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I. PENDAHULUAN 

 

  

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

 

Era globalisasi seperti saat ini, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi komunikasi sangat dituntut untuk terus berkembang agar 

mempermudah manusia di dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi, 

berkembangnya teknologi juga mempengaruhi perkembangan tindak pidana yang 

semakin kompleks.tindak pidana pencucian uang merupakan contoh tindak pidana 

yang sangat kompleks, bahkan dunia internasional telah menggolongkan tindak 

pidana pencucian uang sebagai kejahatan yang sangat berbahaya karna dapat 

mengganggu sistem keuangan suatu Negara.   

Kualifikasi tindak pidana pencucian uang dirumuskan sebagai penempatan harta 

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 

ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang 

lain. Berdasarkan ketentuan ini maka adanya perbuatan korupsi tidak perlu 

dibuktikan terlebih dahulu cukup kalau ada pengetahuan atau dugaan bahwa uang 

haram tersebut berasal dari perbuatan korupsi, yaitu bila sudah terdapat bukti 

permulaan yang cukup.
1
 

Dengan demikian pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang akan 

mengalami kesulitan mengingat bahwa tindak pidana ini merupakan white collar 

crimedengan sarana dan modus operandi yang canggih. Oleh karna itu semua 

unsur penegak hukum dalam perkara seperti ini harus mempunyai keahlian dan 
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keterampilan yang khusus dan perlu dibantu oleh ahli sistem keuangan. 

Sutherland memberikan pengertian white collar crime adalah kejahatan yang 

dilakukan oleh orang yang mempunyai status social ekonomi yang tinggi dan 

terhormat dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitannya dengan 

pekerjaannya (Crime Committed by a person of respectability and high socio 

economic status in the cause of his occupation).
2
 

Beberapa alasan mengapa kejahatan yang termasuk white collar crime harus 

mendapat perhatian serius: 
3
 

1. Ada paradigma baru bahwa kausa kejahatan itu tidak hanya disebabkan oleh 

kemiskinan, tetapi bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai 

status sosial ekonomi yang tinggi. 

2. Perluasan subjek hukum pidana. 

3. Perluasan terhadap pengertian kejahatan. 

Tindak pidana pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi 

juga kejahatan transnasional karna menyebabkan ketidakstabilan perekonomian 

dan integritas sistem keuangan yang dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu tindak pidana pencucian 

uang harus diberantas dan dicegah agar intensitas kejahatan yang menghasilkan 

atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasikan 

sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga.
4
  

Akan tetapi kejahatan tindak pidana pencucian uang ini merupakan jenis tindak 

kejahatan yang sulit untuk mengungkap pelakunya.Pencegahan dan 

                                                 
2
Ibid, hlm. 57 

3
Ibid, hlm. 58 

4
 http//id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang, diakses pada 4 Februari 2014, jam 09.20 WIB 



3 

 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang 

kuat untuk menjamin kepastian hukum. 

 

Di Indonesia tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang ( selanjutnya disebut sebagai UU TPPU) yang diundangkan pada 22 

Oktober 2010 menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang  yang sebelumnya juga telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, 

praktik, dan standar internasional. Berdasarkan UU TPPU Pasal 1 ayat (1), yang 

dimaksud tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. 

 

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang dimaksud dengan hasil tindak pidana 

pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana 

asal yaitu: tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, 

penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, bidang perbankan, bidang 

perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, 

terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, 

perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan 

hidup, bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam 

dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau diluar wilayah NKRI, dan 

tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.  
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Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada 

bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam 

penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang 

relatif baru yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Keterlibatan PPATK lebih pada pemberian informasi keuangan yang bersifat 

rahasia (financial intelligence) kepada penegak hukum terutama kepada penyidik 

tindak pidana pencucian uang. 

Kasus tindak pidana pencucian uang yang pernah terjadi di Indonesia khususnya 

di Provinsi Lampung yaitu pada Februari 2015 Direktorat Reserse Narkoba Polda 

Lampung menangkap tersangka bandar besar narkoba Hartoni alias Toni 

Sapujagat. Tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 

tentang Narkotika dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, polisi menyita tujuh 

mobil mewah dari rumah Toni.terdiri dari Lexus, Suzuki Swift, Honda Jazz, 

Mistubishi Strada., dua mobil Toyota Fortuner dan Toyota Avanza. Selain itu dua 

rumah mewah milik Heriyanto di Tegineneng yang diperkirakan seharga Rp 400 

juta dan rumah di daerah Rajabasa seharga Rp 800 juta, puluhan STNK dan 

sertifikat tanah juga disita polisi. Penyidik melayangkan surat panggilan untuk 13 

saksi termasuk istri dan anak-anak Toni Sapujagat. Namun dari 13 saksi yang 

telah dilayangkan surat panggilan hanya 3 saksi saja yang hadir.
5
 

Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu 

tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat 

perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. 

                                                 
5
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Perihal pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini juga diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini 

bagi mereka yang mentransfer, menghibahkan, membayarkan, menitipkan, 

menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran dan yang 

menikmati hasil serta menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana, hal tersebut dianggap juga sama 

dengan melakukan pencucian uang sehingga sangat sulit membuktikan telah 

terjadi tindak pidana pencucian uang karna yang menikmati hasil tindak pidana 

pencucian uang tersebut akan takut untuk melaporkan. 

Begitu juga dengan saksi jika tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan  

enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan 

dirasakan sendiri. Kajian tentang saksi berkaitan dengan pembuktian perkara 

pidana atau hukum pembuktian, ini berarti cakupan kajiannya terbatas, yakni 

bagaimana memberikan perlindungan kepada orang yang berhak memberikan 

kesaksian dalam perkara pidana dari ancaman, intimidasi atau pembalasan yang 

menyebabkan saksi tidak dapat memberikan kesaksian secara bebas dan benar. 

Kajian tentang saksi berkaitan dengan pembuktian perkara pidana atau hukum 

pembuktian, ini bearti cakupan kajiannya terbatas, yakni bagaimana memberikan 

perlindungan kepada orang yang berhak memberikan kesaksian dalam perkara 

pidana dari ancaman, intimidasi atau pembalasan yang menyebabkan saksi tidak 

dapat memberikan kesaksian secara bebas dan benar. Perlindungan saksi dan 

pelapor akan memberikan jaminan untuk memberikan kesaksian-kesaksian yang 
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benar sebagai wujud dari penegakan hukum dan keadilan. Khususnya 

perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Dalam penyidikan dan pemeriksaan 

dipersidangan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana 

pencucian uang dilarang menyebutkan nama atau alamat saksi dan pelapor, atau 

hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas saksi dan 

pelapor  

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 secara tegas menyatakan 

bahwa setiap pelapor dan saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib 

diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama, maupun sesudah proses 

pemeriksaan perkara. Perlindungan khusus yang dimaksud dilaksanakan oleh 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Di Indonesia sudah terealisasi Undang-Undang yang mengatur dengan jelas dan 

tegas tentang perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian 

uang, tetapi seringkali dilapangan status hukumnya kurang diakui. Banyak saksi 

dan pelapor berubah status hukumnya menjadi tersangka. Saksi kerap mendapat 

ancaman keselamatan dan keamanan fisik yang lebih serius, sehingga akhirnya 

nasib para saksi ternyata tidak lebih baik dari mereka yang dilaporkan. Baik 

Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah mengenai tata cara dan proses 

perlindungan saksi dan pelapor telah diundangkan tetapi belum tersosialisasi 

dikalangan masyarakat luas/umum. Perlindungan saksi dan pelapor akan 

memberikan jaminan untuk memberikan kesaksian-kesaksian yang benar sebagai 

wujud dari penegakan hukum dan keadilan, khususnya perlindungan terhadap 

saksi dan pelapor.Keberadaan saksi dalam proses peradilan merupakan faktor 
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penting karna putusan pengadilan yang berkualitas tidak lepas dari pertimbangan 

hukum tentang saksi secara kuantitas dan kualitas. Berdasarkan hal di atas maka 

perlu adanya perlindungan saksi dan pelapor bagi tindak pidana pencucian uang.  

Mengenai perlindungan terhadap pelapor dalam tindak pidana pencucian uang 

diatur dalam undang-undang TPPU Pasal 83 ayat (1) yang menjelaskan bahwa 

pejabat dan pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 

penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor 

danpelapor. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang TPPU penyidik dalam kasus 

tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai 

dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Penyidik tindak pidana asal 

diantaranya yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat 

Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia.  

Penyidik tindak pidana asal mempunyai kewajiban melindungi pelapor dan saksi 

dalam tindak pidana pencucian uang. Penyidik tindak pidana asal dapat 

melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti 

permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan 

penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Berdasarkan latar belakang 

di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian 

Uang. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penulisan ini adalah: 

a) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor 

dalam  tindak pidana pencucian uang? 

b) Bagaimanakah proses pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan 

pelapor  pada kasus tindak pidana pencucian uang? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana khususnya mengenai 

tindak pidana pencucian uang. Untuk lingkup pembahasan dalam penelitian ini 

hanya terbatas pada perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor dalam tindak 

pidana pencucian uang. Subjek yang menjadi ruang lingkup ini yaitu Kepolisian 

Daerah (Polda) Lampung serta Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Wawancara 

pada nara sumber dilakukan pada Bulan April 2015  

 

 

 

 

 



9 

 

C. Tujuan dan kegunaan  penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah  

a. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor 

dalam tindak pidana pencucian uang.  

b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan yang perlindungan saksi dan 

pelapor pada kasus tindak pidana pencucian uang 

2. Kegunaan Penelitian  

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian 

ini dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian 

bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan 

dalam bidang hukum tentang perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana 

pencucian uang. 

b. Kegunaan Praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk 

mengetahui upaya perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dalam kasus tindak 

pidana pencucian uang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta 

mengetahui proses pelaksanaan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dalam tindak pidana 

pencucian uang. 
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D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

 

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran 

atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikai 

terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
6
 

 

Setiap peneliti selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena 

adanya hubungan timbal balik yang kuat antara teori dengan kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. 

Perlindungan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu perlindungan hukum dan 

perlindungan khusus terhadap ancaman.Perlindungan hukum dapat berupa 

kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat 

secara perdata atau dituntut secara perdata sepanjang yang bersangkutan 

memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan 

tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. 

 

Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk 

membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai 

dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi, pelapor dan 

korban memerlukan perlindungan hukum ini. Sementara perlindungan khusus 

kepada saksi, pelapor dan korban diberikan oleh Negara untuk mengatasi 

kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda,termasuk 

                                                 
6
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI .Jakarta. 1986: hlm 125 
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pula keluarga. Kebutuhan perlindungan saksi sebenarnya sudah direspon dalam 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadulan Hak Asasi Manusia 

khususnya dalam Pasal 34 yang menentukan bahwa saksi dan korban pelanggaran 

HAM berat berhak mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman 

gangguan teror, dan kekerasan dari penegak hukum dan aparat keamanan secara 

cuma-cuma. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut dikeluarkan pula 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan 

Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. 

 

Peraturan tersebut memiliki keterbatasan cakupan yaitu hanya perlindungan saksi 

dan korban kejahatan HAM berat saja.peraturan tersebut tidak manjangkau untuk 

kasus-kasus diluar HAM berat. Sampai kemudian muncul Undang-Undang 

perlindungan saksi dan korban yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2006 yang 

sisi substansinya sudah memasukan aspek-aspek teknis kelembagaan dan prosedur 

untuk melaksanakan perlindungan saksi dan korban.  

 

Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditentukan bahwa setiap aparat penegak 

hukum atau instansi terkait wajib memberikan perlindungan saksi dalam perkara 

pidana. Dalam hal ini penyidik ( Polisi ), Penuntut Umum ( Jaksa ), dan 

Pengadilan ( Hakim ) dituntut untuk bisa memberikan perlindungan terhadap 

saksi. Tidak semua saksi dan pelapor tindak pidana memerlukan perlindungan 

khusus ini, karena tidak semuanya menghadapi ancaman. Khusus untuk 

TPPU,perlindungan saksi dan pelapor, baik secara yuridis maupun perlindungan 

dari berbagai ancaman sudah diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 86 UU TPPU 
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Pasal 84  

(1)  Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian 

uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan 

ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk 

keluarganya. 

(2)  Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelindungan khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan 

 

Pasal 86  

(1) Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana 

Pencucian Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari 

kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, 

termasuk keluarganya. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelindungan khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan 

perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan 

pemeriksaan saksi. Menurut Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) yang dimaksud keterangan saksi adalah “salah satu bukti dalam 

perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan 

menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. 
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Pasal 1 angka 24 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan laporan adalah pemberitahuan yang 

disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang 

kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan 

terjadinya peristiwa pidana. Uraian di atas menjelaskan bahwa saksi dan pelapor 

dalam perkara tindak pidana pencucian uang pada dasarnya mempunyai hak untuk 

mendapatkan perlindungan sebelum, selama maupun sesudah persidangan 

berlangsung. 

 

Tata cara pemberian perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor dalam tindak 

pidana pencucian uang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 

tentang Tata Cara Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Dalam 

Tindak Pidana Pencucian Uang. Peranan aparat penegak hukum dalam hal ini 

sangatlah penting sebab tanpa adanya peranan dari aparat penegak hukum maka 

efektifitas dalam menjalankan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak akan 

berjalan dengan baik.  

 

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari upaya penegak hukum 

sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono 

Soekanto faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak 

positif ataupun dampak negatifnya terletak pada faktor0faktor tersebut. Adapun 

faktor-faktor tersebut antara lain:
7
 

a. Faktor Hukum yaitu Undang-undang 

b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

                                                 
7
 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 1983. Hlm.5 
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c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum 

d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan  

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah 

yang ingin diteliti atau ingin diketahui.
8
Adapun pengertian dasar dari istilah yang 

ingin atau yang akan digunakan dalam penulisan adalah:  

a) Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang 

wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

atau lembaga lainnya.
9
  

b) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 

sendiri dan/atau ia alami sendiri.
10

 

c) Pelapor adalah setiap orang yang : 

a. Karna kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

menyampaikan laporan kepada PPATK tentang transaksi keuangan 

mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang; atau  

                                                 
8
Ibid., hlm. 132 

9
Lihat Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 
10

KUHAP (Pasal 1 butir 26) 
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b. Secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan 

terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang.
11

 

d) Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, 

mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, 

menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan,atau 

perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga 

merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, 

atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi 

harta kekayaan yang syah.
12

 

 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan 

mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:  

I. PENDAHULUAN  

Merupakan bab yang memuat latar belakang masalah penulisan skripsi ini yaitu 

mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dalam tindak 

pidana pencucian uang. Bab ini juga memuat permasalahan dan ruang lingkup, 

tujuan dan kegunaan penulisan, serta menguraikan kerangka teoritis, konseptual 

dan sistematika penulisan, dimana permasalahan dalam skripsi ini adalah 

mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dalam tindak 

pidana pencucian uang tersebut. 

                                                 
11

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan 

Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. 
12

 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang  
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II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini merupakan pengantar pemahaman ke dalam pengertian-pengertian umum 

tentang pokok bahasan antara lain mengenai pelaksanaan perlindungan hukum 

bagi saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, selain itu bab ini juga 

akan membahas mengenai pengertian saksi dan pelapor serta hak-hak saksi dan 

pelapor dalam sistem peradilan pidana pada kasus tindak pidana pencucian uang.  

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan mengenai metode penulisan, yaitu pendekatan masalah, 

sumber data, penentuan populasi dan sampel dan pengolahan data, serta analisis 

data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan yang memuat 

tentang upaya perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dalam tindak pidana 

pencucian uang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta proses 

pelaksanaan yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi 

dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang. Jawaban dari permasalahan 

tersebut diberikan oleh responden dari pihak aparat penegak hukum yang 

kemudian dianalisis. 

V. PENUTUP. 

Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan 

dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan mengenai upaya 

perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang 
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serta proses pemberian perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor yang telah 

diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran berupa saran yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti yang berkaitan mengenai perlindungan 

bagi saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang.  


