
 

 

 

I. PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan teknologi di bidang perbankan ibarat pisau bermata dua, di satu sisi 

memberikan manfaat yang luar biasa terhadap kualitas layanan jasa keuangan, di sisi lain 

meningkatkan risiko karena dengan semakin beragamnya instrumen/produk keuangan 

menjadi daya tarik para pelaku kejahatan memanfaatkan lembaga keuangan sebagai sarana 

maupun sasaran kejahatannya. Salah satu jenis tindak pidana yang memanfaatkan teknologi 

perbankan adalah pencucian uang (money loundering)
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Kegiatan pencucian uang ini telah menjadi kegiatan kejahatan transnasional. Proses 

pencucian oleh pencuci uang tidak hanya dilangsungkan terbatas dalam wilayah satu negara 

tertentu, tetapi dilakukan keluar dari negara di mana uang hasil kejahatan diperoleh, yaitu 

dari kejahatan yang dilakukan oleh negara tersebut dan masuk ke dalam wilayah negara lain, 

bahkan kebeberapa negara lain.
2
  

 

Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil 

kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu ternyata jumlah uang yang dicuci 

sangat besar, ini artinya hasil kejahatan tersebut telah mempengaruhi neraca keuangan 

nasional bahkan global dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya 

pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama organized crime untuk 

mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para 
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pelaku kejahatan seperti korupsi, narkotika dan kejahatan perbankan leluasa 

menggunakannya sehingga dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin 

marak.
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Menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian 

Uang, dinyatakan bahwa tindak pidan pencucian adalah setiap orang yang dengan sengaja: 

(a) Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil 

tindak pidana ke dalam penyediaan jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama 

pihak lain;  

(b) Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak 

pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas 

nama sendiri maupun atas nama pihak lain. 

(c) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga 

merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan atas namanya maupun atas nama pihak 

lain;  

(d) Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga 

merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain; 

(e) Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak 

pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain;  

(f) Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan 

hasil tindak pidana, atau  

(g) Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, 

dengan maksud untuk meyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak 

pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 

tahun dan denda paling sedikit Rp. 100 Juta dan paling banyak 15 Milyar. 

 

Unsur obyektif (actus reus) dari pasal 3 tersebut sangat luas dan karena merupakan inti delik 

maka harus dibuktikan. Unsur obyektif tersebut terdiri dari  

menempatkan , mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau 

menyumbangkan, menitipkan, mebawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas 

harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Unsur subyektifnya 

yang juga merupakan inti delik adalah sengaja, mengetahui atau patut diduga bahwa harta 
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kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan harta tersebut. 

 

Praktek pencucian uang berpotensial mengganggu perekonomian baik nasional maupun 

internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan 

menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada Negara-negara tertentu. Praktek 

pencucian uang dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga, 

selain itu uang hasil dari pencucian uang hasil dari pencucian uang dapat saja beralih dari 

satu negara yang perekonomian baik ke negara yang perekonomian kurang baik. Sehingga 

secara perlahan-lahan dapat menghancurkan finansial dan menggurangi kepercayaan publik 

kepada system finansial, yang dapat mendorong kenaikan resiko dan ketidakstabilan dari 

sistem itu yang berakibat pada berkurangnya angka pertumbuhan dari ekonomi dunia. 

Kejahatan money laundering itu sangat potensial dalam mempengaruhi atau mengganggu 

perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan efektifitas 

operasional sistem perekonomian dan bisa menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, 

terutama pada negara-negara tertentu. 

Pemicu tindak pidana pencucian uang sebenamya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas 

kriminal, seperti perdagangan gelap narkotika, korupsi dan penyuapan. Kegiatan money 

laundering ini memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau 

mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang 

dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhimya dapat menikmati dan menggunakan 

hasil tindak pidananya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah llegal 

dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya. Dengan semakin 

berkembang hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri, mereka dapat mempunyai 

pengaruh yang kuat di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu dapat merugikan orang 

banyak.
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Aktivitas money laundering merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan 

menggunakan dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana 
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ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatankegiatan lainnya yang merupakan 

aktivitas tindak pidana. Melihat pada definisi di atas, maka money laundering atau pencucian 

uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat 

digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.  

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan kriminalisasi 

terhadap pencucian uang yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana 

Pencucian Uang (UUTPPU). Bermula dari payung hukum inilah perhatian terhadap praktik 

pencucian uang di Indopnesia nampak meningkat, meskipun sebelumnya sempat terjadi 

polemik mengenai perlu tidaknya segera melakukan kriminalisasi terhadap kejahatan 

pencucian uang. 

 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga yang 

memiliki peran penting dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. 

Peran PPATK dalam hal ini meliputi tugasnya yaitu sebagai lembaga independen yang yang 

bertugas dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dua tugas 

utamanya yaitu: mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu 

penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (predicate 

crimes).  

 

Fungsi PPATK dalam melaksanakan tugasnya dalah pencegahan dan pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang (TPPU), pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, 

Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan 

informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya. 

Wewenang PPATK antara lain adalah meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta 



informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana 

pencuian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penunut umum.
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Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2003 

memberikan kewenangan yang terbatas kepada PPATK, yaitu hanya sebagai pusat pelaporan, 

sehingga PPATK kurang mampu berperan optimal dalam pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang TPPU membentuk badan khusus untuk 

pencucian uang, yang disebut PPATK yang merupakan suatu lembaga independen yang 

bertanggung jawab kepada Presiden. PPATK berkedudukan di ibukota Negara Republik 

Indonesia dan dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan PPATK didaerah. PPATK 

menurut Pasal 18 ayat 1 dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Dengan 

diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang 

itu maka seketika itu juga lahir pula PPATK. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2002 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang, secara tegas mengamanatkan dalam Pasal 44 Ayat (1) Huruf I dan pada Pasal 65 Ayat 

(1) bahwa PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara 

baik sebahagian maupun seluruhnya transaksi keuangan yang mencurigakan.  

 

Pembentukan PPATK bersamaan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2002 Tentang Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, menghendaki dengan adanya 

lembaga, maka pemerintah bukan hanya mudah mendeteksi tindak pidana pencucian uang, 

tapi lembaga yang baru ini juga dapat membantu penegakan hukum oleh law enforcement 

agency yang berkaitan dengan predicate crime itu sendiri misalnya korupsi, penyuapan dan 
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lain-lain. PPATK dapat membantu penegakan hukum dan mendeteksi money laundering itu 

sendiri.  

 

Contoh kasus tindak pidana pencucian uang adalah sebagaimana diberikam dalam 

tribunnews.com, bahwa pihak kepolisian memburu tiga buronan yang masuk Daftar 

Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pencucian uang atau money laundering Bank Century. 

Ketiga orang buruan polisi tersebut diduga kuat melakukan pencucian uang dari Bank 

Century untuk mengalihkan aset Yayasan Fatmawati melalui PT Graha Nusa Utama (GNU). 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar 

mengungkapkan pihaknya masih terus memburu tersangka kasus pencucian uang Century 

yang terkait Yayasan Fatmawati tersebut. Untuk kepentingan ini, dia memastikan, Polri sudah 

berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya. Ketiga buronan tersebut diduga menerima dana 

Century. Masih ada nama lain yang telah diidentifikasi polisi terkait pencucian uang Century. 

Nama-nama itu antara lain, tersangka Sarwono, Totok Kuntjoro, Robert Tantular, dan 

Yayasan Famawati. Dari hasil kejahatan pencucian uang ini, polisi menduga Sarwono 

mendapat Rp 40 miliar, tersangka dan terpidana Robert Tantular Rp 83 miliar, tersangka 

Totok Kuntjoro Rp 59 miliar, dan Yayasan Fatmawati Rp 20 miliar.
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Tindak pidana pencurian uang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Transaksi 

Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang, yaitu transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan 

pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.  Pasal Pasal 64 ayat (1) 

menyatakanbahwa PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan 

Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak 
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pidana lain. Ayat (2) menjelaskan dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana 

Pencucian Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada 

penyidik untuk dilakukan penyidikan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: Peranan 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Pencucian Uang Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Bagaimanakah peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam 

penanggulangan pencucian uang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010? 

b. Apakah faktor-faktor yang menghambat peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan dalam penanggulangan pencucian uang? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian terbatas pada kajian hukum pidana yang 

meliputi: 

a. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam penanggulangan 

pencucian uang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

b. Faktor-faktor yang menghambat peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan dalam penanggulangan pencucian uang  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 



a. Untuk mengetahui peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam 

penanggulangan pencucian uang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peranan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan dalam penanggulangan pencucian uang  

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:  

1. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini secara teoritis diiharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

analisis mengenai peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam 

penanggulangan pencucian uang  

2. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna bagi masyarakat luas pada 

umumnya terutama yang berhubungan dengan peranan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan dalam penanggulangan pencucian uang  

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau 

kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap 

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
7
 Berdasarkan pengertian 

tersebut, kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Teori Peranan  
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Teori peranan (role theory) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku 

yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah 

laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi 

dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan 

tersebut.
8
  

 

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh 

seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut 

dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan 

dari lingkungannya.
9
 

Peranan dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut. 

Peranan dalam hal ini terbagi menjadi:  

a. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang 

didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat  

b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang 

didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan 

kedudukannya di dalam suatu sistem. 

c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang 

didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi 

secara nyata.
10

 

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang 

yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak 

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban 

adalah beban atau tugas.
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b. Teori Penanggulangan Pidana  

 

Penanggulangan pidana merupakan upaya menanggulangi kejahatan yaitu suatu reaksi yang 

dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum 

pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum 

pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang 

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan 

datang
11

  

 

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu 

penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana 

bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. 

Upaya menanggulangi kejahatan (politik kriminal) dapat menggunakan dua sarana: 

(1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang 

didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan 

tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. 

(2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun 

secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan kejahatan
12

 

 

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun 

terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 

1) Faktor perundang-undangan (substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan 

antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan 

suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur 

yang telah ditentukan secara normatif.  
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2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan 

implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu 

kezaliman. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, 

keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa 

sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar 

dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, 

sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam 

masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran 

hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin 

memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum 

masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.  

5) Faktor kebudayaan  

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum 

tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum 

adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-

undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam 

menegakannya. Jika perundang-undangan tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat, 

maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.
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2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau 

akan diteliti
14

 Dalam penelitian ini didefenisikan beberapa konsep dasar agar secara 

operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu: 

a. Peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. 

Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang 

membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain 

relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut.
15
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b. PPATK adalah Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, yaitu lembaga 

independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana 

pencucian uang (Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang  

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) 

c. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, 

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, mentitipkan, membawa keluar negeri, 

menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau 

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan 

yang sah.
16

 

d. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau 

menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk (Pasal 1 

angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang  Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)  

e. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan 

atau jasa lainnya yang terkait dengan kekuasaan termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank, 

Lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, 

lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, 

perusahaan asuransi, dan kantor pos. 
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E. Sistematika Penulisan 

Upaya memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka penulis 

membaginya ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya yaitu 

sebagai berikut: 
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 M. Sholehuddin, Op Cit. hlm 7. 



I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan 

dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori 

dalam menjawab masalah yang terdiri dari Pengertian Tindak pidana dan Jenis-Jenis 

Tindak pidana, penanggulangan tindak pidana dan pengertian tindak pencucian uang 

(money laundering).  

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi 

Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

serta Analisa Data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan 

tentang peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam 

penanggulangan pencucian uang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 dan faktor-faktor penghambat peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan dalam penanggulangan pencucian uang. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil 

penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan 

yang ada guna perbaikan di masa mendatang. 

 


