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ABSTRAK 

 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI  

HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA  

(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung) 

 

Oleh 

Muhammad Andika Ramadhanta 

 

Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang 

ditempatkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah 

ada tindak pidana lain yang mendahuluinya. Pasal 2 UUTPPU menempatkan 

tindak pidana narkotika sebagai salah satu tindak pidana asal pencucian uang. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses penegakan hukum pidana dalam 

upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak 

pidana narkotika oleh Kepolisian Daerah Bandar Lampug dan hambatan dalam 

penegakan hukum tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana asal dalam 

tindak pidana pencucian uang. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan 

yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang 

sudah dikumpulkan kemudian diolah untuk disajikan secara deskriptif kualitatif. 

Selanjutkan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dibahas. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Penegakan hukum 

pidana perkara Narkotika sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana 

pencucian uang dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum dengan 

menggunakan kerangka UUTPPU sebagaimana diintrodusir oleh Pasal 3 dalam 

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus menjerat 

pelaku penyalahgunaan Narkoba yakni produsen Narkotika. Hambatan dalam 

penegakan hukum tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana asal dalam 

tindak pidana pencucian uang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor perundang-

undangan, faktor aparatur penegak hokum, dan factor masyarakat. 

 

Diharapkan adanya pengaturan yang tegas di dalam undang-undang pencucian 

uang bahwa apabila harta kekayaan hasil kejahatan khusunya penyalahgunaan 

Narkotika tidak dapat dibuktikan hartanya tersebut sebagai harta kekayaan yang 

diperoleh bukan berasal dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika sebagai tindak 

pidana asal. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencucian Uang. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak Pidana Pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu 

bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. 

Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang 

ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari 

tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya 

(predicate crime).
1
 Tidak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 

mengenai Hasil tindak pidana, adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak 

pidana ada 26 macam.  

 

Kemudian Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk 

dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu 

tindak pidana asalnya. Hal ini berbeda dengan bunyi Pasal 77 Undang-Undang No 

8 Tahun 2010 yang mengatakan, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang 

pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan 

merupakan hasil tindak pidana.  

                                                 
1
Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 182 



2 

 

 

Senada dengan pasal tersebut, sebagaimana Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No 

8 Tahun 2010 mengatur, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan 

bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait 

dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian 

dalam ayat (2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan 

perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. 

   

Pada tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta 

kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan. Pertama, 

bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Kedua, bila dibandingkan 

dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari 

kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak 

pidana itu sendiri. Bila hasil kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan 

sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang. 

 

Latar belakang perbuatan pelaku peredaran gelap Narkotika yang mengalihkan 

dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melaui sistem keuangan 

adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan 

proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, memisahkan proceeds of crime 

dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya 

kecurigaan kepada pelaku, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi 

kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Penanggulangan kejahatan 

peredaran gelap Narkotika dengan memisahkan proceeds crime dari kejahatan 
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yang dilakukan dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan tindak pidana 

Narkotika sebagai core crime. 
2
 

 

Dari data yang penulis dapatkan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung 

selama 3 (tiga) tahun terakhir, pada tahun 2012 terdapat 8647 orang tersangka 

pelaku tindak pidana Narkotika di Lampung yang ditangkap oleh Direktorat 

Reserse Narkoba dan polres-polres diwilayah hukum Polda Lampung. Dari 8647 

tersangka tersebut terdapat tersangka laki-laki sebanyak 8147 orang dan wanita 

500 orang dengan status tersangka sebagai produsen sebanyak 12 orang, pengedar 

3366 orang dan pemakai 5269 orang. Tahun 2013 terdapat 7478 orang tersangka 

dimana tersangka laki-laki sebanyak 6984 orang dan tersangka wanita 494 orang 

dan status tersangka sebagai produsen sebanyak 20 orang, pengedar 2834 orang 

dan pemakai sebanyak 4624 orang. Sementara pada tahun 2014 terdapat 6150 

orang tersangka dengan perincian 5758 orang tersangka laki-laki dan 392 

tersangka wanita dan status tersangka sebagai produsen sebanyak 27 orang dan 

sebagai pengedar sebanyak 2431 orang dan pemakai sebanyak 3692 orang.
3
 

 

Berdasarkan data yang penulis ungkapkan di atas, dapat terlihat bahwa begitu 

maraknya peredaran Narkotika di wilayah hukum Polda Lampung, dari tahun ke 

tahun selama 3 tahun terakhir dapat terlihat bahwa pelaku tindak pidana Narkotika 

sebagai produsen Narkotika terus bertambah, hal itu disebabkan oleh keuntungan 

yang diperoleh dari hasil penjualan Narkotika tersebut yang sangat tinggi. Lebih 

lengkapnya data tersebut seperti tergambar dalam tabel berikut: 

                                                 
2
 Bismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi I, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, hlm. 

219   
3
 Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, 2014. 
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Tabel 1. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Ditangkap Oleh 

Direktorat Reserse Polda Lampung 2012-2014 

 

Jenis Kejahatan yang 

Ditangani 
2012 2013 2014 

Jumlah Kasus 7037 5976 4989 

Produsen Narkotika 

Pengedar Narkotika 

Pemakai Narkotika 

 

12 

3366 

5269 

20 

2834 

4627 

27 

2431 

3692 

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, 2014. 

Melihat data yang penulis sajikan di atas, tampak terlihat betapa peredaran 

Narkotika sudah sangat mengkhawatirkan di Lampung. Direktorat Reserse 

Narkoba Polda Lampung sebagai focal point di bidang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Lampung telah melakukan 27 

penangkapan terhadap pelaku tidak pidana narkotika di tahun 2014 dimana 3 

diantaranya melakukan tindak pidana narkotika sekaligus pencucian uang. Seperti 

diketahui sebelumnya, tindak pidana narkotika dapat memberikan keuntungan 

yang cukup besar bagi para bandar maupun pengedar narkotika. Keuntungan ini 

kemudian digunakan untuk membeli beberapa aset harta kekayaan untuk 

menyamarkan atau mengaburkan uang hasil dari tindak pidana narkotika. 

 

Salah satu kasus yang ditangani oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda 

Lampung yaitu perkara atas nama Hamdani, tersangka Bandar Narkotika 

ditangkap sebagai tersangka TPPU. Hamdani ditangkap bersama dua rekannya 

yaitu Evi dan GP, keduanya warga Branti, Natar, Lampung Selatan di Pelabuhan 

Bakauheni Lampung Selatan. Ditnarkotika Polda Lampung melakukan 

penggrebekan di rumahnya di Desa Kejadian, Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. 

Hamdani dikenakan Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Diterapkannya 
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pasal TPPU tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti mobil mewah milik 

tersangka Hamdani yang diduga dari hasil bisnis narkotika.
4
 Penerapan metode 

pembuktian terbalik pada kasus ini merujuk pada pembuktian predicate crime dari 

pencucian uang tersebut. Sehingga terlihat dengan jelas bahwa sistem pembuktian 

memegang peranan yang sangat penting dalam kasus ini.  

 

Melihat contoh kasus di atas, maka terlihat bahwa harta kekayaan yang didapat 

dari kejahatan transaksi narkotika oleh pelaku baik perseorangan maupun 

korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi 

sebagai kegiatan pencucian uang. Untuk itu para pelaku selalu berupaya untuk 

menyembunyikan asal usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara yang 

antara lain berupaya untuk memasukkannya ke dalam sistem keuangan, cara-cara 

yang ditempuh berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta 

kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat 

penegak hukum sebagai pencucian uang.
5
   

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika 

oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampug? 

                                                 
4
 http://www.lampungonline.com/2014/12/bandar-besar-narkotika-tegineneng-dijerat.html, diakses 

20 Maret 2015 13.20 WIB. 
5
 Bismar Nasution, Rezim Anti Money Laundering, Books Terrance & Library, Bandung, 2005, 

hlm. 1,   
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2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses proses penegakan hukum 

pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang 

berasal dari hasil tindak pidana narkotika? 

 

2. Ruang Lingkup 

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah bidang 

hukum pidana khususnya penegakan hukum pidana perkara Narkotika sebagai 

tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Sedangkan dalam lingkup 

pembahasan dibatasi pada pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana 

Narkotika sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam 

lingkup wilayah, merupakan lingkup wilayah Kepolisian Daerah Lampung. 

Sedangkan dalam lingkup waktu penulis membatasi hanya pada perkara tindak 

pidana pencucian uang dalam kurun waktu 2013-2015 yang ditangani pihak 

Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.  

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Untuk menganalisis proses penegakan hukum pidana dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak 

pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampug. 

b. Untuk menganalisis hambatan dalam proses proses penegakan hukum pidana 

dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari 

hasil tindak pidana narkotika. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian memiliki manfaat teoritis dan 

praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah: 

a. Secara Teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana 

menyangkut pengaturan tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menyempurnakan peraturan hukum yeng menyangkut tindak pidana di bidang 

ekonomi. 

b. Secara Praktis 

Diharapkan penelitian ini memberi masukan kepada aparatur penegak hukum 

dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana asal 

dalam tindak pidana pencucian uang sehingga dapat menjalankan tugas sesuai 

dengan fungsinya. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola 

berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung 

permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir 

dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk 
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menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-

fakta yang ada secara sistematis.
6
  

 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum oleh 

Joseph Goldstein yang dibedakan 3 bagian yaitu:
7
 

1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive law 

of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan 

sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana 

yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu 

mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. 

Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada 

delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut 

sebagai area of no enforcement.  

2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang 

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan 

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara 

maksimal.  

3) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap 

not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam 

bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang 

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya 

inilah yang disebut dengan actual enforcement.  

                                                 
6
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 1986, hlm.124 

7
 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995, hlm. 39 
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Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya 

norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan 

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
8
 

 

Masalah penegakan hukum tidak semudah yang terlihat adanya keterbatasan-

keterbatasan baik dari sisi hukum materiil yang dapat diterapkan, berbagai 

kelemahan dalam hukum acara yang berlaku, kuantitas dan kualitas aparat 

penegak hukum yang belum memadai, serta kurangnya sarana dan prasarana 

penunjang dalam upaya penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto,
9
 

penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan 

hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum 

itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal 

berlakunya kaedah hukum,yaitu: 

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan 

                                                 
8
 Ibid 

9
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta. 1993, hlm. 8 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Flibrary.um.ac.id%2Ffree-contents%2Findex.php%2Fbuku%2Fdetail%2Ffaktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-soerjono-soekanto-22414.html&ei=q2CdUM7hO8jyrQeq9IEw&usg=AFQjCNENlK4bS7YAjpEYU7hkSskl2j-XQA
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hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran 

adalah suatu kemunafikan.  

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.  

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 mudahlah dalam menegakannya.  

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di 
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dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak 

termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk 

melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.  

 

Demikian juga yang terjadi di Indonesia, faktor-faktor tersebut ternyata juga 

mempengaruhi belum optimalnya UU TPPU. Dari kedua faktor tersebut 

nampaknya profesionalitas para penegak hukum lebih dominant dibanding dua 

faktor yang lain. UU TPPU di Indonesia yang walaupun pada hakekatnya 

mempunyai muatan politis yang diinginkan oleh pembuat undang-undang dan 

Masyarakat Internasional pada tahap law making, hal ini sejalan dengan pendapat 

Antony Allatt yang juga mengatakan bahwa pembuatan hukum (law making) yang 

kilat atau pragmatis akan dapat mengakibatkan hukum itu sendiri menjadi tidak 

efektif yang pada gilirannya pada tingkat pelaksanaan hukum oleh aparat penegak 

hukum membuat apa yang di inginkan oleh hukum itu tidak dapat tercapai.  

 

2. Konseptual 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini 

penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam 

memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai 

berikut : 

a. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.
10
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 Siswanto Sunaryo, Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2004, hlm. 70   
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b. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
11

  

c. Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh 

tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara 

memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini 

bukanlah “narcotics“ pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya 

dengan “drug“, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa 

efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.
12

 

d. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan 

proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram 

yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah 

atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana 

dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan 

sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sitem keuangan itu 

sebagai uang yang halal.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm 185. 
12

 D. Soedjono, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia. Karya Nusantara, Bandung, 2000, 

hlm. 14 
13

Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, 

Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007,. hlm. 5 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan 

dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi tentang teori 

penegakan hukum pidana, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana 

narkotika di Indonesia. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan 

mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu 

dalam memperoleh dan megklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur 

pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul 

dilakukan analisis data dengan bentuk uraian. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjawab apa yang menjadi pokok permasalah yang dibahas dalam 

penelitian ini yaitu mengenai proses penegakan hukum pidana dalam upaya 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana 

narkotika oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampug. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisikan Simpulan dan Saran. 



 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tindak Pidana Narkotika  

 

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang dapat 

menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang 

menggunakanya, yaitu dengan cara mamasukan kedalam tubuh. Istilah yang di 

pergunakan bukanlah narcotics pada farmacologie (farmasi), melainkan sama 

artinya dengan drug yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa 

efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu:
14

 

a. Mempengaruhi kesadaran.  

b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia  

c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa;  

1) Penenang. 

2) Perangsang (bukan rangsangan sexsual).  

3) Menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu membedakan antara 

khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.  

 

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang 
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 Taufik Makarao, Tindak pidana narkotika, Ghalia Indonesia, 2003, hlm 17.   
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berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan 

ketergantungan. Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Soedarto, 

mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani narke, yang 

berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.
15

  

 

Jenis narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika pada bab II Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan 

bahwa Narkotika di golongkan menjadi: 

a. Narkotika golongan I;  

b. Narkotika golongan II, dan;  

c. Narkotika golongan III.  

 

Pada lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut yang dimaksud dengan 

golongan I, antara lain sebagai berikut;  

a. Papaver, adalah tanaman papaver somniferum L, dan semua bagian-bagiannya 

termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.  

b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah 

tanaman papaver somniferum L yang mengalami pengolahan hanya sekedar 

untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.  

c. Opium masak terdiri dari: 

1) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 

rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, peragian dam 
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 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. 1997, hlm. 76 
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pemanasan dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan 

maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk 

pemandatan.  

2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan 

apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.  

3) Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.  

d. Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia C17 H19 

NO3.  

e. Koka, yaitu tanaman dari semua genus erythroxylon dari keluarga 

erythoroxylaceae termasuk dan buah bijinya.  

f. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk 

serbuk dari semua tanaman genus erythoroxylon dari keluarga 

erythoroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui 

perubahan kimia.  

g. Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang 

dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.  

h. Kokaina, adalah metal ester-I-bensoil ekgonia dengan rumus kimia C17 H21 

NO4.  

i. Ekgonina, adalah lekgonina dengan rumus kimia C9 H15 NO3 H20 dan ester 

serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.  

j. Ganja, adalah semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman 

termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman 

ganja termasuk damar ganja dan hashis.  
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k. Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil 

pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.  

 

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang 

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau 

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

menyebabkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk 

pengobatan karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan 

narkotika golongan II, narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh Undang-

Undang digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. Mengenai narkotika yang termasuk dalam 

golongan II ini adalah sebagai berikut:
16

 

1) Alfasetilmetadol  

2) Alfameprodina  

3) Alfametadol  

4) Alfarodiina  

5) Alfentanil  

6) Allilprodina  

7) Asetilmetadol  

8) Benzetidin  

9) Benzetidin  

10) Betameorodina  

11) Betaprodina  

12) Betametadol  
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13) Betaprodina  

14) Betasentilmetadol  

15) Bezitramida  

16) Dekstromoramida  

17) Diampromida  

 

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 

serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan dibandingkan 

dengan narkotika golongan I dan narkotika golongan II, untuk narkotika golongan 

III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja. Sesuai dengan Lampiran 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 rinciannya sebgai berikut:
17

 

1) Asetildihidrokodeina  

2) Dekstroproposifena  

3) Dihidrokodeina  

4) Etimorfina  

5) Kodeina  

6) Nikodikodina  

7) Nikokodina  

8) Norkodeina  

9) Polkodina  

10) Propiram  

11) Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas  

12) Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika  

                                                 
17

 Gatot Suparmo, Op-Cit, hlm 168   



19 

 

13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika  

14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika  

 

Lampiran Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan 

hanya ada 3 golongan narkotika, untuk narkotika golongan I tidak digunakan 

untuk kepentingan pengobatan tetapi kegunaannya sama dengan psikotropika 

golongan I hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Narkotika untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Narkotika 

terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Istilah 

penggolongan narkotika/napza secara sederhana dapat di golongkan menjadi 3 

kelompok yaitu:
18

 

a. Golongan narkotika (golongan I); seperti, opium, morphin, heroin.  

b. Golongan psikotropika (golongan II narkotika); seperti, ganja, ectacy, shabu-

shabu, hashis  

c. Golongan zat adiktif lain (golongan III); yaitu minuman yang mengandung 

alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka.  

 

Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 

Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Semua ketentuan 

pidana tersebut jumlahnya 23 Pasal. Undang-Undang Narkotika tindak dijelaskan 

secara tegas bahwa yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi 

tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan 

bahwa pengunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu 
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pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut 

maka itu sudah merupakan kejahatan.  

 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-

Undang Narkotika dapat dikelompokan dari segi bentuk perbuatannya adalah 

sebagai berikut:
19

 

a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika  

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika diatur dalam Pasal 80 

Undang-Undang Narkotika, namun yang diatur dalam Pasal tersebut bukan 

hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu 

berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan 

narkotika untuk semua golongan.  

b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika  

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli 

dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan 

tukar menukar narkotika kejahatan ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang 

Narkotika.  

c. Kejahatan yang menyangkut pengangkatan narkotika  

Pengangkatan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan 

mentransito narkotika kejahatan ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang 

Narkotika.  

d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika  

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana 

menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana mengusai golongan II 
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dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika 

tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda, untuk tindak pidana 

menguasai narkotika golongan I diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang 

Narkotika, kemudian untuk narkotika golongan II dan III diatur dalam Pasal 

79 Undang-Undang Narkotika.  

e. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika  

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu 

perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang-

Undang Narkotika, sedangkan untuk tindak pidana penyalahgunaan narktika 

bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika  

f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika  

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu 

narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.  

g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi  

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada 

kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika 

dimuat pada Pasal 41. Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 42 

Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan publikasi pada media 

cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak 

dilaksanakan maka akan dipidana dengan Pasal 89 Undang-Undang 

Narkotika.  
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h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradian  

Proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, 

penuntutan dan pengadilan, dalam Pasal 92 Undang-Undang Narkotika 

perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan 

tindak pidana.  

i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika  

Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang 

bersangkutan, barang bukti juga harus diajukand dalam persidangan. Status 

barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti 

tersebut terbutki dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas 

untuk dimusnahkan. Berdasar pada Pasal 71 Undang-Undang Narkotika 

barang bukti tersebut yang diajukan kepengadilan harus dilakukan penyisihan 

guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajin dibuat berita 

acara dan dimasukan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika 

penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak 

pidana berdasar pada Pasal 94 Undang-Undang Narkotika.  

j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu  

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi 

wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan 

memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), jika 

saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar 

sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 

KUHP.  
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k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga  

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika 

untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata 

melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan 

narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan 

lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana Pasal 99 Undang-Undang 

Narkotika.  

l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur  

Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada 

kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, anak-anak 

yang belum dewasa cenderung mudah sekali unuk dipengaruhi melakukan 

perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil 

akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan 

memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika 

merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang 

Narkotika yang berbunyi: “Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjanjikan 

sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, 

memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan 

tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan 

tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 82, 83, dan 

Pasal 84 dipidana denga pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.  
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Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah 

memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat didalam Undang-

Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang narkotika tersebut tidak di 

klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana 

narkotika, tetapi Undang-Undang Narkotika telah memuat tentang tindakan 

seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang 

melakukannya. 

 

B. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

 

Menurut Munir Fuady mengatakan kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang 

(Money Laundering) secara Universal dewasa ini telah digolongkan sebagai suatu 

Tindak Pidana yang tergolong dalam White Collar Crime. Dalam kasus Tindak 

Pidana Pencucian Uang ini untuk dapat melakukan pemutihan uang dilakukan 

secara jelas dengan cara illegal. Tindak Pidana Pencucian Uang dapat ditinjau dari 

kaidah hukumnya dan dapat ditinjau pula dari segi yuridisnya yaitu dengan 

memakai KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang.
20

  

 

Menurut Yudha Pandu bahwa dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

mengatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan 

menempatkan, mentransfer,membayarkan, menyumbangkan, menitipkan, 

membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan 
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 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakli, Bandung, 2001, hlm 167 
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yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan 

maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan sehingga 

seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
21

 

 

Beberapa jenis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu tindak pidana 

menggunakan asas ultimum remedium, karena asas ultimum remedium adalah 

jalan terakhir yang harus ditempuh dalam proses peradilan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. Karena Asas Ultimum remedium dalam Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagai penentu pidana dalam Undang-undang untuk suatu 

tindakan pidana karena alat penegak hukum atau Undang-undang No.8 Tahun 

2010 tidak serasi lagi. 

 

Proses Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan alat pamungkas atau 

yang disebut asas Ultimum remedium untuk dapat menegakkan hukum Pidana dan 

penentuan pidana dalam undang-undang untuk tindakan tertentu harus sedemikian 

rupa, karena alat penegak hukum atau sanksi lainnya sudah tidak serasi, maka 

diberlakukanlah Asas Ultimum Remedium untuk suatu Tindak Pidana Pencucian 

Uang. Asas ultimum remedium adalah suatu jalan terakhir yang ditempuh dalam 

proses pengadilan. Diterapkannya asas ultimum remedium dalam Tindak Pidana 

Pencucian Uang karena asas tersebut dalam pidana adalah sebagai alat pamungkas 

untuk menegakkan hukum. 

 

Asas ultimum remedium juga sebagai tindak pidana dalam undang-undang untuk 

suatu tindakan tertentu yang harus sedemikian rupa, karena alat penegak hukum 
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 Yudha Pandu, Undang-undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

dan Undang-undang No.30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Abadi, Jakarta 

April 2004, hlm 64. 
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atau sanksi lainnya sudah tidak serasi lagi atau tidak dipakai. Jenis-jenis suatu 

tindak pidana yang dilihat dari suatu asas Ultimum Remedium dapat merupakan 

pelanggaran-pelanggaran yaitu :
22

 

a. Norma hukum perdata. 

b. Hukum tata negara. 

c. Hukum administrasi. 

d. Hukum agama. 

e. Hukum adat atau hukum kebiasaan. 

 

Asas Ultimum remedium dipakai dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang 

karena adanya batasan tertentu dalam suatu tindakan yang merupakan pelanggaran 

norma hukum tersebut tidak perlu diadakan ketentuan pidana, tetapi jika 

melampaui batas tertentu maka asas ultimum remedium sudah perlu diadakan 

diberlakukan untuk suatu Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 

Selanjutnya ruang berlakunya Undang-Undang Pidana baik tentang pencucian 

uang ataupun tentang hukum pidana secara umum dapat berlaku bagi setiap orang 

yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini dapat dilihat dan diatur 

dalam Pasal 2 KUHP yang membahas tentang ketentuan pidana dalam peraturan 

perundangan-undangan dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia 

yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang 

dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi ketentuan Pidana di Indonesia berlaku 

bagi semua penduduk Indonesia baik Warga Negara Indonesia maupun Warga 

Asing yang berdomisili di Indonesia. 
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 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta 

1996, hlm 73. 
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Berlakunya ketentuan Pidana di Indonesia yang digambarkan dalam Pasal 3 

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang 

berlaku, telah diperluas dengan adanya asas yaitu perluasan wilayah yaitu :
23 

1. Aturan Pidana Indonesia akan diberlakukannya untuk Tindak Pidana yang 

dilakukan di atas kapal atau pesawat udara Indonesia yang sedang berada di 

Luar Negeri. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi 

setiap orang yang di luar Indonesia yang diatur dalam Pasal 4 KUHP 

melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 

108, Pasal 110, Pasal 111 bis ke-1, Pasal 127 dan Pasal 131 KUHP yang 

menyangkut kejahatan terhadap keamanan Negara. 

2. Pasal 7 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan Pidana dalam Undang-

Undang Indonesia berlaku bagi pegawai Negeri Indonesia pegawai negeri sipil 

dan tentara nasional Indonesia atau polisi republik Indonesia (PNS dan TNI 

atau POLRI) yang berada di luar Indonesia mengenai salah satu kejahatan 

yang diatur dalam Bab XXVIII, buku II KUHP tentang Kejahatan yang 

dilakukan dalam jabatan. 

3. Pasal 8 KUHP berlaku bagi Nahkoda kapal Indonesia yang berada di luar 

Indonesia melakukan suatu kejahatan yang diatur dalam Bab XXIX dalam 

Buku II KUHP tentang kejahatan pelayaran dan Bab IX dalam Buku III 

KUHP tentang Pelanggaran Pelayanan. 

 

Pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 

KUHP tersebut di atas yaitu pengecualian yang diakui oleh  Hukum Internasional. 
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Pasal 88 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 memperluas cakupannya, dengan 

jangkauan setiap orang (Orang perseorangan atau korporasi) yang di luar wilayah 

Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk 

terjadinya dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-

Undang No.8 Tahun 2010.  

 

C. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia 

 

Tindak pidana pencucian uang baru dikenal di Indonesia sejak diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, 

yang diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2002. Munculnya 

regulasi pertama mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak lepas 

dari lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang, yang ditandai 

dengan dikeluarkannya United Nations Convention Against Illicit Traffic in 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988 (Konvensi Wina 1988) yang 

dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat 

internasional terhadap pencucian uang.
24

  

 

Kemudian pada Tahun 2000 dikeluarkan pula Konvensi Palermo (The 

International Convention Against Transnational Organized Crimes) di Palermo, 

Italia. Sehubungan dengan pencucian uang, Konvensi Palermo mewajibkan 

negara yang sudah meratifikasinya untuk :  

1) Mengkriminalisasi pencucian uang yang meliputi seluruh tindak pidana berat 

(serious crime) yang dilakukan baik di dalam mau pun di luar negeri, dimana 
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tindak pidana berat (serious crime) diartikan dengan tindak pidana yang 

diancam hukuman minimal empat tahun;  

2) Membentuk rezim di bidang pengaturan dan pengawasan untuk mencegah dan 

mendeteksi pencucian uang, antara lain melalui penerapan prinsip mengenal 

nasabah, kewajiban memelihara arsip transaksi keuangan, dan kewajiban 

melaporkan transaksi keuangan mencurigakan;  

3) Mengatur kerjasama dan pertukaran informasi antar berbagai instansi, baik di 

dalam mau pun di luar negeri, dan mendirikan financial intelligent unit (FIU) 

yang menerima laporan, menganalisis dan meneruskannya kepada penegak 

hukum; dan  

4) Mendorong kerjasama internasional.
25

 

        

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2002 
 

Pada konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang, disebutkan dasar pertimbangan diterbitkannya undang-undang 

tersebut, yaitu antara lain bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan 

dalam jumlah besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam 

batas wilayah Negara Republik Indonesia mau pun yang melintasi batas wilayah 

negara. Asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, 

disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai 

pencucian uang. Disebutkan pula bahwa pencucian uang bukan saja merupakan 

kejahatan nasional, tetapi juga kejahatan internasional, oleh karena itu harus 
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diberantas, antara lain dengan melakukan kerjasama regional atau internasional 

melalui forum bilateral atau multilateral. 

 

Meski pun diterbitkan sebagai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang, namun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tidak memberikan 

pengertian atau batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan tindak 

pidana pencucian uang dimaksud. Hanya disebutkan dalam konsideran undang-

undang dimaksud, seperti telah diuraikan diatas, bahwa upaya menyembunyikan 

atau menyamarkan dengan berbagai cara asal-usul harta kekayaan yang 

merupakan hasil kejahatan tersebut, dikenal sebagai pencucian uang. Kemudian 

dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dijelaskan bahwa asal usul harta 

kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. 

Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang 

diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, 

dikenal sebagai pencucian uang (money laundering).  

 

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tersebut 

dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja : 

a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas 

nama sendiri atau atas nama pihak lain; 

b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke 

Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama 

pihak lain; 
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c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas 

namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;  

d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri 

maupun atas nama pihak lain; 

e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama 

pihak lain;  

f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana; 

g. menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; 

atau 

h. menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. 

 

2. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003 
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ini merupakan undang-undang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tersebut diatas. Dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003 ini diberikan batasan secara eksplisit apa yang 

dimaksud dengan pencucian uang, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 

angka 1 undang-undang dimaksud, yang menyatakan bahwa pencucian uang 

adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, 
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menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar 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 sah.  

 

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 

dirumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena tindak pidana 

pencucian uang, yang merupakan perubahan atas rumusan Pasal 3 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Pasal 3 ayat (1) tersebut menyatakan 

bahwa setiap orang yang dengan sengaja : 

a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas 

nama sendiri atau atas nama pihak lain;  

b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

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 diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas 

namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;  

d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri 

maupun atas nama pihak lain; 
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e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama 

pihak lain; 

f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau 

g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau 

surat berharga lainnya; 

 

3. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 
 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang ini diterbitkan untuk menggantikan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003 tersebut diatas. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

ini memberi pengertian mengenai tindak pidana pencucian uang, bahwa pencucian 

uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud ketentuan dalam 

undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010), adalah ketentuan 

Pasal 3 dan Pasal 4 undang-undang dimaksud, yang masing-masing berbunyi : 

Pasal 3 : Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata 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) 



34 

 

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan 

dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,oo (sepuluh 

miliar rupiah). 

Pasal 4 : Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya 

atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena 

tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,oo (lima miliar rupiah).  

 

Berdasarkan pengertian tindak pidana pencucian uang atau pun rumusan 

perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana pencucian uang yang terdapat 

dalam ketiga undang-undang tersebut diatas, terdapat frasa yang tidak pernah 

berubah, yaitu frasa yang berbunyi : “…. harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ….. “.   

 

D. Tindak Pidana Asal Pencucian Uang 

 

Tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan suatu tindak pidana lain yang 

terjadi sebelumnya. Tindak pidana sebelumnya ini menghasilkan harta kekayaan 

yang disebut sebagai hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana inilah yang 

kemudian disamarkan atau disembunyikan, ditempatkan, ditransfer, dan lain 

sebagainya itu, sehingga terjadi tindak pidana baru yang dinamakan tindak pidana 

pencucian uang dimaksud. Tindak pidana yang terjadi sebelumnya itu dinamakan 

tindak pidana asal atau predicate crime. Sedangkan tindak pidana pencucian uang 
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atas hasil tindak pidana asal (predicate crime) tersebut merupakan tindak pidana 

ikutan (underlying crime).
26

 

 

Menurut Barda Nawawi Arief, seperti telah disebutkan pada bagian latar belakang 

makalah ini, bahwa predicate crime atau predicate offence adalah delik-delik yang 

menghasilkan criminal proceeds atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. 

Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana ikutan 

(underlying crime) dari tindak pidana asal (predicate crime).
27

 Dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dicantumkan adnya 10 (sepuluh) jenis 

tindak pidana asal (predicate crime), yaitu masing-masing tindak pidana : korupsi, 

penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja,  penyelundupan 

imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan 

anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian,  penggelapan, 

dan penipuan. 

 

Setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2003, cakupan tindak pidana asal (predicate crime) diperluas 

menjadi 26 (dua puluh enam) jenis, yaitu masing-masing tindak pidana :  korupsi, 

penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan 

migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, 

narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, 

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

perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang 
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lingkungan hidup, di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam 

dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.  

 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 cakupan tindak pidana asal 

diperluas lagi menjadi 27 jenis, yang rinciannya hampir sama dengan rincian yang 

terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dengan 

penambahan tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana cukai, serta perubahan 

tindak pidana kelautan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2003 menjadi tindak pidana kelautan dan perikanan, dan penyebutan tindak 

pidana perdagangan manusia pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003 diubah menjadi tindak pidana perdagangan orang, sementara tindak 

pidana penyelundupan barang yang semula terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, tidak terdapat lagi dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut. 

 

Menyangkut penetuan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang 

terhadap tindak pidana Narkotika dapat dilihat dari karakteristik sebagai berikut:
28

 

1. Pola tindak pidana pencucian uang dari harta kekayaan hasil tindak pidana 

Narkotika.  

Modus kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan memanfaatkan lembaga 

keuangan untuk melakukan tindakan penyembunyian dan penyamaran harta 

kekayaan hasil tindak pidana Narkotika dari waktu ke waktu semakin 

kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup 

complicated. Secara sederhana, kegiatan penyamaran dan penyembunyian 

                                                 
28

 Sunu W. Purwoko, Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya, BEI NEWS Edisi 7 

Tahun II, Oktober-Desember 2001. hlm 15. 
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harta kekayaan hasil tindak pidana Narkotika ini pada dasarnya dapat 

dikelompokkan pada tiga pola kegiatan yang biasanya dilakukan oleh jaringan 

sindikat Narkotika, yakni: placement, layering dan integration. Placement, 

merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas 

kejahatan penyalahgunaan Narkotika ke dalam system keuangan. Dalam hal 

ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan Narkotika, baik 

melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, 

menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan 

penyalahgunaan Narkotika dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan 

yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi 

jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga 

seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang 

lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing. 

 

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu 

aktifitas kejahatan penyalahgunaan Narkotika yang terkait melalui beberapa 

tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana 

dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat 

lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk 

menyamarkan/mengelabui sumber dana transaksi tindak pidana Narkotika 

tersebut. Layering dapat pula dilakukan oleh pelaku tindak pidana Narkotika 

melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-

perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di 

negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi kegiatan 

pencucian uang. 
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Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu 

’legitimate explanation (aliran dana yang sah) bagi hasil kejahatan 

penyalahgunaan Narkotika. Disini uang yang di „cuci‟ melalui placement 

maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak 

tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yakni 

penyalahgunaan Narkotika yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. 

Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi 

dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. 

 

2. Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana 

Penyalahgunaan Narkotika.  

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak 

pidana penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a 

bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak 

pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Negara 

Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana 

pencucian uang kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta 

kekayaan yakni harta kekayaan hasil tindak pidana Narkotika. 

 

Penerapan ketentuan anti pencucian uang di dalam undang-undang bertujuan 

tidak saja menangkap pelaku organized crime penyalahgunaan Narkotika 

tetapi juga menelusuri hasil kejahatan dan kemudian merampasnya. Melihat 

masih sedikitnya kasus pencucian uang yang sampai pada putusan khususnya 

dengan menempatkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagai tindak 

pidana asal, atau begitu banyaknya kasus penyalahgunaan Narkotika yang 
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melibatkan pelaku yang memproduksi Narkotika yang tidak dikaitkan dengan 

tuntutan pencucian uang, menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi faktor 

penyebabnya. Alasan mengapa pencucian uang harus diberantas antara lain 

dari aspek kerugian yang ditimbulkan dan dampaknya pada perkembangan 

organized crimes. 

 

Selain itu pada United Nations Congress on The Prevention of Crime and 

Treatment of Offenders, Cairo 1995, sebagai landasan hukum dalam 

penanggulangan tindak pidana asal yang salah satunya adalah tindak pidana 

Narkotika secara jelas ditegaskan bahwa terdapat 17 kejahatan serius yang 

harus diwaspadai dan pencucian uang dikatagorikan sebagai yang paling 

berbahaya. Selain itu ditengarai adanya aliran dana sindikat kejahatan 

Narkotika yang mempengaruhi perkembangan lembaga penyedia jasa 

keuangan. Kejahatan Narkotika dengan maksud menyembunyikan dan 

menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan melalui lembaga keuangan bagi 

pelaku dipandang sebagai suatu aktifitas sangat menguntungkan serta hanya 

melibatkan orang tertentu dan transaksi tertentu yang biasanya tidak 

meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu.  

 

Pada akhirnya ditangkap suatu makna bahwa tidak mudah untuk memberantas 

kejahatan pencucian uang dari harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan 

Narkotika, karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak, tidak ada bukti tertulis, 

tidak kasat mata selain itu dilakukan dengan cara yang rumit, karena didukung 

oleh teknologi yang canggih pada transaksi keuangan dengan menggunakan 

offshore banking yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang 
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bersifat sophisticated crimes.
29

 Kesulitan ini tentunya dapat diatasi dengan 

menerapkan ketentuan yang terdapat di dalam rezim anti pencucian uang. 

 

                                                 
29

 Erman Rajaguguk, Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum, Yayasan Pengembangan 

Hukum Binis, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, Volume 16 Nopember 2001, hlm 24-25.   



 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah  

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka 

digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. 

a. PendekatanYuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana 

pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah 

konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan 

yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana perkara Narkotika sebagai 

tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.  

b. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan 

pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan 

perilaku empiris dalam praktik penegakan hukum pidana perkara Narkotika 

sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.
30

 

 

B. Sumber dan Jenis data 

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data 

sekunder, yaitu : 

a. Data sekunder  

                                                 
30

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 51 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. 

Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan 

skripsi ini.
31

Penentuan narasumber dalam penelitian ini diambil dari beberapa 

orang populasi secara “purposive sampling” atau penarikan sample yang 

bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada 

permasalahan yang dibahas dalam penenlitian ini. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari bahan studi kepustakaan dengan melakukan studi 

dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas 

hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah 

peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penegakan hukum 

pidana perkara Narkotika sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana 

pencucian uang,
32

yang terdiri antara lain:  

1) Bahan Hukum Primer, antara lain: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  

e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dukemukakan para ahli 

                                                 
31

Ibid. 
32

Ibid. 
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dan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang mengatur 

tentang pencucian uang, serta literatur dan hasil penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana perkara Narkotika 

sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri 

dariJurnal, Kamus, Internet, serta surat kabar dan lain-lain. 

 

C. Penetuan Narasumber 

Pada penelitian ini penentuan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah 

ditetapkan yaitu para pihak yang dianggap memahami dan mengerti seputar 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun narasumber yang telah 

ditentukan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Penyidik Polresta Bandar Lampung   : 1 Orang 

2) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang  : 1 Orang 

3) Akademisi/Desen Fakultas Hukum UNILA  : 1 Orang + 

Jumlah : 3 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

Proses dalam melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data 

sekunder dipergunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 
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Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang 

erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga 

dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, 

merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi Lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan 

dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1) Observasi  

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan di 

lapangan terhadap objek yang diteliti terkait dengan penegakan hukum 

tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana asal dalam tindak 

pidana pencucian uang.  

2) Wawancara/Interview 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada informan yang 

dipilih, yaitu pihak-pihak yang berkompeten yang dianggap mampu 

memberikan gambaran daninformasi yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

 

2. Pengolahan Data 

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan 

pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau 

artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan. 
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b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi 

atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. 

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam 

menginterprestasikan data. 

 

E. Analisis Data 

Analisis Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari 

data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara 

kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif 

adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa 

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya 

yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
33

 Pengertian 

dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian 

secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-

induktif, dan mengikuti tata tertib. dalam penulisan laporan-laporan penelitian 

ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara induktif, 

yaitu proses mengambil suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus 

menjadi kesimpulan yang bersifat umum yang merupakan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

                                                 
33

 Soerjono Soekanto, Op, Cit., hlm. 12. 



 

 

 

IV.  PENUTUP 

  

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa: 

1. Penegakan hukum pidana perkara Narkotika sebagai tindak pidana asal dalam 

tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui pendekatan penegakan 

hukum dengan menggunakan kerangka UUTPPU sebagaimana diintrodusir 

oleh Pasal 3 dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang 

dalam kasus menjerat pelaku penyalahgunaan Narkoba yakni produsen 

Narkotika. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan penyidik melakukan 

peyidikan patut diduganya aset berasal dari hasil tindak pidana adalah apakah 

transaksi yang dilakukan sesuai profil, apakah seseorang tersebut melakukan 

transaksi sesuai kapasitasnya, dan apakah transaksi yang dilakukan terdapat 

underlying transaksinya. Tindak pidana asal dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010  ditempatkan sebagai syarat untuk dapat terjadinya suatu tindak 

pidana pencucian uang, namun keberadaannya bukan sebagai syarat yang 

mutlak harus ada. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

harta kekayaan yang menjadi obyek tindak pidana pencucian uang, cukup 

diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal. 
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2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika sebagai tindak 

pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang disebabkan oleh dua faktor 

yaitu faktor perundang-undangan dan faktor aparatur penegak hukum. 

Formulasi hukum mengenai tindak pidana pencucian uang terdapat persoalan 

hukum, yaitu dalam hal tindak pidana pencucian uang dinyatakan terbukti 

dengan menerapkan unsur patut diduga bahwa harta kekayaan menjadi obyek 

tindak pidana pencucian uang itu merupakan hasil tindak pidana dari suatu 

tindak pidana asal, padahal dikemudian hari tindak pidana asal dimaksud 

dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan. Sedangkan kendala dari aparatur 

penegak hukum yaitu lambannya koordinasi yang dilakukan pihak-pihak 

terkait yaitu Dit Res Narkoba Polda Lampung, BNNP Lampung dan PPATK. 

Hal ini tentunya menghambat proses penyidikan yang seharusnya berjalan 

secara cepat. 

 

B. Saran   

 

Atas dasar kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan adanya pengaturan yang tegas di dalam undang-undang pencucian 

uang bahwa apabila harta kekayaan hasil kejahatan khusunya penyalahgunaan 

Narkotika tidak dapat dibuktikan hartanya tersebut sebagai harta kekayaan 

yang diperoleh bukan berasal dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika 

sebagai tindak pidana asal, maka langsung dapat disita dan/atau langsung 

dianggap terbukti berasal dari kejahatan. Tidak pidana Narkotika yang terkait 

dengan tindak pidana pencucian uang hanya terfokus terhadap orang yang 
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memproduksi dan pengedar bukan pemakaian karena Undang-Undang 

Narkotika telah mengklasifikasi pelaku menjadi memproduksi, mengedarkan 

dan pemakai. 

2. Diperlukan perubahan pengertian atau rumusan tindak pidana pencucian uang 

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, supaya ada 

kepastian hukum bahwa tindak pidana pencucian uang tidak didasarkan pada 

adanya dugaan, melainkan pada pengetahuan pelaku bahwa harta kekayaan 

yang dijadikan obyek pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana 

dari suatu tindak pidana asal. Karena bagaimana pun tindak pidana pencucian 

uang sebagai tindak pidana ikutan tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana 

asalnya. Tindak pidana asal adalah merupakan penyebab yang adequaat dari 

suatu tindak pidana pencucian uang. 
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