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II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Dewasa ini perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang (money loundering)

secara internasional semakin meningkat bahkan dibanyak negara maupun secara

regional hal tersebut telah menjadi salah satu agenda politik yang selalu dibahas.

Hal yang mendorong sejumlah pemerintah untuk memerangi pencucian uang

terutama adalah kepedulian terhadap kejahatan yang \terorganisir (organized

crime).

Yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses
sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya
bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih,
kreatif dan kompleks, atau tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses
atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana kemudian
diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.1

Menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat 10 (sepuluh) faktor pendorong yaitu:2

1. Faktor globalisasi

Globalisasi pada perputaran sistem keuangan internasional merupakan impian

para pelaku money lounderingdan dari kegiatan criminal ini arus uang yang

1Azis Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus. Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 19
2Sutan Reny Sjahdeini, Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme.
Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm.39-50
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berjalan jutaan dolar pertahun berasal dari pertumbuhan ekonomi dimana

uang yang sehat pada setiap negara sebagai dasar pada daerah pasar global.

2. Faktor cepatnya kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang

adalah teknologi dibidang informasi yaitu dengan munculnya internet yang

memperlihatkan kemajuan yang luar biasa.

3. Faktor rahasia bank yang begitu ketat

Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-

data rekeningnya menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan

disentuh.

4. Faktor belum diterapkan azas Know Your Customer

Perbankan dan Penyedia Jasa Keuangan lainnya belum secara sungguh-

sungguh menerapkan sistem ini, sehingga seseorang dapat menyimpan dana

dari suatu bank dengan menggunakan nama samaran (anonim).

5. Faktor electronic banking

Dengan diperkenalkannya sistem ini dalam perbankan maka

diperkenankannya ATM (Automated Teller Machine) dan wire transfer.

Electronic memberikan peluang bagi pencucian uang model baru dengan

menggunakan jaringan internet yang disebut cyber laundering.

6. Faktor electronic money atau e-money

Dengan muculnya jenis uang baru ini yang disebut e-money yang merupakan

suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit

melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enkripsi ini dapat ditransmisikan

kepada pihak lain maka memudahkan pelaku electronic commerce melalui
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jaringan internet, pelaku tersebut juga sebagai cyberspace atau cyber

laundering.

7. Faktor layering

Penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (lawyer) dimana

sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan

pertama tidak diketahui lagi jelas, karena deposan yang terakhir hanyalah

sekedar ditugasi untuk mendepositkannya disuatu bank.Pemindahan demikian

dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.

8. Faktor pemberi jasa hukum (lawyer)

Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan lawyerdengan klien adalah

hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan.Akibatnya, seorang

lawyer tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungan dengan kliennya.

9. Faktor kesungguhan pemerintah

Adanya ketidak sungguhan dari negara-negara untuk melakukan

pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan.Ketidak

seriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa

penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan

pembangunan.

10. Faktor peraturan setiap negara

Belum adanya peraturan-peraturan money launderingdi dalam suatu negara

tertentu, sehingga menjadikan praktik money laundering menjadi subur.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana

dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh
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aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan

tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas

dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat

membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

2. Tahapan-tahapan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan yaitu:3

a. Penempatan Uang (Placement)

Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana

dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai. Pada

tahap placement ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukan dana

ilegalnya kerekening perusahaan fiktif atau mengubah dana menjadi monetary

instrument seperti Traveler’s cheques, money order, dan negotiable instruments

lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-

rekening perbankan (bank accounts) tanpa diketahui.

b. Pelapisan Uang (Layering)

Jumlah dana yang sangat besar dan ditempatkan pada suatu bank tentu akan

menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter Negara

3Azis syamsuddin, Op.Cit, hlm 21
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bersangkutan akan asal-usulnya. Karena itu, pelaku melakukan pelapisan

(layering) atau juga disebut heavy soaping melalui beberapa tahap transaksi

keuangan untuk memutuskan atau memisahkan hubungan antara dana yang

tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut.

Tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Adanya

jumlah uang yang berbeda-beda dengan frekuensi transfer dana yang tinggi

semakin mempersulit proses pelacakan. Perpindahan dana tersebut tidak

dilakukan satu kali saja melainkan berkali-kali dengan tujuan mengacaukan alur

transaksi, sehingga tidak dapat dikejar ataupun diikuti alurnya.

c. Penyatuan Uang (Integration/ Repatriation/ Spin Dry)

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik

untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan

material maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah,

atau bahkan untuk membiayai kembali kagiatan tindak pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,

dan Pasal 10 UU TPPU, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana

pencucian uang adalah:

a. Setiap orang baik perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali

korporasi.

b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,

menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk,

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
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harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU

c. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,

sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU

d. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-

tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU

4. Hukum Pencucian Uang di Indonesia

Perlindungan saksi dan pelapor dalam kasus tindak pidana pencucian uang diatur

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana pencucian uang dibedakan

dalam tiga tindak pidana:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan,

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan,

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan. (Pasal 3 UU TPPU).
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2. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif.

Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang

menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,

sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, hal tersebut

dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan

bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur

dalam undang-undang ini(Pasal 5 UU TPPU).

3. Bagi Mereka yang Menikmati Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 4 UU TPPU, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak

pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan,

pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan

pencucian uang.

B. Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan.4 Berdasarkan Pasal 7 dalam Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

4Lihat KUHAP Pasal 1 ayat (1)
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ayat (1) huruf a karna kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak

pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka.

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi.

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara.

i. Mengadakan penghentian penyidikan.

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Mengenai penyidik dalam tindak pidana pencucian uang terdapat pada penjelasan

Pasal 74 UU TPPU yang menjelaskan bahwa penyidik dalam 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. Penjelasan Pasal 74 tersebut secara

jelas menyebutkan bahwa penyidik tindak pidana asal merupakan: Pejabat dari

instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan

penyidikan, diantaranya yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan,
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Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta

Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian

Keuangan Republik Indonesia.

Dalam ketentuan undang-undang tindak pidana pencucian uang penanganan

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada dibawah

kewenangan kepolisian disamping dibentuk lembaga Financial Investigation Unit

(FIU) yaitu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).5Penyidik

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. Berkenaan dengan tugas penyidikan dalam tindak pidana

pencucian uang, polisi harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada

jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan dan untuk perkara pencucian

uang bukanlah masalah mudah apalagi harus dikaitkan dengan kejahatan asalnya.

Peran polisi juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta

kekayaan hasil tindak pidana di luar negeri. Kemudian, di bidang teknologi

informasi memungkinkan kejahatan pencucian uang bisa terjadi melampaui batas

kedaulatan suatu negara. Karena itu, untuk mencegah dan memberantasnya

memerlukan kerja sama antarnegara.

C. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian

uang di Indonesia ada di tangan sebuah lembaga yang disebut Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Nama lembaga ini dalam bahasa inggris

5Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 210
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adalah Indonesian Finanacial Transaction Reports and Analysis Centre.PPATK

sebagai intermediator (penghubung) antara financial sector dan law

enforcement/judicial sector. Dalam kedudukan ini, PPATK berada di tengah-

tengah antara sektor keuangan dan sektor penegakan hukum untuk melakukan

seleksi melalui kegiatan analisis terhadap laporan (informasi) yang diterima, yang

hasil analisisnya untuk diteruskan kepada penegak hukum. Dalam kegiatan

analisis tersebut, PPATK menggali informasi keuangan dari berbagai sumber baik

dari instansi dalam negeri maupun luar negeri

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) adalah lembaga

independen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU

TPPU. PPATK merupakan lembaga intelijen di bidang keuangan (financial

intelligence unit-FIU) yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 4

Wakil Kepala. PPATK dalam melaksanakan tugasnya dan kewenangannya

bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana

pun dan PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden, hal tersebut

tertuang dalam Pasal 37 UU TPPU.

Dalam Pasal 40 UU TPPU untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.

c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan;
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d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang

berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU TPPU huruf a,

PPATK berwenang:

a. 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.

b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.

c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan

instansi terkait.

d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan

tindak pidana pencucian uang.

e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum

Internasional yang berkaitan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang.

f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang,

dan;

g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang.

PPATK dengan hasil laporannya dapat digunakan oleh KPK sebagai alat bukti

yang sangat relevan dalam mengungkapkan kejahatan korupsi yang dilakukan
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dengan kejahatan lanjutan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang

pencucian uang. Apabila laporan PPATK terhadap transaksi keuangan yang

mencurigakan tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum maka Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan menagih tindak lanjut

laporan hasil analisis transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan kepada aparat

penegak hukum, kejaksaan, kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi. Aparat

penegak hukum harus menjelaskan secara detail, mengapa laporan hasil analisis

(LHA) transaksi mencurigakan tidak ditindaklanjuti. Argumentasi para penegak

hukum selalu menyatakan bahwa LHA transaksi yang mencurigakan belum

memiliki cukup bukti. PPATK mempunyai dasar hukum untuk menagih tindak

lanjut laporan LHA transaksi yang mencurigakan yang dilaporkan kepada

penegak hukum.Sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) UU TPPU.

D. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Pelapor Dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang

Perlindungan 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

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Dalam kasus

tindak pidana khusus seperti tindak pidana pencucian uang pelapor dan saksi

diberikan perlindungan khusus oleh negara yaitu berupa pemberian jaminan rasa

aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang

membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya.
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Dengan adanya pemberian perlindungan khusus tersebut diharapkan baik pelapor

dan saksi bisa mendapatkan jaminan rasa aman dari berbagai bentuk ancaman

yang membahayakan diri, jiwa, harta benda dan keluarganya dan dapat

memberikan keterangan yang benar tanpa adanya tekanan, sehingga proses

peradilan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilaksanakan dengan baik.

Perlindungan terhadap saksi dan pelapor dapat digunakan dalam proses peradilan

agar saksi dan pelapor dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

mengenai apa yang terjadi, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak

manapun guna menemukan kebenaran materiil sesuai dengan tujuan hukum acara

pidana di Indonesia.

E. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Pelapor

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP,

menyatakan: laporan adalah pemberitahuan yang di sampaikan oleh seorang

karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pihak pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:

1. bank;

2. perusahaan pembiayaan;

3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialangasuransi;

4. dana pensiun lembaga keuangan;

5. perusahaan efek;

6. manajer investasi;
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7. kustodian;

8. wali amanat;

9. perposan sebagai penyedia jasa giro;

10. pedagang valuta asing;

11. penyelenggara alat pembayaran menggunakankartu;

12. penyelenggarae-money dan/atau e-wallet;

13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. pegadaian;

15. perusahaan yang bergerak di bidangperdagangan berjangka komoditi; atau

16. penyelenggara kegiatan usaha pengirimanuang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;

2. pedagang kendaraan bermotor;

3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;

4. pedagang barang seni dan antik; atau

5. balai lelang

Alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana yaitu:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petujuk
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e. Keterangan terdakwa6

Sedangkan untuk alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:7

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana atau;

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau

disimpan secara elektronikdengan alat optik atau alat yang serupa optik

dandokumen.

Kekuatan alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung pada kualitas sikap

penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat serta

partisipasimasyarakat.Suatu sikap, tindak atau prilaku hukum dianggap efektif,

apabila sikap atau prilaku pihak lan menuju ke satu tujuan yang dikehendaki.8

Seperti diketahui dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai

kebenaran mutlak (absolut).Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang

didasarkan pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar.

Keterangan saksi merupakan satu dari lima alat bukti yang dibutuhkan dalam

mengungkapkan perkara pidana. Dalam Pasal 185 KUHAP menyebutkan:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang

pengadilan”. Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya, tergantung dari banyak hal

yang harus diperhatikan oleh hakim.

6 KUHAP Pasal 184
7Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.
8Martiman Prodjohamidjojo. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Dalik Korupsi. Bandung,

2001. hlm 117
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Dalam Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

dikatakan dalam menilai keterangan saksi hakim harus sungguh-sungguh

memperhatikan beberapa hal, yaitu:

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.

b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain

c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi memberikan keterangan

tertentu

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya

dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

Keterangan saksi harus diberikan atau dibacakan dimuka persidangan agar hakim

dapat menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi bukan keterangan

palsu.Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam Pasal 1 butir 26 Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan saksi adalah “orang

yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,

dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendri

dan ia alami sendiri”. Saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 26

KUHAP dalam memberikan keterangan dimuka pengadilan wajib diberikan

perlidungan saksi.

Perlunya saksi dan pelapor mendapatkan perlindungan baik dari aspek keamanan,

medis, sosial, psikologis serta finansial sepertinya tidak terbantahkan. Kebutuhan

pelindungan terhadap saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang

sebenarnya sudah direspon dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada umumnya
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semua orang dapat menjadi saksi, kecuali mereka yang tercantum dalam Pasal 168

KUHAP, yaitu:

a. Keluarga sedarah atau semenda  dalam garis lurus ke atas atau ke bawah

sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa.

b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara

ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena

perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-

sama sebagai terdakwa.

Pasal 171 KUHAP menambahkan pengecualian dengan:

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah

kawin.

2. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang

ingatannya baik kembali.

Mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum.

Keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus

mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Objektif:

1) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa

2) Tidak boleh ada hubungan keluarga
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3) Mampu bertanggungjawab, yakni berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin

atau tidak sakit ingatan.

b. Syarat Formal

1) Kesaksian harus diucapkan dalam siding

2) Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah

c. Syarat Subyektif/material:

1) Saksi menerangkan apa yang ia dengar, ia lihat, dan yang ia alami sendiri

2) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan

mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Pasal 170 KUHAP menyebutkan bahwa mereka karena pekerjaan, harkat,

martabat, atau jabatannya diwujudkan menyimpan rahasia dapat mengajukan

permintaan untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai

saksi.Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan

adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan.

Pasal 160 ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa sebelum memberikan keterangan,

saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing

bahwa ia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang

sebenar-benarnya.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan

kesaksian di bawah sumpah ialah:

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas (15) tahun dan belum pernah

kawin.
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b. Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik

kembali.

Kedudukan saksi dan pelapor  didalam proses peradilan pidana sangat penting

oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum oleh pihak yang berwenang sampai

proses peradilan yang dijalaninya selesai.


