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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 
Seiring dengan perkembangan waktu, untuk itu diperlukan hukum 

khusus untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi dalam suatu negara. 

Sehingga pada awalnya berbagai kegiatan ekonomi telah dikenal dan diatur 

dalam hukum dagang yang kemudian seiring dengan perkembangan zaman 

berubah menjadi hukum perusahaan. Namun demikian jika diteliti lebih 

mendalam lagi, kedua hukum tersebut hanyalah bersifat keperdataan (privat). 

Padahal pada faktanya perekonomian berkembang secara terus menerus dan 

tidak hanya mengurus kepentingan keperdataan (privat) saja, tetapi juga 

unsur-unsur yang menyangkut dengan pidana (public). Oleh karena itu 

diperlukan suatu hukum yang mengurus dan mengatur masalah kepentingan 

keperdataan (privat) maupun Pidana (public). Relevansi antara hukum pidana 

dan hukum keperdataan akan bertemu pada aturan-aturan mengenai tindak 

kejahatan perbankan dan keuangan. 

Mengingat bahwa fungsi perbankan dalam sektor pembangunan 

ekonomi dan keuangan nasional adalah memberi perlindungan hukum 

terhadap perbankan dan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan dari 

bank sehingga meningkatkan aktivitas perbankan yang bersifat efektif dan 

efisien. Di samping itu, perbankan berfungsi juga untuk menghindari adanya 
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berbagai tindakan yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga perbankan, misalkan kejahatan perbankan.1 

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan melibatkan dan 

menghasilkan uang dalam jumlah yang besar, diantara lain berupa modus yang 

dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara memasukkan hasil tindak 

pidana kejatahan tersebut kedalam sistem keuangan (financial system), terutama 

system perbankan. Dengan demikian, asal usul harta kekayaan para pelaku 

kejahatan sangat sulit untuk dilacak oleh instansi yang berwenang. Modus 

kejahatan inilah yang sering disebut dengan tindakan pencucian uang (money 

laundering). 

Dunia international mulai menyorotkan perhatiannya ke dalam praktek 

pencucian uang yang dilakukan pelaku kejahatan di seluruh dunia. Namun 

tindakan pencucian uang (money laundering) benar-benar muncul di muka 

masyarakat internasonal yaitu pada saat munculnya kasus Al Capone pada 

tahun 1920. Money laundering dikenal sebagai salah satu jenis kejahatan 

kerah putih (white collar crime). Pada tahun 1920, di Amerika Serikat muncul 

seorang mafia besar yang bernama Al Capone, pada tahun 1920-an memulai 

bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena 

menggunakan uang tunai untuk mempercepat proses pencucian uang agar 

uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian dan 

                                                            
1 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktik Buku Kesatu, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1996), hlm. 144. 
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penyeludupan minuman keras terlihat sebagai uang halal. Walau demikian Al 

Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan 

tersebut, selain itu juga ada Meyer Lansky, seorang mafia yang menghasilkan 

uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan 

mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. 

Uang hasil bisnis illegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang 

sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini 

kemudian digunakan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk 

membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru 

terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk 

tindak pidana pencucian uang yang dilakukan. 

Dunia internasional setelah mempertimbangkan kasus-kasus yang 

pernah terjadi, maka dibentuklah Financial Action Task Force on Money 

Laundering (untuk selanjutnya disebut FATF). FATF adalah sebuah lembaga 

antar pemerintah (intergovemmental body) yang dibentuk oleh G-7 Summit di 

Paris pada juli 1989, yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan 

kebijakan untuk memberantas praktek pencucian uang di dunia.2 Demi 

membentuk dunia anti pencucian uang maka FATF menyusun dan 

mengeluarkan 40 rekomendasi (the forty recommendations), yaitu sebuah 

kerangka dasar bagi upaya pemberantasan pencucian uang dan dirancang 

sebagai pedoman yang dapat diimplementasikan secara universal. Money 

                                                            
2 Siahaan NHT, Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 
hlm. 111. 
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laundering ini merupakan transnational organized crime, memerlukan 

pemberantas yang berkaitan dengan yuridiksi negara lain, serta memerlukan 

kerja sama yang bersifat internasional untuk mengatasinya. Dalam kaitan 

dengan kerjasama untuk memberantas money laundering, pada tahun 2001 

Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai kurang kooperatif dalam 

permberantasan praktek-praktek pencucian uang dan dimasukkan ke dalam 

daftar Non Coorperative Countries and Territories (untuk selanjutnya disebut 

NCCT) oleh FATF. Alasan Indonesia dimasukkan ke dalam daftar hitam 

FATF berdasarkan pada berbagai pertimbangan, yakni belum adanya tindak 

pidana, terdapat kekosongan hukum (loopholes) dalam pengaturan lembaga 

keuangan terutama lembaga keuangan nonperbankan, terbatasnya sumber 

daya dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, serta 

minimumnya kerjasama international dalam upaya memerangi kejahatan 

pencucian uang.3 

Berbagai kelemahan yang dimiliki Indonesia pada saat itu adalah 

ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasi praktek 

pencucian uang. Hal ini merupakan kelemahan dasar dan fatal, karena tanpa 

adanya kriminalisasi terhadap pencucian uang maka tindakan 

menyembunyikan dan/atau menyamarkan harta kekayaan hasil dari suatu 

kejahatan merupakan tindakan yang dibenarkan menurut hukum di Indonesia. 

                                                            
3 Yunus Hussein, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Prosiding, 
(Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 35. 
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Oleh karena itu FATF menganggap bahwa Indonesia belum eligible untuk 

dapat masuk dalam pergaulan antar bangsa.  

Walaupun Indonesia tidak berhasil menjadi anggota FATF, hal ini 

tidak membuat Indonesia putus asa dalam mencari solusi penyelesaian 

tindakan pencucian uang yang akan terjadi pada negaranya sendiri. Pada tahun 

2000, Indonesia berhasil bergabung dengan APG (Asia Pacific Group on 

Money Laundering). Indonesia diminta untuk mengubah Undang-Undang  

tindak pencucian uang dan jika tidak dilakukan perubahan (amademen) maka 

terdapat kemungkinan Indonesia akan dikenakan tindakan balasan (counter 

measures) dalam berbagai bentuk, seperti pemutusan hubungan korepondensi 

dengan industri perbankan luar negeri. Adanya desakan yang demikian besar 

terhadap Indonesia agar segera melakukan kriminalisasi terhadap pencucian 

uang, maka pada 17 April 2002 pemerintah memberlakukan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30.  

Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2003 pemerintah mensahkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2002. Dengan perkembangan yang memadai dan berkelanjutan serta adanya 

komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam membangun negara anti 
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pencucian uang, melalui surat tanggal 11 Februari 2005 akhirnya FATF 

memutuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCT.4 

Dalam rangka menjalankan misi negara anti pencucian uang maka 

pada tanggal 17 April 2002 pemerintah Indonesia mendirikan sebuah Lembaga 

independen yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(selanjutnya disebut PPATK). PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan yang merupakan lembaga Independen yang dibentuk 

dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang 

Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan 

dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti 

pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia.5 PPATK 

berkewenangan untuk meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan terhadap 

laporan hasil analisis atau pemeriksaan laporan transaksi keuangan 

mencurigakan yang dihasilkan kepada penyidik yang diatur dalam Pasal 44 

Ayat (1) huruf  (l) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  

Laporan Hasil Analisis (selanjutnya disebut LHA) adalah laporan 

transaksi keuangan yang telah dianalisis oleh PPATK yang berindikasi tindak 

pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang wajib ditindaklanjuti oleh 

penyidik sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 48 
                                                            
4 Yunus Hussein, Upaya Indonesia Untuk Keluar Dari Daftar NCCTs, (Jakarta: Pusat Pengkajian 
Hukum, 2005), hlm. 40. 

5 Wikipedia, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan,  
http://id.wikipedia.org/wiki/PusatPelaporandanAnalisisTransaksiKeuangan, diunduh pada 20 Mei 
2015. 
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Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

dan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi LHA 

yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik belum ditindaklanjuti secara 

optimal. Masih ada perbedaan jumlah yang signifikan antara jumlah LHA 

yang disampaikan PPATK ke Penyidik dengan jumlah tindak lanjut LHA 

yang dilaporkan penyidik kepada PPATK. Kewajiban tindak lanjut terhadap 

laporan tersebut harus dilaksanakan secara maksimal. LHA yang disampaikan 

oleh PPATK merupakan informasi yang sangat penting dan rahasia serta 

rawan untuk disalahgunakan. Hal tersebut dikarenakan LHA yang 

disampaikan oleh PPATK memuat transaksi yang dilakukan oleh pihak yang 

diduga melakukan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana 

lainnya dan menyangkut transaksi dalam jumlah yang besar serta melibatkan 

Politically Exposed Persons. 

Peraturan perbankan mengatur tentang rahasia bank. Bank wajib 

merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan nasabah pada 

bank. Hal ini menjadi sasaran bagi para pelaku tindak pidana untuk proses 

pencucian uang yaitu menggunakan jasa perbankan agar dana hasil kejahatan 

dapat dihilangkan jejaknya. Negara Indonesia terus melakukan perubahan 

pada sistem keamanan di Indonesia dengan mengeluarkan aturan dalam 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 pasal 13 yang berbunyi Penyedia Jasa 

Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK terhadap transaksi 

keuangan mencurigakan dan Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip 

Andri, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 
Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015 
UIB Repository (c) 2015 



8 
 

                                                                 Universitas Internasional Batam 

mengenal nasabah sebagai salah satu tindakan preventif tindak pidana 

pencucian uang. PPATK juga memiliki wewenang untuk meminta kepada 

bank untuk memberikan laporan rekening yang diduga berkaitan dengan 

tindak pidana pencucian uang. 

Berdasarkan uraian terlihat bahwa tindak pidana pencucian masih 

menjadi satu kendala bagi negara kita sehingga perlu adanya pemantauan 

lebih dari PPATK untuk membentuk negara bebas pencucian maka penulis 

mengangkat judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKAAN 

RAHASIA BANK OLEH PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN 

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN) SEBAGAI UPAYA 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penerapan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan 

yang menjadi dasar perumusan masalah dalam laporan skripsi ini. 

Diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan peraturan rahasia bank terhadap praktek 

pencucian uang di Indonesia ? 

2. Apa dasar hukum dan tindakan yang diambil PPATK terhadap 

pembukaan rahasia bank dalam rangka penegakan dan pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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a. Mengetahui ketentuan penerapan peraturan rahasia bank terhadap 

praktek pencucian uang yang berlaku di Indonesia seperti Undang-

Undang  Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh PPATK terhadap praktek Pencucian 

uang di Indonesia serta solusi penanggulangan faktor-faktor yang 

menghambat aparat penegak hukum dalam mengungkapkan praktek 

pencucian uang berkaitan dengan kerahasiaan bank.   

b. Untuk mengetahui peraturan yang mengatur PPATK dan sejauh mana 

kewenangan PPATK dalam menangani tranksaksi tidak wajar pada 

rekening nasabah yang diduga adanya pencucian uang (Money 

Laundering) dan Bagaimana PPATK melakukan kerjasama dengan 

pihak bank dan penyidik dalam memberantas tindak pidana 

pencucian uang. 

2. Manfaat Penelitian  

 Adapun penelitian ini diharapkan agar dapat membawa manfaat, yaitu: 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan 

sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktis 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 

hukum di bidang Pembukaan rahasia bank pada pemberantasan 

Pencucian Uang (Money Laundering) yang dilakukan oleh PPATK. 

Andri, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 
Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2015 
UIB Repository (c) 2015 



10 
 

                                                                 Universitas Internasional Batam 

b. Secara Praktis Memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang dapat berguna bagi kepentingan Rakyat Indonesia pada 

umumnya dan kepentingan PPATK pada khususnya. 

D. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian. Penulisan ini 

dibagi dalam 5 (lima) bab, tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang 

saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu 

kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain sebagai 

berikut: 

BAB I.    PENDAHULUAN 

Dalam Bab I akan memaparkan tentang tentang latar belakang 

masalah yakni sub bab yang menggambarkan secara umum 

permasalahan apa yang yang akan diangkat dalam penulisan skripsi 

ini. Kemudian mengenai rumusan masalah yakni sub bab yang 

menunjukkan secara spesifik permasalahan yang akan diangkat 

dalam penulisan skripi ini, selanjutnya alasan pemilihan judul yakni 

sub bab yang memberikan penjelasan tentang alasan mengapa 

penulis memilih judul. Setelah itu, tujuan dan manfaat dari 

penulisan ialah sub bab yang menjelaskan tujuan dilakukannya 

penulisan skripsi ini, serta pertanggungjawaban sistematika yakni 

sub bab yang menjelaskan tentang isi serta perencanaan kajian dari 

penulisan skripsi ini yang disusun secara sistematis. 
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BAB II .   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tentang rangkaian teori pendapat para ahli dan juga 

peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan 

laporan skripsi ini. Pendapat para ahli yang digunakan termasuk 

namun tidak terbatas pada pengertian, asas-asas, tujuan, sifat, 

subjek, objek dalam hal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan terhadap kasus pencucian uang (money laundering) yang 

ditanganinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 

Negara Indonesia. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan 

data dan metode analisis data yang akan digunakan untuk 

melakukan penelitian kewenangan yang dimiliki oleh Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam penanganan 

kasus pencucian uang yang dilakukan perbankan yang diatur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative. 

Kemudian untuk jenis data yang digunakan adalah data sekunder 

yang diperoleh dari Undang-Undang dan/atau peraturan 

pelaksanaannya mengenai kewenangan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan di Negara Indonesia. Sedangkan 

untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui 
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studi kepustakaan. Terakhir adalah mengenai metode analisa data 

yang menggunakan data secara kualitatif dan deskriptif. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang sebagaimana 

membahas rumusan permasalahan yaitu, penelitian kewenangan 

yang dimiliki oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan dalam penanganan tindakan pencucian uang (money 

laundering) dengan membuka rahasia perbankan dan ditinjau dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

BAB V.  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini yang dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah diperoleh setelah pembahasan. Selain itu 

dijelaskan juga hambatan yang dialami oleh Penulis dalam 

melakukan penelitian tersebut. Dalam bab ini juga memuat saran 

dan kritik yang diminta oleh Penulis atas hasil penelitian yang telah 

diperoleh agar dapat bermanfaat ke depannya. 
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