Bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank dalam 

suatu wilayerta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.89 

 Mengenai bentuk hukum dari Kantor Cabang dan Kantor 

Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, maka 

sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1999, bentuk hukumnya adalah mengikuti bentuk hukum 

86 Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. 

87 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. 

88 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri 

89 Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. 
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kantor pusatnya yang berada di luar negeri.90 Dari ketentuan 

tersebut dapat diketahui bahwa antara Kantor Pusat bank yang 

berada di luar negeri dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan bank 

yang berada di Indonesia pada dasarnya masih berada dalam satu 

entitas atau badan hukum.   

 Dalam kaitannya dengan apakah dapat dimungkinkan 

dilakukannya sharing LTKM terhadap UKK APU PPT dan SKAI 

pada Kantor Pusat PJK di Luar Indonesia, bahwa dikarenakan 

antara PJK dengan Kantor Pusat PJK di luar negeri masih 

merupakan satu entitas maka masih dapat dimungkinkannya 

sharing informasi berupa data LTKM antara PJK dengan Kantor 

Pusat PJK di Luar Indonesia dalam rangka Pencegahan dan 

Pemberantasan TPPU. Bahwa tidak semua unit pada Kantor Pusat 

PJK yang kemudian dapat diberikan kewenangan untuk 

mengakses LTKM, bahwa dengan melihat pada pendekatan fungsi 

maka pihak yang dapat mengakses LTKM adalah unit tertentu 

yang memiliki fungsi atau tugas dalam pencegahan dan 

pemberantasan TPPU. 

 Mengenai apakah UKK APU PPT pada Kantor Pusat di Luar 

Negeri memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi LTKM 

maka perlu dilihat baik berdasarkan pendekatan kelembagaan 

maupun pendekatan fungsi. Bahwa UKK APU PPT sendiri 

merupakan Unit Khusus yang ada di PJK yang memiliki fungsi 

terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT 

termasuk fungsi terkait penyusunan LTKM. Oleh karena UKK APU 

90 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. 

PPT pada Kantor Pusat PJK di luar negeri memiliki fungsi dalam 

pencegahan dan pemberantasan TPPU serta masih dalam satu 

entitas dengan Kantor PJK di Indonesia (yang berbentuk 

KC/KCP/KP) maka masih dapat dimungkinkan untuk dilakukannya 

pertukaran atau sharing informasi LTKM antara PJK (yang 

berbentuk KC/KCP/KP) dengan Kantor Pusat PJK di Luar Negeri. 

 Kemudian mengenai kedudukan SKAI, yang menjadi 

pertanyaan juga adalah apakah untuk SKAI dapat dikategorikan 

sebagai Pihak Lain atau masih merupakan bagian dari ruang 

lingkup pihak pelapor dalam ketentuan anti tipping off? Bahwa 

perlu dilihat dari pendekatan fungsi apakah kemudian SKAI 

memiliki tugas dan fungsi dalam pencegahan dan pemberantasan 

TPPU sehingga memungkinkan untuk dilakukan pertukaran 

informasi berupa LTKM. Mengenai SKAI sendiri merupakan unit 

khusus di Bank yang menjalankan fungsi untuk melakukan audit 

intern. Bahwa melihat pada pendekatan fungsi, maka untuk 

menentukan apakah SKAI tersebut memiliki kewenangan untuk 

mengakses LTKM atau tidak maka harus dapat dilihat pada jenis 

audit yang dilakukan oleh SKAI tersebut. Dalam hal SKAI 

menjalankan fungsinya untuk menjalankan audit pengawasan 

kepatuhan dalam kaitannya dengan pencegahan dan 

pemberantasan TPPU maka dapat dimungkinkan untuk SKAI 

mengakses LTKM dikarenakan audit yang dilakuan SKAI tersebut 

dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU. 

Sedangkan dalam hal SKAI menjalankan fungsi audit yang tidak 

berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU (seperti 

audit risk base, atau jenis audit lainnya) maka terhadap SKAI 
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kantor pusatnya yang berada di luar negeri.90 Dari ketentuan 

tersebut dapat diketahui bahwa antara Kantor Pusat bank yang 

berada di luar negeri dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan bank 

yang berada di Indonesia pada dasarnya masih berada dalam satu 

entitas atau badan hukum.   

 Dalam kaitannya dengan apakah dapat dimungkinkan 

dilakukannya sharing LTKM terhadap UKK APU PPT dan SKAI 

pada Kantor Pusat PJK di Luar Indonesia, bahwa dikarenakan 

antara PJK dengan Kantor Pusat PJK di luar negeri masih 

merupakan satu entitas maka masih dapat dimungkinkannya 

sharing informasi berupa data LTKM antara PJK dengan Kantor 

Pusat PJK di Luar Indonesia dalam rangka Pencegahan dan 

Pemberantasan TPPU. Bahwa tidak semua unit pada Kantor Pusat 

PJK yang kemudian dapat diberikan kewenangan untuk 

mengakses LTKM, bahwa dengan melihat pada pendekatan fungsi 

maka pihak yang dapat mengakses LTKM adalah unit tertentu 

yang memiliki fungsi atau tugas dalam pencegahan dan 

pemberantasan TPPU. 

 Mengenai apakah UKK APU PPT pada Kantor Pusat di Luar 

Negeri memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi LTKM 

maka perlu dilihat baik berdasarkan pendekatan kelembagaan 

maupun pendekatan fungsi. Bahwa UKK APU PPT sendiri 

merupakan Unit Khusus yang ada di PJK yang memiliki fungsi 

terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT 

termasuk fungsi terkait penyusunan LTKM. Oleh karena UKK APU 

90 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. 

PPT pada Kantor Pusat PJK di luar negeri memiliki fungsi dalam 

pencegahan dan pemberantasan TPPU serta masih dalam satu 

entitas dengan Kantor PJK di Indonesia (yang berbentuk 

KC/KCP/KP) maka masih dapat dimungkinkan untuk dilakukannya 

pertukaran atau sharing informasi LTKM antara PJK (yang 

berbentuk KC/KCP/KP) dengan Kantor Pusat PJK di Luar Negeri. 

 Kemudian mengenai kedudukan SKAI, yang menjadi 

pertanyaan juga adalah apakah untuk SKAI dapat dikategorikan 

sebagai Pihak Lain atau masih merupakan bagian dari ruang 

lingkup pihak pelapor dalam ketentuan anti tipping off? Bahwa 

perlu dilihat dari pendekatan fungsi apakah kemudian SKAI 

memiliki tugas dan fungsi dalam pencegahan dan pemberantasan 

TPPU sehingga memungkinkan untuk dilakukan pertukaran 

informasi berupa LTKM. Mengenai SKAI sendiri merupakan unit 

khusus di Bank yang menjalankan fungsi untuk melakukan audit 

intern. Bahwa melihat pada pendekatan fungsi, maka untuk 

menentukan apakah SKAI tersebut memiliki kewenangan untuk 

mengakses LTKM atau tidak maka harus dapat dilihat pada jenis 

audit yang dilakukan oleh SKAI tersebut. Dalam hal SKAI 

menjalankan fungsinya untuk menjalankan audit pengawasan 

kepatuhan dalam kaitannya dengan pencegahan dan 

pemberantasan TPPU maka dapat dimungkinkan untuk SKAI 

mengakses LTKM dikarenakan audit yang dilakuan SKAI tersebut 

dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU. 

Sedangkan dalam hal SKAI menjalankan fungsi audit yang tidak 

berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU (seperti 

audit risk base, atau jenis audit lainnya) maka terhadap SKAI 
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tersebut seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk mengakses 

LTKM tersebut. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dapat dimungkinkan adanya sharing informasi LTKM antara  

PJK di Indonesia dengan Kantor Pusat PJK nya yang berada di 

Luar Negeri akan tetapi hanya terbatas pada unit khusus yang 

memiliki fungsi atau tugas terkait dengan pencegahan dan 

pemberantasan TPPU. Bahwa melihat pada pendekatan 

kelembagaan dan fungsi yang dilaksanakan, maka terhadap UKK 

APU PPT pada Kantor Pusat PJK yang berada di Luar Negeri 

seharusnya belum termasuk dalam ruang lingkup “Pihak Lain”. Hal 

tersebut dikarenakan antara UKK APU PPT pada Kantor Pusat 

PJK yang berada di Luar Negeri dengan Kantor PJK yang berada 

di Indonesia pada dasarnya masih merupakan satu entitas dan 

masih terdapat adanya tanggung jawab langsung91 dari Kantor 

PJK yang berada di Indonesia dengan Kantor Pusatnya yang 

Pasal 1 angka 3-5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, yang 
menyatakan: 
a. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah kantor dari 

bank yang berkedudukan di luar negeri yang secara langsung 
bertanggungjawab kepada Kantor Pusat Bank yang bersangkutan dan 
mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia. 

b. Kantor cabang Pembantu dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah 
kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang secara langsung 
bertanggung jawab kepada kantor cabang bank yang bersangkutan dengan 
alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Cabang Pembantu tersebut 
melakukan kegiatan usahanya; dan  

c. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah  kantor 
dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang bertindak semata-mata 
sebagai penghubung antara bank yang bersangkutan di luar negeri dengan 
nasabahnya. 

berada di Luar Negeri. Selain itu berdasarkan pendekatan fungsi, 

dapat diketahui bahwa UKK APU PPT sendiri menjalankan fungsi 

terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU, oleh 

karena itu maka berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud 

maka untuk UKK APU PPT pada Kantor Pusat PJK di Luar Negeri 

belum termasuk ke definisi Pihak Lain dalam ketentuan anti tipping 

off. Kemudian mengenai SKAI pada Kantor Pusat PJK di Luar 

Negeri, maka untuk menentukan apakah SKAI tersebut 

merupakan pihak lain maka perlu dilihat tugas dan fungsi yang 

dijalankan oleh SKAI tersebut. Dalam hal SKAI tersebut 

menjalankan fungsi terkait audit pengawasan kepatuhan dalam 

pencegahan dan pemberantasan TPPU maka terhadap SKAI 

tersebut seharusnya diberikan juga kewenangan untuk mengakses 

LTKM sehingga terhadapnya belum termasuk dalam kategori 

“Pihak Lain”. Sedangkan dalam hal SKAI tersebut menjalankan 

audit di luar konteks pencegahan dan pemberantasan TPPU, 

maka SKAI tersebut dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain. Hal 

tersebut dikarenakan frasa “Pihak Pelapor” di dalam ketentuan anti 

tipping off sendiri tidak merujuk kepada keseluruhan unit di dalam 

Pihak Pelapor akan tetapi spesifik terhadap Pihak Pelapor yang 

memiliki fungsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. 

 
c) Apakah Pihak Ketiga/Vendor yang di hire PJK/Bank di 
wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia termasuk 
pihak lain 

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 

ayat (3) UU TPPU, terdapat adanya larangan baik itu bagi Pejabat 
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tersebut seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk mengakses 

LTKM tersebut. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dapat dimungkinkan adanya sharing informasi LTKM antara  

PJK di Indonesia dengan Kantor Pusat PJK nya yang berada di 

Luar Negeri akan tetapi hanya terbatas pada unit khusus yang 

memiliki fungsi atau tugas terkait dengan pencegahan dan 

pemberantasan TPPU. Bahwa melihat pada pendekatan 

kelembagaan dan fungsi yang dilaksanakan, maka terhadap UKK 

APU PPT pada Kantor Pusat PJK yang berada di Luar Negeri 

seharusnya belum termasuk dalam ruang lingkup “Pihak Lain”. Hal 

tersebut dikarenakan antara UKK APU PPT pada Kantor Pusat 

PJK yang berada di Luar Negeri dengan Kantor PJK yang berada 

di Indonesia pada dasarnya masih merupakan satu entitas dan 

masih terdapat adanya tanggung jawab langsung91 dari Kantor 

PJK yang berada di Indonesia dengan Kantor Pusatnya yang 

Pasal 1 angka 3-5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu 
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, yang 
menyatakan: 
a. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah kantor dari 

bank yang berkedudukan di luar negeri yang secara langsung 
bertanggungjawab kepada Kantor Pusat Bank yang bersangkutan dan 
mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia. 

b. Kantor cabang Pembantu dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah 
kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang secara langsung 
bertanggung jawab kepada kantor cabang bank yang bersangkutan dengan 
alamat tempat usaha yang jelas di mana Kantor Cabang Pembantu tersebut 
melakukan kegiatan usahanya; dan  

c. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah  kantor 
dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang bertindak semata-mata 
sebagai penghubung antara bank yang bersangkutan di luar negeri dengan 
nasabahnya. 

berada di Luar Negeri. Selain itu berdasarkan pendekatan fungsi, 

dapat diketahui bahwa UKK APU PPT sendiri menjalankan fungsi 

terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU, oleh 

karena itu maka berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud 

maka untuk UKK APU PPT pada Kantor Pusat PJK di Luar Negeri 

belum termasuk ke definisi Pihak Lain dalam ketentuan anti tipping 

off. Kemudian mengenai SKAI pada Kantor Pusat PJK di Luar 

Negeri, maka untuk menentukan apakah SKAI tersebut 

merupakan pihak lain maka perlu dilihat tugas dan fungsi yang 

dijalankan oleh SKAI tersebut. Dalam hal SKAI tersebut 

menjalankan fungsi terkait audit pengawasan kepatuhan dalam 

pencegahan dan pemberantasan TPPU maka terhadap SKAI 

tersebut seharusnya diberikan juga kewenangan untuk mengakses 

LTKM sehingga terhadapnya belum termasuk dalam kategori 

“Pihak Lain”. Sedangkan dalam hal SKAI tersebut menjalankan 

audit di luar konteks pencegahan dan pemberantasan TPPU, 

maka SKAI tersebut dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain. Hal 

tersebut dikarenakan frasa “Pihak Pelapor” di dalam ketentuan anti 

tipping off sendiri tidak merujuk kepada keseluruhan unit di dalam 

Pihak Pelapor akan tetapi spesifik terhadap Pihak Pelapor yang 

memiliki fungsi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. 

 
c) Apakah Pihak Ketiga/Vendor yang di hire PJK/Bank di 
wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia termasuk 
pihak lain 

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 

ayat (3) UU TPPU, terdapat adanya larangan baik itu bagi Pejabat 
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atau Pegawai dari Pihak Pelapor, PPATK, maupun LPP untuk 

memberitahukan kepada “Pengguna Jasa” atau “Pihak Lain” 

mengenai LTKM yang sedang disusun atau telah disampaikan 

kepada PPATK. Di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 

12 ayat (3) UU TPPU sendiri terdapat adanya frasa “Pihak Lain”. 

Apabila melihat ketentuan dalam UU TPPU sendiri tidak dijelaskan 

lebih lanjut mengenai pengertian dari “Pihak Lain” tersebut. 

Sehingga Pihak Lain di dalam Pasal tersebut dapat diartikan 

sebagai Pihak selain daripada Pejabat atau Pegawai Pihak 

Pelapor, Pejabat atau Pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas 

Pengatur (LPP) yang sesuai dengan UU TPPU diberikan 

kewajiban untuk merahasiakan LTKM. Bahwa Pihak Pelapor disini 

juga bersifat spesifik yaitu unit Pihak Pelapor yang terkait dengan 

fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. 

Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apakah 

kemudian Pihak Ketiga/Vendor yang di hire PJK/Bank di wilayah 

Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia termasuk pihak lain? 

Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 22 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa 

yang dimaksud Pihak Terafiliasi dalam UU Perbankan adalah:92 

a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau 
kuasanya; 

b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, 
pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang 
berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

92 Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain 
akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan 
lainnya; 

d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta 
mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang 
saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga 
pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus; 
 

Dari ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Perbankan tersebut, 

dapat diketahui bahwa Pihak Ketiga/Vendor yang di hire PJK/Bank 

masuk ke dalam kategori yang terafiliasi dengan Bank yaitu 

sebagai Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank. Walaupun 

begitu antara Pihak Vendor ataupun Pihak Ketiga dengan PJK 

merupakan entitas yang terpisah, sehingga untuk Pihak Vendor 

atau Pihak Ketiga walaupun masih masuk dalam kategori Pihak 

Terafiliasi akan tetapi kedudukannya juga termasuk dalam lingkup 

“Pihak Lain”. Kemudian yang menjadi pertanyaanya adalah 

apakah dimungkinkan untuk vendor yang dihire Bank untuk 

melakukan pemantauan transaksi atau analisis terhadap transaksi. 

Bahwa terkait dengan pertanyaan apakah dimungkinkan 

untuk vendor atau Pihak Ketiga yang dihire Bank untuk melakukan 

pemantauan terhadap transaksi atau analisis terhadap transaksi, 

maka untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu untuk diketahui 

apa sebenarnya yang menjadi objek dari ketentuan anti tipping off. 

Bahwa berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diketahui 

bahwa yang menjadi objek anti ketentuan anti tipping off adalah 

informasi terkait dengan LTKM baik yang sedang disusun atau 

telah disampaikan kepada PPATK. Mengenai definisi “LTKM yang 
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atau Pegawai dari Pihak Pelapor, PPATK, maupun LPP untuk 

memberitahukan kepada “Pengguna Jasa” atau “Pihak Lain” 

mengenai LTKM yang sedang disusun atau telah disampaikan 

kepada PPATK. Di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 

12 ayat (3) UU TPPU sendiri terdapat adanya frasa “Pihak Lain”. 

Apabila melihat ketentuan dalam UU TPPU sendiri tidak dijelaskan 

lebih lanjut mengenai pengertian dari “Pihak Lain” tersebut. 

Sehingga Pihak Lain di dalam Pasal tersebut dapat diartikan 

sebagai Pihak selain daripada Pejabat atau Pegawai Pihak 

Pelapor, Pejabat atau Pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas 

Pengatur (LPP) yang sesuai dengan UU TPPU diberikan 

kewajiban untuk merahasiakan LTKM. Bahwa Pihak Pelapor disini 

juga bersifat spesifik yaitu unit Pihak Pelapor yang terkait dengan 

fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. 

Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah apakah 

kemudian Pihak Ketiga/Vendor yang di hire PJK/Bank di wilayah 

Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia termasuk pihak lain? 

Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 22 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa 

yang dimaksud Pihak Terafiliasi dalam UU Perbankan adalah:92 

a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau 
kuasanya; 

b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, 
pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang 
berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

92 Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain 
akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan 
lainnya; 

d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta 
mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang 
saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga 
pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus; 
 

Dari ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Perbankan tersebut, 

dapat diketahui bahwa Pihak Ketiga/Vendor yang di hire PJK/Bank 

masuk ke dalam kategori yang terafiliasi dengan Bank yaitu 

sebagai Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank. Walaupun 

begitu antara Pihak Vendor ataupun Pihak Ketiga dengan PJK 

merupakan entitas yang terpisah, sehingga untuk Pihak Vendor 

atau Pihak Ketiga walaupun masih masuk dalam kategori Pihak 

Terafiliasi akan tetapi kedudukannya juga termasuk dalam lingkup 

“Pihak Lain”. Kemudian yang menjadi pertanyaanya adalah 

apakah dimungkinkan untuk vendor yang dihire Bank untuk 

melakukan pemantauan transaksi atau analisis terhadap transaksi. 

Bahwa terkait dengan pertanyaan apakah dimungkinkan 

untuk vendor atau Pihak Ketiga yang dihire Bank untuk melakukan 

pemantauan terhadap transaksi atau analisis terhadap transaksi, 

maka untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu untuk diketahui 

apa sebenarnya yang menjadi objek dari ketentuan anti tipping off. 

Bahwa berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diketahui 

bahwa yang menjadi objek anti ketentuan anti tipping off adalah 

informasi terkait dengan LTKM baik yang sedang disusun atau 

telah disampaikan kepada PPATK. Mengenai definisi “LTKM yang 
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sedang disusun” sendiri adalah ketika TKM tersebut telah 

ditetapkan dan disusun dalam bentuk laporan.93 
Dari penjelasan sebagaimana tersebut di atas maka dapat 

dimungkinkan pelibatan Pihak Ketiga atau Vendor dalam proses 

pemantauan dan analisis transaksi. Hal tersebut dikarenakan 

pemantauan dan analisis transaksi bukan merupakan objek dari 

ketentuan anti tipping off. Adapun yang menjadi objek dari 

ketentuan anti tipping adalah “LTKM yang sedang Disusun” yaitu 

ketika TKM tersebut telah ditetapkan dan kemudian disusun dalam 

bentuk laporan, serta “LTKM yang telah disampaikan kepada 

PPATK”. Oleh karena itu maka dimungkinkan pelibatan Pihak 

Ketiga atau Vendor dalam pemantauan dan analisis transaksi. 

Adapun untuk Pihak Ketiga atau vendor tersebut diwajibkan 

untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mana kewajiban 

tersebut dapat dituangkan dalam bentuk Non Disclosure 

Agreement. Adapun dasar perlindungan kerahasiaan informasi 

Pengguna Jasa bagi vendor atau Pihak Ketiga tersebut diatur baik 

dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 

Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 

tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 
2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa 
Keuangan.

Konsumen Sektor Jasa Keuangan dinyatakan bahwa 

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:94 

a. Transparansi; 
b. Perlakuan yang adil; 
c. Keandalan; 
d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; 

dan 
e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa 

Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya 
terjangkau. 

 
Selain diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terkait 

dengan perlindungan konsumen jasa keuangan terdapat juga 

pengaturannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. 

Mengenai kerahasiaan informasi, bahwa sesuai ketentuan Pasal 

30 ayat (1) PBI Nomor 22/20/PBI/2020, Penyelenggara wajib 

menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi 

Konsumen.95 Bahwa guna menjaga kerahasiaan dan keamanan 

data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Penyelenggara wajib memiliki:96 

a. fungsi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan 
data dan/atau informasi Konsumen; 

b. sistem informasi yang andal untuk mendukung 
pelaksanaan perlindungan data dan/atau informasi 
Konsumen; dan 

c. mekanisme dan prosedur mengenai perlindungan data 
dan/atau informasi Konsumen. 

 

94 Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

95 Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang 
Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. 

96 Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang 
Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. 
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sedang disusun” sendiri adalah ketika TKM tersebut telah 

ditetapkan dan disusun dalam bentuk laporan.93 
Dari penjelasan sebagaimana tersebut di atas maka dapat 

dimungkinkan pelibatan Pihak Ketiga atau Vendor dalam proses 

pemantauan dan analisis transaksi. Hal tersebut dikarenakan 

pemantauan dan analisis transaksi bukan merupakan objek dari 

ketentuan anti tipping off. Adapun yang menjadi objek dari 

ketentuan anti tipping adalah “LTKM yang sedang Disusun” yaitu 

ketika TKM tersebut telah ditetapkan dan kemudian disusun dalam 

bentuk laporan, serta “LTKM yang telah disampaikan kepada 

PPATK”. Oleh karena itu maka dimungkinkan pelibatan Pihak 

Ketiga atau Vendor dalam pemantauan dan analisis transaksi. 

Adapun untuk Pihak Ketiga atau vendor tersebut diwajibkan 

untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mana kewajiban 

tersebut dapat dituangkan dalam bentuk Non Disclosure 

Agreement. Adapun dasar perlindungan kerahasiaan informasi 

Pengguna Jasa bagi vendor atau Pihak Ketiga tersebut diatur baik 

dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 

Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 

tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan 

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 
2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa 
Keuangan.

Konsumen Sektor Jasa Keuangan dinyatakan bahwa 

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:94 

a. Transparansi; 
b. Perlakuan yang adil; 
c. Keandalan; 
d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; 

dan 
e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa 

Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya 
terjangkau. 

 
Selain diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terkait 

dengan perlindungan konsumen jasa keuangan terdapat juga 

pengaturannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. 

Mengenai kerahasiaan informasi, bahwa sesuai ketentuan Pasal 

30 ayat (1) PBI Nomor 22/20/PBI/2020, Penyelenggara wajib 

menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi 

Konsumen.95 Bahwa guna menjaga kerahasiaan dan keamanan 

data dan/atau informasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Penyelenggara wajib memiliki:96 

a. fungsi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan 
data dan/atau informasi Konsumen; 

b. sistem informasi yang andal untuk mendukung 
pelaksanaan perlindungan data dan/atau informasi 
Konsumen; dan 

c. mekanisme dan prosedur mengenai perlindungan data 
dan/atau informasi Konsumen. 

 

94 Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 

95 Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang 
Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. 

96 Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang 
Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. 
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Bahwa ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, dan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 telah memberikan kewajiban 

bagi Pihak Pelapor khususnya PJK dan afiliasinya untuk menjaga 

kerahasaan data atau informasi dari Pengguna Jasa. Hal tersebut 

juga berlaku bagi vendor yang dihire Bank untuk melakukan 

pemantauan dan analisis transaksi, yang wajib untuk 

merahasiakan segala macam informasi dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika 

digunakan Pihak Ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban 

pelaporan termasuk penyusunan LTKM mengingat LTKM sendiri 

juga termasuk dalam objek ketentuan anti tipping off. Bahwa 

apabila hal tersebut terjadi maka akan berlaku ketentuan 

sebagaimana termuat dalam Pasal 29 ayat (1) UU TPPU. Bahwa 

sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU TPPU dinyatakan bahwa:97 

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak 
Pelapor, pejabat atau pegawainya tidak dapat dituntut, baik 
secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan 
kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini. 

 
Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, 

maka dalam hal memang tidak dapat dihindari untuk digunakannya 

Pihak Ketiga dalam pemenuhan kewajiban pelaporan termasuk 

penyusunan LTKM, maka terdapat adanya imunitas terhadap 

Pihak Pelapor untuk tidak dapat dituntut secara perdata ataupun 

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

pidana, dalam hal pelibatan Pihak Ketiga atau Vendor tersebut 

memang dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan. 

 

B.3. Problematika dalam implementasi ketentuan anti 
tipping off dalam hal terjadi merger antar Bank 
 Di dalam regulasi yang mengatur perbankan dapat 

ditemukan istilah merger, konsolidasi dan akuisisi. Bahwa 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank adapun pengertian Merger, 

Konsolidasi dan Akuisisi dalam lingkup perbankan adalah sebagai 

berikut: 

a) Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, 

dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu 

Bank dan membubarkan Bank-bank lainnya tanpa melikuidasi 

terlebih dahulu;98 

b) Konsolidasi adalah adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank 

atau lebih, dengan cara mendirikan Bank baru dan 

membubarkan Bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih 

dahulu;99 dan  

c) Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank 

yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap 

Bank.100 

 

98 Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 

99 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 

100 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 
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98 Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 

99 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 

100 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 
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Bahwa dengan dengan adanya merger dan konsolidasi 

dapat mengakibatkan pemegang saham Bank yang melakukan 

Merger atau Konsolidasi menjadi pemegang saham Bank hasil 

Merger atau Bank hasil Konsolidasi. Selain itu dengan adanya 

merger dan konsolidasi dapat mengakibatkan aktiva dan pasiva 

Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi, beralih karena 

hukum kepada bank hasil Merger atau Bank hasil konsolidasi. 

Sedangkan apabila kita merujuk kepada Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikenal istilah 

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Bahwa 

berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dimaksud 

dengan “penggabungan”, “peleburan” dan “pengambilalihan” 

adalah sebagai berikut: 

a. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri 
dengan Perseroan lain yang telah ada yang 
mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang 
menggabungkan diri beralih karena hukum kepada 
Perseroan yang menerima penggabungan dan 
selanjutnya status badan hukum Perseroan yang 
menggabungkan diri berakhir karena hukum.101 

b. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan 
cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum 
memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang 
meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang 
meleburkan diri berakhir karena hukum.102 

c. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk 

101 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

102 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan 
beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.103 

 

Apabila melihat definisi dari Penggabungan, Peleburan dan 

Pengambilalihan berdasarkan ketentuan di dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat 

diketahui bahwa istilah “Merger” sendiri merupakan padananan 

dari istilah “penggabungan”. Sedangkan untuk istilah “Konsolidasi” 

merupakan padanan dari istilah “Peleburan” dan untuk istilah 

“Akuisisi” merupakan padanan dari istilah “pengambilalihan”. 

Berkaitan dengan implementasi ketentuan anti tipping off, 

bahwa dapat dimungkinkan timbul problematika dalam penerapan 

ketentuan anti tipping off dalam hal terjadi merger antar bank. 

Bahwa dalam hal terjadi merger antar Bank maka dapat 

dimungkinkan terjadinya pemindahan data atau dokumen milik 

bank target company ke bank absorbing company. Diantara 

beberapa dokumen yang akan dipindahkan terdapat problematika 

dalam hal terjadi pemindahan data mengenai Laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan.104  

 Apabila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 122 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas bahwa Penggabungan/merger dan Peleburan 

mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau 

103 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

104 Muh. Afdal Yanuar, “Anti-Tipping off Perspective to Target Company Bank’s 
Suspicious Transaction Report in Merger Activity,” Jurnal Lamlaj, Volume 6 Issue 
2, September 2021, hlm. 150 
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101 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 

102 Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 
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103 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
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104 Muh. Afdal Yanuar, “Anti-Tipping off Perspective to Target Company Bank’s 
Suspicious Transaction Report in Merger Activity,” Jurnal Lamlaj, Volume 6 Issue 
2, September 2021, hlm. 150 
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meleburkan diri berakhir karena hukum.105 Bahwa berakhirnya 

Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa 

dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Dalam hal berakhirnya 

Perseroan dikarenakan penggabungan atau peleburan maka:106 

a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau 
meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan 
yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil 
Peleburan; 

b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau 
meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham 
Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan 
hasil Peleburan; dan 

c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri 
berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal 
Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku. 

 
 
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. Sehingga dalam hal terjadi merger atau penggabungan 

maka data LTKM yang sebelumnya merupakan milik dari target 

company beralih kepemilikannya menjadi milik absorbing 

company.  

 

105 Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 

 
106 Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. 
 

B.4. Studi Empiris dengan Pihak Perbankan mengenai 
Implementasi Ketentuan Anti Tipping Off  
 Dalam penelitian ini Penulis telah melakukan studi empiris 

dengan Pihak Perbankan. Bahwa Penulis telah melakukan 

wawancara terhadap perwakilan dari 9 (sembilan) perbankan yang 

masih dalam satu Grup Konglomerasi Keuangan dengan 

Perbankan Asing. Bahwa dalam wawancara tersebut, telah digali 

beberapa hal yaitu: 

• Mengenai proses penyusunan LTKM oleh Pihak 

Perbankan. 

• Mengenai informasi apa saja yang dipertukarkan dengan 

Pihak Parent Company/Kantor Pusat PJK; 

• Mitigasi Resiko untuk mencegah terjadinya kebocoran 

data. 

 

Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis 

ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: 

 

➢ Mengenai proses penyusunan LTKM oleh Pihak 
Perbankan 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis 

dengan perwakilan dari 9 (sembilan) pihak perbankan, dapat 

diketahui bahwa untuk penyusunan LTKM sendiri, 7 (tujuh) bank 

melakukan penyusunan LTKM secara independen baik untuk tim 

yang melakukan analisis maupun untuk aplikasi/tools yang 

digunakan dalam melakukan analisis. Sedangkan untuk 2 (dua) 

bank lainnya menggunakan tim analisis internal dengan 
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meleburkan diri berakhir karena hukum.105 Bahwa berakhirnya 
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company beralih kepemilikannya menjadi milik absorbing 

company.  

 

105 Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 

 
106 Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. 
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dengan Pihak Perbankan. Bahwa Penulis telah melakukan 

wawancara terhadap perwakilan dari 9 (sembilan) perbankan yang 
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• Mengenai informasi apa saja yang dipertukarkan dengan 
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➢ Mengenai proses penyusunan LTKM oleh Pihak 
Perbankan 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis 

dengan perwakilan dari 9 (sembilan) pihak perbankan, dapat 

diketahui bahwa untuk penyusunan LTKM sendiri, 7 (tujuh) bank 

melakukan penyusunan LTKM secara independen baik untuk tim 

yang melakukan analisis maupun untuk aplikasi/tools yang 

digunakan dalam melakukan analisis. Sedangkan untuk 2 (dua) 

bank lainnya menggunakan tim analisis internal dengan 
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menggunakan aplikasi/tools dari atau yang terintergrasi dengan 

Pihak Parent Bank.  

 

 
 

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden dari Pihak Perbankan melakukan penyusunan LTKM 

dengan tools dan analisis yang dilakukan secara independen 

tanpa melibatkan pihak dari Parent Bank sedangkan untuk 

responden sisanya menggunakan tools dari Pihak Parent Bank 

yang analisisnya dilakukan oleh tim internal AML dari Bank 

tersebut. 

 

➢ Mengenai informasi apa yang dipertukarkan dengan 
Pihak Parent Company/Kantor Pusat PJK 
  Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis 

dengan perwakilan dari 9 (sembilan) pihak perbankan, dapat 

diketahui bahwa untuk pertukaran informasi dengan Pihak Parent 

Bank, 5 (lima) bank menyampaikan informasi berupa Statistik dari 

LTKM dan statistik dari informasi lain yang terkait, kemudian 3 

(tiga) bank menyampaikan statistik dari LTKM beserta tipologi, dan 

1 (satu) bank menyampaikan terkait tipologi dalam rangka 

pertukaran informasi dengan Pihak Parent Bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 

dalam hal terjadi pertukaran informasi dengan Pihak Parent Bank 

mengenai LTKM, sebagai besar responden melakukan pertukaran 

statistik LTKM/LTKT/LTKL tanpa mempertukarkan isi dari LTKM, 

LTKT maupun LTKL. Sedangkan untuk responden lainnya 

mempertukarkan statistik jumlah LTKM/LTKT/LTKL serta statistik 

Tipologi dalam LTKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Pihak Responden, dapat diketahui bahwa tidak terdapat adanya 

pihak perbankan yang menukarkan informasi berupa isi atau 

analisis dari LTKM atau informasi lainnya yang terkait kepada 

Pihak Parent Bank. 
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menggunakan aplikasi/tools dari atau yang terintergrasi dengan 

Pihak Parent Bank.  

 

 
 

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden dari Pihak Perbankan melakukan penyusunan LTKM 
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➢ Mengenai Mitigasi Resiko untuk mencegah terjadinya 
kebocoran data 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

Penulis terhadap 9 (sembilan) Pihak Perbankan, mengenai 

bagaimana mitigasi resiko untuk mencegah terjadinya kebocoran 

data diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. 5 (lima) Pihak Perbankan menyimpan LTKM di ruang 

tersendiri yang mana hanya tim AML yang dapat 

mengaksesnya. Dalam hal tim SKAI ingin mengakses 

maka dapat mengakses melalui sistem dan tim SKAI 

hanya dapat melihat LTKM tersebut. Bahwa terdapat 

identifikasi terhadap pihak-pihak yang dapat 

mengaksesnya. 

b. 2 (dua) Pihak Perbankan memberikan akses kepada tim 

AML untuk mengakses LTKM melalui sistem, akan tetapi 

untuk Tim SKAI tidak diberikan akses melalui sistem. 

Dalam hal tim SKAI ingin melakukan audit maka dapat 

dilakukan dengan pemeriksaan setempat. 

c. 1 (satu) Pihak Perbankan memberikan akses LTKM hanya 

kepada tim AML, sedangkan tim auditor/SKAI hanya bisa 

mengakses hal-hal yang sifatnya general di dalam LTKM. 

d. 1 (satu) Pihak Perbankan memberikan akses LTKM hanya 

kepada tim AML, sedangkan untuk tim SKAI tidak bisa 

mengakses LTKM, bahwa tim SKAI hanya mengaudit 

prosedur penerapan kegiatan tim AML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa 

mayoritas responden menyimpan LTKM dalam ruang tersendiri, 

dan tim SKAI dapat melihat LTKM melalui sistem. Sedangkan 

untuk responden lainnya ada yang memberikan akses terhadap 

tim SKAI untuk mengakses LTKM melalui pemeriksaan setempat, 

dan ada juga Pihak Responden dari Perbankan yang tidak 

memberikan akses bagi tim SKAI untuk dapat mengakses LTKM 

demi mencegah terjadinya kebocoran data. 

 

C. Arah Pengaturan dari Ketentuan Anti Tipping Off di 
Indonesia Kedepannya dalam rangka Mencegah dan 
Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang 
Apabila melihat bagaimana problematika seputar ketentuan 

Anti Tipping off yang ada di Indonesia, maka perlu adanya kajian 

terkait arah pengaturan dari ketentuan anti tipping off di Indonesia 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa 
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untuk responden lainnya ada yang memberikan akses terhadap 

tim SKAI untuk mengakses LTKM melalui pemeriksaan setempat, 
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Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang 
Apabila melihat bagaimana problematika seputar ketentuan 
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terkait arah pengaturan dari ketentuan anti tipping off di Indonesia 
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dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU. Bahwa 

merujuk kepada teori sistem hukum menurut pendapat Lawrence 

M. Friedman, dinyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya 

penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, 

yaitu struktur hukum (structure of law), substansi hukum 

(substance of law), dan budaya hukum (legal culture). Struktur 

hukum sendiri menyangkut aparat penegak hukum, substansi 

hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya 

hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang ada di 

dalam masyarakat. 

Mengenai struktur hukum, berdasarkan pandangan dari 

Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum terdiri atas unsur 

jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus 

yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari 

pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur merupakan pola yang 

menunjukan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut 

ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukan 

bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses 

hukum itu berjalan dan dijalankan.107  

Sedangkan mengenai substansi hukum menurut pendapat 

dari Friedman, adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata 

manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum 

menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

107 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan 
dari American Law An Introduction 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki (Jakarta: 
Tatanusa, 2001), hlm. 6 

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi 

aparat penegak hukum.108  

Dan untuk budaya hukum menurut pendapat Friedman 

menyangkut sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat 

penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik 

apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan 

hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi 

hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-

orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka 

penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.109  

Bahwa peraturan hukum sendiri merupakan bagian dari 

substansi hukum. Dimana substansi hukum adalah terkait dengan 

aturan dan menyangkut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Melihat masih terdapatnya problematika dalam 

penerapan ketentuan anti tipping off, maka diperlukan adanya 

pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan anti tipping off yang 

telah ada. Bahwa aturan yang diperlukan dalam rangka 

menyelesaikan permasalahan seputar implementasi ketentuan 

anti tipping off yaitu: 

1) Perlu adanya pembaharuan ketentuan terkait Penerapan 

Program APU PPT bagi Konglomerasi Keuangan, yang di 

dalamnya perlu ditambahkan pengaturan mengenai 

informasi yang dapat ditukarkan antara Bank dengan 

Konglomerasi Keuangan, termasuk dalam hal induk 

perusahaannya berada di luar negeri. 

108 Ibid., hlm 7-8. 
109 Ibid., hlm. 8. 
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substansi hukum. Dimana substansi hukum adalah terkait dengan 

aturan dan menyangkut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Melihat masih terdapatnya problematika dalam 

penerapan ketentuan anti tipping off, maka diperlukan adanya 

pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan anti tipping off yang 

telah ada. Bahwa aturan yang diperlukan dalam rangka 

menyelesaikan permasalahan seputar implementasi ketentuan 

anti tipping off yaitu: 

1) Perlu adanya pembaharuan ketentuan terkait Penerapan 

Program APU PPT bagi Konglomerasi Keuangan, yang di 

dalamnya perlu ditambahkan pengaturan mengenai 
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108 Ibid., hlm 7-8. 
109 Ibid., hlm. 8. 
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2) Perlu adanya pembaharuan terhadap ketentuan terkait 

Proses Penyusunan atau Identifikasi TKM. Bahwa perlu 

adanya ketentuan yang menyebutkan mengenai definisi 

dari LTKM yang sedang disusun. 

 

Adapun penjelasan seputar arah pengaturan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

1) Perlu adanya Pembaharuan ketentuan terkait Penerapan 
Program APU PPT bagi Konglomerasi Keuangan 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan hukum 

yang timbul dalam Penerapan Ketentuan Anti Tipping Off di 

Indonesia, dapat diketahui bahwa masih terdapat adanya 

problematika dalam penerapan ketentuan anti tipping off kaitannya 

dengan ruang lingkup informasi yang dapat dan tidak dapat 

disampaikan kepada pihak Konglomerasi Keuangan. Berdasarkan 

hasil analisis dapat diketahui bahwa dikarenakan kedudukan PJK 

dengan Grup Konglomerasi Keuangannya merupakan entitas yang 

terpisah maka pertukaran informasi yang dapat dilakukan hanya 

sebatas pertukaran terkait dengan data statistik dalam rangka 

pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

atau untuk kepentingan audit, dan bukan data LTKM. 

 Oleh karena itu maka untuk memperjelas cakupan informasi 

yang dapat atau tidak dapat disampaikan dalam rangka 

Pencegahan dan Pemberantasan APU PPT, maka diperlukan 

adanya pembaharuan ketentuan terkait Penerapan Program APU 

PPT bagi Konglomerasi Keuangan. Mengenai ketentuan terkait 

Penerapan Program APU PPT bagi Konglomerasi Keuangan yang 

ada saat ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti 

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor 

Jasa Keuangan.  

Bahwa di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

12/POJK.01/2017 tersebut telah diatur mengenai kewajiban dari 

Konglomerasi Keuangan (financial group) untuk menerapkan 

program APU PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak 

perusahaan di dalam dan di luar negeri serta memantau 

pelaksaannya termasuk kebijakan dan prosedur pertukaran 

informasi untuk tujuan CDD dan manajemen resiko, fungsi 

kepatuhan, fungsi audit, fungsi APU dan PPT, serta keamanan 

informasi dalam kaitannya dengan pertukaran informasi.110 

Walaupun telah diatur secara komprehensif terkait dengan 

kewajiban penerapan program APU PPT bagi Konglomerasi 

Keuangan, akan tetapi 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 

110 Pasal 58 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. 
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2) Perlu adanya pembaharuan terhadap ketentuan terkait 

Proses Penyusunan atau Identifikasi TKM. Bahwa perlu 

adanya ketentuan yang menyebutkan mengenai definisi 
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informasi untuk tujuan CDD dan manajemen resiko, fungsi 

kepatuhan, fungsi audit, fungsi APU dan PPT, serta keamanan 

informasi dalam kaitannya dengan pertukaran informasi.110 

Walaupun telah diatur secara komprehensif terkait dengan 

kewajiban penerapan program APU PPT bagi Konglomerasi 

Keuangan, akan tetapi 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 

110 Pasal 58 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan 
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. 
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untuk informasi yang tidak boleh dipertukarkan kepada Grup 
Konglomerasi Keuangan adalah LTKM Pengguna Jasa atau 
individu. 

Selain itu diperlukan juga adanya pengaturan mengenai 

Kerjasama Pertukaran Informasi dalam hal Induk Perusahaanya 

berada di luar negeri. Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 baru sebatas 

mengatur kerjasama pertukaran informasi antara Grup 

Konglomerasi Keuangan dalam hal Induk Perusahaannya berada 

di dalam negeri. Bahwa dalam rangka mengatasi problematika 

dalam penerapan ketentuan anti tipping off maka perlu juga untuk 
diatur mengenai kerjasama pertukaran informasi antara PJK 
dengan Grup Konglomerasi Keuangan yang induk 
perusahaannya berada di luar negeri. 
 
2) Perlu adanya Pembaharuan terhadap ketentuan terkait 

Proses Penyusunan atau Identifikasi TKM 
Apabila kita melihat ketentuan anti tipping off sebagaimana 

diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) UU TPPU 

terdapat adanya larangan untuk menyampaikan kepada Pengguna 

Jasa atau Pihak Lain informasi berupa Laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah 

disampaikan kepada PPATK. Bahwa di dalam ketentuan anti 

tipping off khusunya di dalam Pasal 12 ayat (1) UU TPPU terdapat 

adanya frasa “LTKM yang sedang disusun”111, yang apabila kita 

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

melihat Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU TPPU tidak dijelaskan 

lebih lanjut mengenai definisi dari LTKM yang sedang disusun 

tersebut.  

Apabila melihat pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 

PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi 

Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan, memang 

diatur mengenai proses Identifikasi TKM akan tetapi di dalam 

Peraturan tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit 

mengenai kapan tahapan LTKM disusun. Bahwa di dalam 

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 

sendiri lebih dijelaskan mengenai tahapan dalam Identifikasi TKM 

yang terdiri dari Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa, analisis 

transaksi dan penetapan transaksi sebagai TKM.  

Dalam rangka menjawab pertanyaan mengenai 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. Bahwa 

berdasarkan hasil analisis pada sub bab sebelumnya dapat 

diketahui bahwa pengertian LTKM yang sedang disusun adalah 

TKM yang telah ditetapkan dan disusun dalam bentuk laporan 

untuk kemudian disampaikan kepada PPATK. Dimana perlu untuk 

dijelaskan definisi mengenai LTKM yang sedang disusun tersebut 

agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dari Pihak Pelapor dalam 

menerapkan ketentuan anti tipping off. 
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untuk informasi yang tidak boleh dipertukarkan kepada Grup 
Konglomerasi Keuangan adalah LTKM Pengguna Jasa atau 
individu. 

Selain itu diperlukan juga adanya pengaturan mengenai 

Kerjasama Pertukaran Informasi dalam hal Induk Perusahaanya 

berada di luar negeri. Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 baru sebatas 

mengatur kerjasama pertukaran informasi antara Grup 

Konglomerasi Keuangan dalam hal Induk Perusahaannya berada 
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dalam penerapan ketentuan anti tipping off maka perlu juga untuk 
diatur mengenai kerjasama pertukaran informasi antara PJK 
dengan Grup Konglomerasi Keuangan yang induk 
perusahaannya berada di luar negeri. 
 
2) Perlu adanya Pembaharuan terhadap ketentuan terkait 

Proses Penyusunan atau Identifikasi TKM 
Apabila kita melihat ketentuan anti tipping off sebagaimana 
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disampaikan kepada PPATK. Bahwa di dalam ketentuan anti 

tipping off khusunya di dalam Pasal 12 ayat (1) UU TPPU terdapat 

adanya frasa “LTKM yang sedang disusun”111, yang apabila kita 

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

melihat Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU TPPU tidak dijelaskan 

lebih lanjut mengenai definisi dari LTKM yang sedang disusun 

tersebut.  

Apabila melihat pada Peraturan Kepala PPATK Nomor 
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diketahui bahwa pengertian LTKM yang sedang disusun adalah 
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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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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: 
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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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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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