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Apa  ? 

“Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asul 
usul uang yang dihasilkan dari suatu tindakan kejahatan 
sehingga tampak seolah-olah berasal dari tindakan yang 
sah”  (Secara lengkap lihat Pasal 1 angka 1 UUTPPU)  

DEFINISI PENCUCIAN UANG  



Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang 

bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan 

asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari 

hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi 

harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan 

yang sah. 

 Sesuai UU TPPU, tindak pidana yang menjadi pemicu 

terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, 

penyuapan, penyelundupan barang/tenaga 

kerja/imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, 

perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, 

penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan 

penipuan. 
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Uang Hasil 
Kejahatan 

Uang Hasil 
Kejahatan Tindakan 

Kejahatan 

Tindakan 
Kejahatan 

ALASAN PENCUCIAN UANG BAGI PENJAHAT 

Penjahat 

Tindakan 
Kejahatan 

Uang Hasil 
Kejahatan 

AML 

AML 
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TUJUAN AKHIR 

Law Enforcement  

Approach 

Anti Money Laundering  

Approach 

+ 
Pencegahan dan  

Pemberantasan  

Kriminalitas 

Kriminalitas  

Menurun 

Intergritas & Stabilitas  

Sistem Keuangan  

Meningkat 
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Bagaimana mekanismenya ? 

PROSES PENCUCIAN UANG  

Placement 

Penempatan dana yang dihasilkan dari tindak 
kejahatan ke dalam sistem keuangan      

  

Layering 

Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi 
keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan 
(audit trail) asal usul dana  

Integration 
Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya 
sehingga dapat digunakan dengan aman  
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Bentuk placement: 

 Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini 

diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan. 

 Menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk 

mengaburkan audit trail. 

 Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. 

 Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan 

usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga  mengubah 

kas menjadi kredit/pembiayaan. 

 Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk 

keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal 

sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang 

pembayarannya dilakukan melalui PJK. 
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Money Laundering 

Bentuk layering: 

 - Transfer dana dari satu bank ke bank lain 

 dan atau antar wilayah/negara. 

 - Penggunaan simpanan tunai sebagai 

 agunan untuk mendukung transaksi yang 

 sah. 

 - Memindahkan uang tunai lintas batas 

 negara melalui jaringan kegiatan usaha 

 yang sah maupun shell company. 



Money Laundering 

Sering digunakan sebagai sarana pencucian uang: 

 - perbankan 

 - lembaga pemberi kredit 

 - pedagang valuta asing 

 - Perusahaan Efek yang melakukan fungsi sebagai Perantara 

 Pedagang Efek 

 - Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi 

 - Money broker 

 - Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan 

 - Akuntan, Pengacara dan Notaris 

 - Surveyor dan agen real estat 

 - Kasino dan permainan judi lainnya 

 - Pedagang logam mulia 

 - Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual 

 barangbarang mewah dan berharga 



Money Laundering 

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan 
 

 Berdasarkan UU, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada 

prinsipnya memiliki unsur-unsur di bawah ini: 

 a. Transaksi yang menyimpang dari: 

  - profil; 

  - karakteristik; atau 

  - kebiasaan pola transaksi 

  dari nasabah yang bersangkutan. 

 b. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk 

 menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK. 

 c. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil 

 kejahatan. 



Money Laundering 

Indikator transaksi keuangan yang mencurigakan 
 

1. Transaksi 

 a. Tunai, contoh: 

  - Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam 

  jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan nasabah. 

  - Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif 

  kecil  namun dengan frekuensi yang tinggi  

  (structuring). 

  - Transaksi dilakukan dengan menggunakan  

  beberapa rekening atas nama individu yang  

  berbeda-beda untuk kepentingan satu orang  

  tertentu (smurfing). 

  

 

  



Money Laundering 

indikator transaksi keuangan yang mencurigakan 

b. Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis, contoh: 

 - Transaksi-transaksi yang tidak sesuai  dengan 

 tujuan pembukaan rekening 

 - Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha 

 nasabah 

 - Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang 

 normal. 



Money Laundering 

indikator transaksi keuangan yang mencurigakan 

 c. Transfer dana, contoh: 

  - Transfer dana untuk dan dari offshore financial centre  

  yang berisiko tinggi (high risk) tanpa alasan usaha  

  yang jelas. 

  - Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan 

   setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang  

  cukup besar kemudian ditransfer ke luar secara   

  sekaligus. 

  - Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang  

  sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka  

  waktu yang relatif singkat (pass-by). 

  - Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa 

   dokumen yang lengkap. 

  - Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong  

  berisiko tinggi (high risk). 



Money Laundering 

indikator transaksi keuangan yang mencurigakan 

2. Perilaku nasabah 

 a. Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan 

 transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri,  dll). 

 b.  Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak 

 benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas,  sumber 

 penghasilan atau usahanya. 

 c. Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas 

  yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda 

  tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama. 

 d. Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk 

  memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas 

  PJK tanpa alasan yang jelas. 

 e.  Dll. 



Money Laundering 

Contoh transaksi keuangan yang mencurigakan: 
 

1. Setoran tunai yang cukup besar dalam satu transaksi atau kumpulan 

dari transaksi, khususnya apabila: 

 a. Transaksi dari kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh  nasabah 

 tidak tunai tetapi dalam bentuk lain seperti cek, bank draft, 

 letter of credit, bills of exchange atau instrumen lain. 

 b. Setoran ke dalam suatu rekening semata-mata agar nasabah 

 dapat melakukan transaksi bank draft, transfer atau instrumen 

 pasar uang yang dapat diperjualbelikan. 
 

2. Nasabah atau kuasanya berupaya menghindari untuk berhubungan 

secara langsung dengan PJK. 
 

3. Penggunaan nominee accounts, trustee accounts dan client accounts 

yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan tidak konsisten dengan 

kegiatan usaha nasabah. 



Money Laundering 

contoh transaksi keuangan yang mencurigakan 

4. Penggunaan banyak rekening dengan alasan yang tidak jelas. 

5. Penyetoran dalam nominal kecil dengan frekuensi yang cukup tinggi, 

dan kemudian dilakukan penarikan secara sekaligus. 

6. Sering melakukan pemindahan dana antar rekening pada 

negara/wilayah yang berbeda. 

7. Adanya jumlah yang hampir sama antara dana yang ditarik dengan 

yang disetor secara tunai pada hari yang sama atau hari sebelumnya. 

8. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang tidak aktif. 

9. Penarikan dalam jumlah besar terhadap rekening yang baru menerima 

dana yang tidak diduga dan tidak biasa dari luar negeri. 

10. Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan 

terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya, atau 

nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan 

dokumen pendukung mengenai identitasnya. 



Money Laundering 

contoh transaksi keuangan yang mencurigakan 

11. Nasabah yang berasal dari atau yang mempunyai rekening di negara 

yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau negara yang 

kerahasiaan banknya sangat ketat. 

12. Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening dengan frekuensi yang 

sangat tinggi dan secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening 

tersebut tergolong tidak aktif. 

13. Pembayaran atas pembelian saham yang dilakukan melalui transfer 

dari rekening atas nama pihak lain. 
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Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

DAMPAK MONEY LAUNDERING 

o  Instabilitas sistem keuangan 

o  Distorsi terhadap sistem persaingan bebas 

o  Mempersulit pengendalian moneter 

   Ekonomis 

o  Meningkatnya kejahatan baik jenis maupun kualitasnya 

o  Meningkatnya kerawanan sosial 

   Hukum dan Sosial 

o  Meningkatnya country risk 
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TANTANGAN DALAM PEMBENTUKAN 
REZIM ANTI MONEY LAUNDERING   

Meningkatnya Transnational Organized Crimes (TOC) dan 
kegiatan pencucian uang seiring dengan peningkatan arus 
globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi dan 
informasi 

Nilai uang yang “dicuci” telah mencapai besaran yang 
mengkhawatirkan, yaitu sekitar 2% - 5% dari GDP dunia 
menurut taksiran IMF 

Untuk Indonesia, perkembangan global tsb semakin menambah 
beban dalam mengatasi masalah masalah akut yang sudah ada: 
korupsi, penyelundupan, perdagangan narkoba, dsb.  

Perbedaan sistem hukum, kondisi ekonomi, kondisi politik dan 
keragaman kepentingan antar negara 

Disatu pihak … 

Dilain pihak … 
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 Tidak adanya ketentuan yang menetapkan money 
laundering sebagai tindak pidana 

 

 Tidak adanya ketentuan KYC untuk lembaga keuangan 
non bank 

  

 Minimnya kapasitas dalam penanganan kejahatan 
pencucian uang 

 

 Kurangnya Kerjasama internasional dalam penanganan 
kejahatan pencucian uang 

NON-COOPERATIVE COUNTRIES 
AND TERRITORIES (NCCTs) 

Pada Juni 2001, FATF telah memasukkan 
Indonesia ke dalam NCCTs list 
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 Ditetapkannya UU No.15/2002 tanggal 17 April 2002 

 

 Dibentuknya PPATK sebagai FIU dan focal point 

penanganan money laundering di Indonesia 

 

 Dikeluarkannya ketentuan KYC untuk industri perbankan 
(PBI No. 3/10/2001 dan PBI No. 3/23/2001) 

 

 Dikeluarkannya ketentuan KYC untuk lembaga keuangan 
non bank (No.Kep-02/PM/2003 tgl 15 Jan 2003 untuk 
Bapepam dan No.45/KMK.06/2003 tgl 30 Jan’03 untuk 
LPJK) 

 

 Kerjasama internasional, antara lain dalam bentuk MoU 
dengan FIU negara lain 

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN 
PEMERINTAH  
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• DPR RI menyetuji amandemen UU TPPU tanggal 16 

September 2003 dan disahkan oleh Presiden RI 
tanggal 13 Oktober 2003 menjadi UU No.25 Tahun 
2003 tentang Perubahan  Atas UU No.15 Tahun 2002 
(UU TPPU) 

 
• Februari 2005 Indonesia keluar dari NCCTs list. 

 
• FATF masih memonitor implementasi dari UU TPPU 

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah, 
untuk memenuhi standar Internasional 

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN 
PEMERINTAH  



24 

Tindak Pidana Pencucian Uang (Ps.3) 

a. Menempatkan 
b. Mentransfer 
c. Membayarkan atau membelanjakan 
d. Menghibahkan atau menyumbangkan 
e. Menitipkan 
f. Membawa ke luar negeri 
g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta 

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang 
atau surat berharga lainnya, 

 Setiap orang yang dengan sengaja 

Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana. 
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Tindak Pidana Pencucian Uang (Ps.6) 
(lanjutan..) 

a. Penempatan 
b. Pentransferan 
c. Pembayaran 
d. Penghibahan 
e. Penitipan atau 
f. Penukaran 

 Setiap orang yang menerima atau menguasai 

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana  

 Ketentuan ini tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan 

yang melaksanakan kewajibanan pelaporan transaksi 
keuangan. 
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16. Penggelapan 

17. Penipuan 

18. Pemalsuan uang 

19. Perjudian 

20. Prostitusi 

21. Perpajakan 

22. Kehutanan 

23. Lingkungan hidup 

24. Kelautan 

25. Tindak pidana lain dengan 
ancaman pidana penjara 
lebih dari 4 tahun  

Predicate of Crimes menurut UU No. 25/2003 
(Pasal 2) 

1. Korupsi 
2. Penyuapan 
3. Penyelundupan barang 
4. Penyelundupan tenaga 

kerja 
5. Penyelundupan imigran 
6. Perbankan 
7. Pasar Modal 
8. Asuransi 
9. Narkotika 
10. psikotropika 
11. Perdagangan manusia 
12. Perdgn. Senjata gelap 
13. Penculikan 
14. Terorisme   
15. Pencurian 
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Kewajiban  PJK 

 Menyampaikan STR dan CTR kepada PPATK 
(Ps.13 ayat 1) 

 

 Membuat dan menyimpan daftar transaksi 
yang dikecualikan (Ps. 13 ayat 6) 

 

 Memastikan pengguna jasa keuangan, 
bertindak untuk diri sendiri atau orang lain 
(Ps.17 ayat 2) 

 

 Menyimpan catatan dan dokumen identitas 
pengguna jasa keuangan (Ps. 17 ayat 7) 
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PELAPORAN 

o Laporan transaksi keuangan mencurigakan 

      (Suspicious Transaction Report – STR) 

o Laporan transaksi keuangan tunai 

      (Cash Transaction Report – CTR)                             

Laporan uang tunai rupiah atau mata uang asing yang dibawa ke 
dalam atau ke luar wilayah negara RI                           

 Laporan dari PJK ke PPATK 

 Laporan setiap orang 
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Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 
(Suspicious Transaction Report – STR)  

Transaksi yang tidak wajar/unusual (Ps. 1 angka 7) :  
 
  menyimpang dari profil, karakteristik atau pola    
    kebiasaan transaksi nasabah 
   
  bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi 
 
  patut diduga berasal dari tindak pidana 

Penyampaian STR dilakukan paling lambat 3 hari kerja setelah 
diketahui oleh PJK (Ps. 13 ayat 2) 
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Laporan Transaksi Keuangan Tunai 
(Cash Transaction Report – CTR) 

Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah 
kumulatif sebesar Rp 500 juta atau lebih atau mata uang asing 
yg nilainya setara, dilakukan dalam satu maupun beberapa kali 
transaksi dalam satu hari (Ps.13 ayat (1) b) 

Transaksi tersebut antara lain berupa transaksi penarikan, 
penyetoran, atau penitipan, yang dilakukan dengan uang tunai 
atau instrumen pembayaran yang lain, misalnya traveller 
cheque, cek dan bilyet giro (Ps. 1 angka 8) 

Penyampaian CTR dilakukan paling lambat 14 hari kerja 
terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan (Ps. 13 ayat 3) 

Dikecualikan dari pelaporan CTR adalah transaksi antarbank, 
transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, 
pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan 
oleh Kepala PPATK atau atas permintaan PJK yang disetujui 
PPATK (Ps. 13 ayat 5) 
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Laporan uang tunai Rupiah yang dibawa ke 
dalam atau ke luar wilayah negara Republik 
Indonesia 

Setiap orang yang membawa uang tunai Rupiah ke 
dalam atau ke luar wilayah negara RI sejumlah Rp 
100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang 
nilainya setara, harus melaporkan ke Ditjen Bea dan 
Cukai (Ps. 16 ayat 1) 

Ditjen Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang 
informasi yang diterimanya tersebut kepada PPATK selama 
jangka waktu 5 hari kerja (Ps.16 ayat 2) 

Ditjen Bea dan Cukai wajib memberitahukan 
kepada PPATK paling lambat 5 h.k. setelah 
mengetahui adanya pelanggaran thdp ketentuan 
pembawaan uang tersebut (Ps. 16 ayat 3) 



32 

SANKSI - SANKSI 

PJK yang dengan sengaja tidak menyampaikan STR dan CTR 
kepada PPATK, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 
250 juta dan paling banyak Rp 1 milyar (Ps. 8) 

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai Rupiah sejumlah 
Rp 100 juta atau lebih yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah 
negara RI, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100 
juta dan paling banyak Rp 300 juta (Ps. 9) 

Sanksi Pelaporan 

Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang 

Pelaku tindak pidana pencucian uang dikenakan pidana 
penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 
tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling 
banyak Rp 15 milyar (Ps. 3 ayat 1) 

Sanksi yang sama juga dikenakan kepada setiap orang yang 
melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat 
untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (Ps.3 ayat 2) 
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SANKSI – SANKSI.. lanjutan 
Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang 

Pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, 
hakim, atau orang lain dlm rangka melaksn. UUTPPU 
wajib merahasiakan dokumen dan/atau sumber 
keterangan, dan laporan STR baik di luar maupun  
dalam sidang pengadilan, kecuali untuk memenuhi 
kewajiban UU. Pelanggaran ini diancam 1 s/d 3 tahun 
penjara jika tidak sengaja, dan Apbila disengaja 
diancam pidana 5 s/d 15 tahun penjara (Ps.10A) 
 
PPATK, penyidik, saksi,  penuntut umum,  hakim atau orang lain 
yang bersangkutan dengan TPPU yang melanggar ketentuan 
menyebut identitas pelapor baik didalam maupun dalam sidang 
pengadilan diancam dengan pidana penjara 1 – 3 tahun (Ps.10) 

 
Direksi dan pejabat/ pegawai PJK, dan pejabat/pegawai PPATK, 
serta penyelidik/penyidik yang memberitahukan kepada pengguna 
jasa keuangan mengenai laporan STR yang sedang disusun atau 
telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik (anti tipping of), 
diancam dengan pidana penjara 3 sampai dengan 5 tahun dan 
denda Rp100 juta sampai dengan Rp1 milyar (Ps.17 A ayat 3) 
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PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN 
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN  

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang 
memerintahkan kepada PJK untuk melakukan 
pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang 
telah dilaporkan PPATK kepada penyidik; tersangka; 
atau terdakwa 

Pemblokiran harta kekayaan (Ps. 32) 

PJK wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah 
pemblokiran diterima 

Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada PJK 

Pemeriksaan  

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta 
keterangan dari PJK mengenai harta kekayaan setiap orang yang  
dilaporkan PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa (Ps 33) 

Tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang 
rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya (Ps. 33) 
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PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN 
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 

Lanjutan …….  

Penyitaan (Ps. 34) : 
Jika dalam pemeriksaan sidang pengadilan diperoleh bukti cukup, 
hakim memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan yang 
patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau 
penuntut umum. 

Azas Pembuktian (Ps. 35) :  

Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya 
bukan merupakan hasil tindak pidana  
Alat bukti pemeriksaan TPPU : sesuai Hukum Acara Pidana; 
informasi secara elektronik; dan dokumen 

Jika terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 kali namun tidak hadir, 
majelis hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan 
dengan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia) 

Pemeriksaan (Ps. 36) :  
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PERLINDUNGAN  PELAPOR & SAKSI (Ps.39-43) 

PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan 
identitas pelapor 

Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana 
pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari 
kemungkinan berbagai ancaman 

Di sidang pengadilan, pihak-pihak yang terkait dilarang menyebut 
nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan 
dapat terungkapnya identitas pelapor 

Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak 
pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh 
negara dari kemungkinan berbagai ancaman 

Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau 
pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang 
bersangkutan 
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 Dibentuk berdasarkan pasal 18  
 UU No.15/2002 
  
 Bertanggung jawab langsung kepada Presiden 

(Pasal 18 UU 15/2002) 
 

 

PPATK 

(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 
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 Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan       
mengevaluasi informasi yang diperoleh 

 
 Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian 

 
 Membuat pedoman tatacara pelaporan STR 
 
 Memberikan nasihat dan bantuan 
 
 Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada PJK ttg       

kewajibannya 
 
 Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai       

upaya pencegahan 
 
 Melaporkan hasil analisis kepada penyidik 
 
 Membuat dan memberikan laporan berkala kepada 

Presiden, DPR , dll. 
 

TUGAS PPATK (Pasal 26) 
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 Meminta dan menerima laporan dari PJK 

 

 Meminta informasi mengenai perkembangan 
penyidikan/penuntutan 

 

 Melakukan audit terhadap PJK 

 

 Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan 

WEWENANG PPATK (Pasal 26) 



Beberapa Isu Penting... 

Pasal 69 UU TPPU No. 8/2010 

 

 Untuk dapat dilakukan penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan terhadap tindak pidana pencucian 

uang TIDAK WAJIB dibuktikan terlebih 

dahulu tindak pidana asalnya. 



Beberapa Isu Penting... 

Pasal 74 UU TPPU No. 8/2010 

 

 Penyidikan 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. 



Beberapa Isu Penting... 

Pasal 77 UU TPPU No. 8/2010 

 

 Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang 

pengadilan, terdakwa wajib membuktikan 

bahwa harta kekayaannya bukan merupakan 

tindak pidana 
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TERIMA KASIH 


