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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerapan 

ketentuan undang-undang tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak 

pidana asal korupsi, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

 

1. Dalam proses persidangan awal dalam kasus korupsi, penyidikan tindak 

pidana pencucian yang merupakan predicate crime dari hasil tindak pidana 

korupsi apabila memang ditemukan indikasi pencucian uang maka penyidik 

dapat meminta PPATK untuk memeriksa dan memberikan laporan dan 

kemudian dilakukan penyidikan (Pasal 64 Undang-Undang No.8 Tahun 

2010 tentang tindak pidana pencucian uang). Dalam hal penuntutan 

Penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang 

dapat memilih beberapa alternatif bentuk surat dakwaan yang akan disusun, 

yaitu: 

a. Predicate crime dan Pencucian Uang dibuat dalam bentuk kumulatif; 

b. Predicate crime dan Pencucian Uang dakwaan dilakukan secara terpisah 

atau dibuat dakwaan tunggal. 

Dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang di tingkat 

pemeriksaan di persidangan tunduk kepada ketentuan yang berlaku di dalam 

KUHAP, Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang tindak pidana 
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pencucian uang dan ketentuan lain yang tercantum dalam UU Tindak 

Pidana Korupsi. Dalam UU Tipikor untuk tindak pidana pencucian uang 

yang predicate crime nya dari Tindak pidana korupsi, dan keduanya 

disidangkan secara bersamaan, maka perkara tindak pidana pencucian uang 

tersebut masuk dalam yurisdiksi pengadilan tindak pidana korupsi.  

 

Dalam hal penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Namun demikian Undang-Undang memberikan kewenangan 

kepada hakim, yaitu apabila diperoleh bukti cukup selama pemeriksaan 

terdakwa di pengadilan, hakim dapat memerintahkan penyitaan aset yang 

diketahui atau sepatutnya dicurigai merupakan hasil kejahatan yang belum 

disita oleh penyidik atau jaksa penuntut umum yang bersangkutan penyitaan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian 

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada hakim, yaitu apabila 

diperoleh bukti cukup selama pemeriksaan terdakwa di pengadilan, hakim 

dapat memerintahkan penyitaan aset yang diketahui atau sepatutnya 

dicurigai merupakan hasil kejahatan yang belum disita oleh penyidik atau 

jaksa penuntut umum yang bersangkutan. Sedangkan dari proses pemberian 

hukuman menggunakan 4 teori penghukuman dari tindak pidana gabungan 

(concursus) yaitu Absorbsi stelsel, absorbsi stelsel yang dipertajam, 

cumulatie stelsel, dan cumulatie yang diperlunak. 

 

2. Mengenai hambatan-hambatan penulis mendeskripsikan melalui teori 

penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, yaitu; 
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1. Faktor dari undang-undang dimana masih terdapat kesulitan dalam 

pembuktian walaupun dapat digunakan aturan pembuktian terbalik. 

Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-undang Nomor 8 

tahun 2010,  

2. Faktor penegak hukum yaitu masih rendahnya kesadaran penegak hukum 

akan keadilan sehingga hukum di Indonesia bisa diperjual belikan, serta 

ancaman intervensi terhadap dua lembaga independen yang menangani 

kasus pencucian uang dan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 

3. Faktor sarana dan prasarana meliputi hambatan dari segi Sumber Daya 

Manusia (SDM) dalam lembaga KPK dan PPATK yang masih dirasakan 

kurang serta Teknologi Informasi (TI) yang terbatas. 

 4. Faktor masyarakat, Kurangnya pengetahuan masyarakat akan sistem 

pencucian uang menyebabkan rendahnya Laporan pengaduan masyarakat 

terhadap transaksi keuangan mencurigakan mengakibatkan kinerja PPATK 

menjadi kurang maksimal, 

5. Faktor kebudayaan, kebudayaan korupsi yang telah mengakar di negara ini 

merupakan hambatan terbesar dalam penanganan kasus-kasus korupsi serta 

pencucian uang, sehingga telah menjadi kebiasaan yang dianggap biasa oleh 

sebagian besar masyarakat sekarang ini.  
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah dilakukan yang menghambat proses penerapan 

ketentuan  Undang-undang pencucian uang masuk ke dalam tindak pidana 

korupsi yaitu : 

 

1. Perlu adanya revitalisasi di dalam tubuh kedua lembaga independen (KPK 

serta PPATK) yang menangani tindak pidana pencucian uang dan tindak 

pidana korupsi baik itu dalam segi penambahan sumber daya manusia 

maupun memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi (TI) terbaru ke 

dalam tubuh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

sehingga menghasilkan data maupun laporan keuangan mencurigakan yang 

optimal sehingga menjadi kunci utama dalam membongkar suatu kasus 

terutama kasus korupsi. 

2. Perlu adanya dukungan dari semua pihak yang bersangkutan dalam 

menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan tindak pidana pencucian 

uang. Mulai dari masyarakat dan Penyedia jasa keuangan bank maupun non-

bank sebagai pihak pelapor, hingga Hakim tindak pidana korupsi yang 

nantinya akan menjatuhkan hukuman yang diharapkan dapat menimbulkan 

efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang menggunakan tindak 

pidana pencucian uang untuk mengaburkan harta benda hasil korupsinya. 

Serta diharapkan kedepannya tidak ada lagi intervensi atau pelemahan di 

dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

 

  


