
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Kajian Teoritis 

1. Sistem Hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia 
 

Subekti berpendapat bahwa suatu sistem adalah suatu susunan 

atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-

bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana 

atau pola hasil suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sistem 

yang baik tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih 

(overlapping). Belleffoid mengatakan bahwa sistem hukum adalah 

keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan 

asas-asas tertentu. 

Sistem hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Sistem Hukum 

Eropa Benua atau sering juga disebut Civil Law System dan Sistem 

Hukum Inggris atau sering juga disebut Common Law System.3 

Indonesia dan Malaysia merupakan 2 (dua) negara yang 

mempunyai sistem hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut karena 

Indonesa dilatarbelakangi oleh hegemoni kekuasaan Negara Belanda 

sedangkan Malaysia oleh hegemoni kekuasaan Negara Inggris. Oleh 

karena itu, hal tersebut juga mempengaruhi sistem hukum Negara 

Indonesia dan Negara Malaysia. 

 

 

3 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 235. 
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a. Sistem Hukum Indonesia 
 

Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan asas 

konkordansi, maka hukum yang berlaku di Hindia Belanda 

sejalan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Belanda 

merupakan salah satu penganut dan pendukung sistem hukum 

Eropa Kontinental. Dengan demikian, secara mutatis 

mutandis sistem Eropa Kontinental dilaksanakan di Indonesia.4 

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh hagemoni kekuasaan 

Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang 

merupakan peninggalan Belanda.5 

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa 

Kontinental atau civil law ialah “hukum memperoleh kekuatan 

mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang 

berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di 

dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.” Prinsip dasar ini dianut 

dengan mengingat salah satu tujuan hukum yakni tercapainya 

kepastian hukum. Kepastian hanya dapat dicapai jika tindakan-

tindakan hukum manusia diatur dengan peraturan-peraturan 

tertulis. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat umum, melainkan hanya 

4Nyoman Surata, “Sistem Hukum Indonesia” http://fakultashukum-
universitaspanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-
unikum-yang-dinamis.html, diunduh 15 Mei 2014. 

5Budiman Ginting, “Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Altenatif  Metode Pembaharuan Hukum 
Indonesia” http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf, diunduh 
15 Mei  2014. 

Pukka Naibaho, Studi Perbandingan Hukum Tugas dan Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan 
 Unit Perisikan Kewangan Negara Malaysia, 2014 
UIB Repository (c) 2014

http://fakultashukum-universitaspanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-unikum-yang-dinamis.html
http://fakultashukum-universitaspanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-unikum-yang-dinamis.html
http://fakultashukum-universitaspanjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/42-sistem-hukum-indonesia-unikum-yang-dinamis.html
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf


menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-

batas kewenangannya. Putusan hakim dalam suatu perkara hanya 

mengikat para pihak yang berperkara saja (Res Ajudicata).6 

b. Sistem Hukum Malaysia 
 

Negara Malaysia adalah negara yang menganut sistem 

hukum Anglo Saxon atau yang juga disebut sebagai Common 

Law.7 Sistem hukum Malaysia terdiri dari hukum-hukum yang 

muncul dari tiga periode penting dalam sejarah Malaysia, yakni 

dari Kesultanan Malaka, penyebaran Islam ke Asia Tenggara, 

dan selanjutnya penyerapan budaya hukum pemerintahan 

kolonial Inggris yang memperkenalkan pemerintahan yang 

konstitusional dan sistem hukum anglo saxon.8 

Anglo Saxon atau common law merupakan sistem hukum 

yang mulai bekembang di Inggris pada abad ke XI. Common law 

sering disebut sebagai “Unwritten Law” (tidak tertulis), namun 

hal ini tidak sepenuhnya benar, sebab dalam common law juga 

dikenal sumber-sumber hukum yang tertulis (statutes). Sumber 

hukum dalam sistem hukum common law ialah putusan-putusan 

6R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, cet.2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 
hlm. 69 

7Embassy of Malaysia at Washington D.C, http://www.erieri.co.uk/freedata/HRCodes/ 
MALAYSIA.html , diunduh 17 Mei 2014. 

8http://www.bakermckenzie.com/files/Uploads/Documents/Global%20Dispute%20Resolution/Dis
pute%20Resolution%20Around%20the%20World/dratw_malaysia_2011.pdf. diundu 17 Mei 
2014. 
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hakim, kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan tertulis undang-

undang dan peraturan administrasi negara.9 

Sumber dalam sistem Common Law ialah putusan 

pengadilan dan melalui putusan pengadilan inilah kaidah-kaidah 

hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat secara 

umum. Menurut sistem Common Law juga dikenal kebiasaan, 

peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis dan 

peraturan administrasi negara, selain dari putusan pengadilan 

Sumber hukum kebiasaan, peraturan perundang-undangan 

dan peraturan administrasi negara dalam sistem Common Law 

tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki seperti halnya 

dalam Civil Law. Menurut sistem Common Law, hakim memiliki 

wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan yang berlaku 

dan membuat putusan dengan menciptakan prinsip-prinsip 

hukum baru yang menjadi pegangan bagi hakim-hakim lainnya 

untuk mengadili perkara yang sejenis.10 

2. Tinjauan Umum Tentang Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 
Keuangan 

 
a. Sejarah Pembentukan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 

Keuangan 
 

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (untuk 

selanjutnya disebut PPATK) merupakan lembaga sentral (focal 

point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan 

9R. Abdoel Djamali, Op.Cit, hlm. 70 
10Ibid., hlm. 71. 
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pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara 

internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit 

(untuk selanjutnya disebut FIU), yaitu unit intelijen keuangan yang 

memiliki tugas dan fungsi untuk menerima laporan transaksi 

keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan 

meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. 

PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 dibentuk dikarenakan pada tanggal 

22 Juni 2001, Financial Action Task Force on Money Laundering 

(untuk selanjutnya disebut FATF) telah memasukkan Indonesia 

dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (untuk 

selanjutnya disebut NCCT’s).11 

FATF adalah suatu badan antar pemerintah yang yang bertugas 

memberantas tindak kejahatan perbankan, khususnya tindak pidana 

pencucian uang, serta kejahatan pembiayaan terorisme. FATF 

didirikan oleh negara-negara maju yang tergabung dalam G-7 di 

Paris pada bulan Juli 1985. NCTT’s adalah suatu daftar negara-

negara yang tidak atau belum meratifikasi rekomendasi FATF dan 

negara-negara yang belum membuat peraturan perundang-undangan 

11R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 4.  
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yang khusus mencegah dan memberantas tindak pidana perbankan, 

khususnya pencucian uang. 12 

b. Dasar Hukum Pembentukan Pusat Pelaporan Dan Analisis 
Transaksi Keuangan   
 

PPATK dibentuk menurut amanah dari Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2002, hal ini dapat dilihat dari pasal 18 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang menyebutkan 

“Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana 

pencucian uang, dengan Undang-undang ini dibentuk PPATK”.  

Seiring berkembangnya jaman dan dirasakan perlu, Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2003. Proses amandemen tidak berhenti disitu, 

pada tahun 2010 pemerintah Indonesia menerbitkan kembali 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini membuat Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003  tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang TPPU). 

 

 

12FATF, “About The FATF” http://www.fatf-gafi.org/, diunduh 15 Juni 2014. 

Pukka Naibaho, Studi Perbandingan Hukum Tugas dan Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan 
 Unit Perisikan Kewangan Negara Malaysia, 2014 
UIB Repository (c) 2014

http://www.fatf-gafi.org/


c. Tugas Dan Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 
Keuangan Menurut Peraturan Perundang-undangan 

 
Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 atau 

sering disebut dengan Undang-Undang TPPU, tugas dan fungsi 

PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana 

pencucian uang.  Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, 

PPATK melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan 

yang diterimanya, baik dari penyedia jasa keuangan, lembaga 

penegak hukum, maupun lembaga terkait lainnya. Setelah 

melakukan analisis, PPATK membuat Laporan Hasil Analisis 

(untuk selanjutnya disebut LHA) untuk disampaikan kepada 

lembaga penegak hukum guna proses hukum lebih lanjut.13 

d. Tugas Dan Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 
Keuangan Menurut Para Ahli 

 
1) Menurut Yunus Husein, PPATK adalah badan independen 

yang dibentuk undang-undang untuk memberantas  pencucian 

uang. Dengan beberapa prosedur penyelidikan yang dilakukan 

seperti menerima informasi dari penyedia jasa keuangan, 

melakukan analisis transaksi keuangan dan kemudian jika ada 

indikasi tindak pidana, maka akan diteruskan ke Kejaksaan, 

Polisi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya 

13Iman Sjahputra, Teori Dan Kasus Money Laundering (Pencucian Uang), cet. 1, (Jakarta : 
Harvarindo), hlm. 5  
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disebut KPK). PPATK hanya punya kewenangan administratif, 

yang mengeksekusi ialah penegak hukum.14 

2) Menurut Ganjar L. Bondan, PPATK adalah suatu lembaga 

yang hanya sebatas menganalisis dan membuat laporan 

mengenai transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana 

pencucian uang untuk disampaikan kepada lembaga penegak 

hukum.15 

3) Menurut Muhammad Yusuf, PPATK adalah suatu lembaga 

yang dibentuk pemerintah dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PPATK bertugas 

membuat Hasil Laporan Analisis (HLA) kepada lembaga 

penegak hukum untuk segera diproses guna mencapai keadilan 

hukum.16 

3. Tinjauan Umum Tentang Unit Perisikan Kewangan Negara 
Malaysia 
 
a. Dasar Hukum Unit Perisikan Kewangan Negara Malaysia 

Pada tahun 2000 pemerintah Malaysia telah membuat 

kemajuan yang signifikan dalam membangun komprehensif rezim 

anti pencucian uang. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia 

14Yunus Husein, “PPATK Melacak Penjahat, Yang Bersih Gak Usah Risih” 
http://perspektif.net/article/article.php?article_id=902, diunduh 10 September 2014. 

15Ganjar L. Bondan, “Kewenangan PPATK Sebatas Mengintip” 
http://www.beritasatu.com/hukum/46396-pakar-pidana-ui-kewenangan-ppatk-sebatas-
mengintip.html, diunduh 10 September 2014. 

16Muhammad Yusuf, “PPATK Ibarat Memberi Umpan Ke Pemancing” 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ec61a217fea1/ppatk-ibarat-memberi-umpan-ke-
pemancing, diunduh 10 September 2014. 
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membentuk suatu komite, yaitu Komite Koordinasi Nasional 

Malaysia Kontra Pencucian Uang, terdiri dari anggota dari 13 

instansi pemerintah, mengawasi penyusunan Anti-Money Laundering 

Act 2001 (untuk selanjutya disebut AMLA 2001). 

AMLA 2001 merupakan dasar aturan hukum yang digunakan 

pemerintah Malaysia untuk memerangi tindak pidana yang berkaitan 

dengan transaksi keuangan. Undang-undang ini juga menciptakan 

FIU yang bernama Unit Perisikan Kewangan terletak di Bank 

Negara Malaysia (untuk selanjutnya disebut BNM). 

Unit Perisikan Kewangan ini sama seperti lembaga PPATK 

yang ada di Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengawasi 

transaksi keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak 

pidana pencucian uang di Malaysia. 

b. Tugas Dan Fungsi Unit Perisikan Kewangan Negara Malaysia 
Menurut Peraturan Perundang-undangan 

 
Unit Perisikan Kewangan bertugas menerima dan menganalisis 

informasi, dan berbagi informasi finansial dengan lembaga penegak 

hukum untuk penyelidikan lebih lanjut. Upaya ini dilakukan guna 

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam 

menjalankan tugas tersebut, Unit Perisikan Kewangan mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 
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1) Menerapkan prinsip Costumer Due Diligence (untuk selanjutnya 

disebut CDD)17 

2) Koordinasi dengan pemegang lisensi mengenai pencatatan 

nasabah 

3) Pengawasan transaksi keuangan mencurigakan 

4) Laporan transaksi keuangan mencurigakan 

5) Mengawasi peran pegawai kepatuhan 

4. Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

a. Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia 

Money Laundering yang memiliki pengertian pencucian uang, 

jika diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata money dan 

laundering. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia, kata 

money adalah uang dan laundering yang berasal dari kata laundry 

memiliki arti pencucian ; cucian.18 Sehingga jika digabungkan kata 

money laundering akan menjadi suatu istilah dan akan memperoleh 

pengertian sebagai kata kerja yaitu pencucian uang. 

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana 

bawaan dari tindak pidana asal, yaitu tindak pidana korupsi. Di 

Indonesia, tindak pidana pencucian uang umumnya dilakukan oleh 

pejabat-pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya. 

17IBA,“Anti Money Laundering Forum” http://www.anti-
moneylaundering.org/asiapacific/Malaysia.aspx, diunduh 28 Juni 2014 

18S. Wijowasito, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris Dengan Ejaan Yang 
Disempurnakan, (Malang : C.V Hasta, 1980), hlm. 117.  
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Dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan 

oleh oknum pejabat negara memberikan dampak yang sangat 

signifikan juga terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian 

uang. Salah satu upaya pelaku tindak pidana korupsi menghindari 

dirinya dari jeratan hukum atau menghindari pembayaran atau 

pengganti adalah dengan menyembunyikan atau hasil kejahatan 

melalui pencucian uang (money laundering).  

Pencucian uang merupakan sarana bagi para pelaku kejahatan 

korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara 

menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang 

diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas 

keuangan. Praktik pencucian uang ini dipilih dengan tujuan agar 

asal-usul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui oleh 

penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, 

maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang dari 

sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar 

hukum.19 

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk 

memberantasnya, baik upaya preventif maupun refresif termasuk 

juga melakukan perubahan terhadap metode pemberantasannya. 

Salah satu tujuan dari penindakan secara refresif adalah 

mengembalikan kerugian negara. Korupsi telah mengakibatkan 

19Iman Sjahputra, Op.cit, hlm. 15. 
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kerugian besar terhadap keuangan atau aset negara dan merusak 

stabilitas perekonomian nasional. 

Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai 

arti penting bagi pengembalian aset negara terkait dengan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Pencucian uang hanya 

diperlukan dalam hal uang yang tersangkut dalam jumlah yang besar. 

Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang 

itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang 

disebut pencucian uang (money laundering) sebagaimana yang telah 

dikemukakan di atas. 

Harta kekayaan menjadi objek yang sangat fundamental dalam 

kaitannya terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana 

pencucian uang. Money laundering selalu berkaitan dengan harta 

kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Harta kekayaan adalah 

semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Korupsi tentu terkait dengan aset 

atau harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan 

kotor (dirty money).20 

Penindakan terhadap pelaku korupsi bukan saja terkait masalah 

perbuatannya melainkan juga penindakan terhadap hasil 

perbuatannya itu yakni penyitaan aset atau harta kekayaan dari 

20Pathorang Halim, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi, 
cet. 1, (Jakarta : Total Media, 2013), hlm. 2. 
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pelaku. Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang 

mempunyai arti penting bagi pengembalian aset negara terkait 

dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.  

Pada saat belum adanya suatu rezim anti pencucian uang yang 

memadai telah mengakibatkan masuknya Indonesia ke dalam daftar 

NCCT’s oleh FATF sejak bulan Juni 2001. Dimasukkannya 

Indonesia ke dalam daftar NCCT’s telah membawa konsekuensi 

negatif tersendiri baik secara ekonomis maupun politis.  

Langkah-langkah serius kemudian diambil oleh pemerintah, 

yaitu menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang 

secara tegas menyatakan bahwa pencucian uang adalah suatu tindak 

pidana dan memerintahkan pendirian PPATK sebagai lembaga 

khusus yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan undang-

undang tersebut dalam upaya mencegah dan memberantas tindak 

pidana pencucian uang. Namun demikian, undang-undang tersebut 

dinilai oleh FATF masih belum memadai karena belum sepenuhnya 

mengadopsi 40 rekomendasi dan 9 rekomendasi khusus yang 

dikeluarkan FATF. 

Akhirnya upaya perbaikan dan penyempurnaan undang-undang 

tersebut dapat diselesaikan dengan amandemen Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada 

tanggal 13 Oktober 2003. Setelah itu Undang-Undang Nomor 25 
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Tahun 2003 juga diamendemen pada tahun 2010, dengan 

menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan 

berlaku sampai sekarang di Indonesia.  

Perkembangan yang muncul dalam pembagunan rezim anti 

pencucian uang di Indonesia sebagaimana telah diuraikan secara 

singkat di atas, lebih cenderung karena adanya tekanan internasional 

dengan berbagai ancaman yang telah dan akan diterapkan, serta 

dampak dari ancaman tersebut. Namun tentunya hal tersebut tidaklah 

sepenuhnya benar apabila ditinjau dari sisi kepentingan nasional 

yang lebih besar terutama dalam sistem penegakan hukum dan 

pembangunan perekonomian nasional. 

Sistem penegakan hukum dalam hal rezim anti pencucian uang 

hadir dengan paradigma baru, semula orientasi tindak pidana pada 

umunya adalah mengejar pelaku pidana sedangkan pada tindak 

pidana pencucian uang lebih mengejar pada hasil tindak pidananya. 

Untuk efektifitasnya, undang-undang pencucian uang telah 

dilengkapi dengan ketentuan khusus, antara lain pengecualian dari 

ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya, 

asas pembuktian terbalik, serta penyitaan dan perampasan aset. 

Pelaksanakan rezim anti pencucian uang yang efektif 

memerlukan koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait, 

diantaranya PPATK, penyedia jasa keuangan, regulator (Bank 
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Indonesia, Bappepam, dan Departemen Keuangan), penegak hukum 

(Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman), KPK, serta beberapa instansi 

yang memiliki fungsi sebagai penyidikan dan lembaga swasta 

lainnya.  

Dalam menyikapi permasalahan tindak pidana pencucian uang 

Pemerintah Republik Indonesia sampai saat ini (2014) sudah 

mengeluarkan 3 (tiga) Undang-Undang yang menyangkut pencucian 

uang, yaitu : 

1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

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

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

b. Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam 
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang 
 

Menurut Undang-Undang TPPU, PPATK mempunyai peran 

bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 

Dalam melaksanakan perannya sebagai salah satu lembaga khusus 

yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian 

uang, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 
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2) Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; 

3) Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; 

4) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi 

keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang 

dan/atau tindak pidana lain. 

c. Peran Penegak Hukum Lain Dalam Pencegahan Dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
 

Menurut Undang-Undang TPPU, PPATK dalam melaksanakan 

fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti 

Penyedia Jasa Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan.  

1) Peran Penyedia Jasa Keuangan 
 

Penyedia Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut PJK) 

adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan 

atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Jasa keuangan 

tersebut antara lain bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, 

pengelola reksa dana, wali amanat, lembaga penyimpanan dan 

penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan 

asuransi, dan kantor pos. 

PJK memiliki kewajiban menyampaikan laporan kepada 

PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 

(untuk selanjutnya disebut LTKM) dan Laporan Transaksi 

Keuangan Tunai (untuk selanjutnya disebut LTKT) sebagaimana 

diatur dalam pasal 23 Undang-Undang TPPU. Bank Indonesia 
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adalah bank sentral yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang tersebut, 

Bank Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab utama 

menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah.Bank Indonesia 

memiliki kewenangan menetapkan kebijakan moneter, 

memelihara dan mengatur sistem pembayaran, serta mengatur 

dan mengawasi bank. Fungsi pengaturan dan pengawasan bank, 

sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank Indonesia memiliki 

kewenangan memberikan izin, mengatur, mengawasi dan 

memberikan sanksi terhadap bank (Bank Umum dan BPR). Bank 

Indonesia sebagai otoritas pengawas bank bertanggung jawab 

mengawasi pelaksanaan anti pencucian uang, termasuk 

didalamnya adalah pelaksanaan Know Your Costumer (untuk 

selanjutnya disebut KYC). 

PJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diawasi oleh 

lembaga-lembaga pengawas penyedia jasa keuangan, seperti 

Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas 

Pasar Modal. Menurut Undang-Undang TPPU, PJK wajib 

melaksanakan prosedur identifikasi nasabah atau biasa disebut 

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer). Setiap PJK 

Pukka Naibaho, Studi Perbandingan Hukum Tugas dan Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan 
 Unit Perisikan Kewangan Negara Malaysia, 2014 
UIB Repository (c) 2014



harus menerapkan prinsip KYC dengan ketentuan yang 

diterapkan oleh lembaga pengawas masing-masing PJK. 

Penerapan KYC oleh PJK sangat penting untuk mencegah 

digunakannya PJK sebagai sarana pencucian uang dan aktifitas 

lainnya yang terkait. Apabila seseorang memberikan identitas 

palsu saat akan melakukan transaksi dengan PJK, hal ini 

mencerminkan ada itikad tidak baik dari calon nasabah tersebut 

dan bertujuan agar penegak hukum sulit melakukan penyidikan 

atau proses hukum. 

Kewajiban pelaporan PJK kepada PPATK sebagaimana 

diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang TPPU, berupa LTKM 

atau Suspicious Transaction Report (untuk selanjutnya disebut 

STR) dan LTKT atau Cash Transaction Report (untuk 

selanjutnya disebut CTR) kepada PPATK.21 Laporan-laporan ini 

diterima oleh Direktorat Kepatuhan, untuk selanjutnya diteruskan 

ke Direktorat Analisis setelah melalui pengecekan kelengkapan 

laporan tersebut.  

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang TPPU, LTKM 

adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, 

karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang 

bersangkutan, transaksi keuangan oleh nasabah yang patut 

21PPATK, “Guidelines On The Identification Of Suspicious Financial Transactions For Financial 
Dealers” http://www.imolin.org/doc/amlid/Indonesia_Guidelines2_STR_FSP.pdf, diunduh 1 
Juli 2014. 
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diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan 

transaksi yang bersangkutan dan wajib dilakukan oleh PJK sesuai 

dengan ketentuan undang-undang, transaksi keuangan yang 

dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta 

kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 

Penyampaian laporan PJK kepada PPATK, apabila 

memenuhi salah satu dari 3 (tiga) unsur transaksi keuangan 

mencurigakan, sudah cukup bagi PJK untuk menyampaikannya 

kepada PPATK sebagai LTKM. LTKM ini sifatnya lebih pada 

informasi transaksi keuangan dan belum memiliki kualitas 

sebagai indikasi terjadinya tindak pidana. PJK tidak memiliki 

kapasitas untuk menilai suatu transaksi memiliki indikasi pidana. 

PPATK berkewajiban untuk melakukan analisis LTKM 

untuk mengidentifikasi ada tidaknya indikasi pidana pencucian 

uang dan tindak pidana lainnya. Salah satu data pendukung pada 

proses analisis ini adalah LTKT dari PJK. Peran PJK dalam 

kaitan ini sangat membantu, baik dalam memberikan keterangan 

mengenai nasabah maupun simpanannya, serta membantu 

PPATK dan instansi penegak hukum lainnya untuk memeriksa 

aliran dana dari pihak yang dimintakan oleh PPATK dan instansi 

penegak hukum lainnya. 
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2. Peran Kepolisian 

Peran kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang 

adalah sebagai penyidik. Menurut laporan hasil analisis transaksi 

keuangan yang dibuat PPATK, Kepolisian selaku penyidik 

melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari alat bukti 

dan menentukan apakah terdapat indikasi terhadap tindak pidana 

pencucian uang. 

Selain itu polisi juga harus menemukan fakta untuk 

dibuktikan jaksa yang meliputi unsur subyektif dan unsur 

obyektifnya. Unsur subyektif yang harus dibuktikan yaitu 

mengetahui atau patut menduga dan maksud (intended). Kedua 

unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui 

bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa 

mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi 

keuangan. Untuk memenuhi unsur tersebut sangat sulit, 

mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk 

menyembunyikan hasil kejahatan, benar-benar harus didukung 

berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku. 

Pada proses penyidikan apabila diperoleh alat bukti yang 

cukup, berkas perkara dapat diteruskan kepada Kejaksaan untuk 

pembuatan dakwaan atau tuntutan dalam sidang pengadilan.  

Perlu ditekankan bahwa polisi tidak selalu harus menunggu 

laporan atau hasil investigasi dari PPATK, bisa saja dan sangat 
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mungkin polisi melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu atas 

adanya dugaan pencucian uang. 

3. Peran Kejaksaan 

Salah satu tindak pidana yang merupakan tindak pidana 

asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang didalam 

undang-undang adalah korupsi. Selanjutnya, undang-undang 

mengatur bahwa proses 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.  

Kejaksaan adalah juga salah satu lembaga yang berwenang 

melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi. Apabila dalam 

penyidikan tindak pidana korupsi tersebut terdapat juga dugaan 

terjadi tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil dari 

korupsi, maka Kejaksaan kini berwenang untuk menindak 

lanjutinya dengan penyidikan tanpa perlu menyerahkan 

berkasnya kepada Kepolisian. 

Kejaksaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang bertugas sebagai penuntut umum 

yang membuat dakwaan untuk proses pemeriksaan di 

persidangan. Pembuatan dakwaan dilakukan setelah proses 

penyidikan selesai dilakukan pihak Kepolisian, dan berkas 

penyidikan diserahkan kepada Jaksa. 
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4. Peran Peradilan 

 Peradilan dalam hal ini adalah hakim, dimana hakim 

bertugas melakukan pemeriksaan di pengadilan atau biasa 

disebut persidangan. Persidangan dapat dilakukan apabila 

penyidik telah selesai melakukan proses penyelidikan dan 

penyidikan, kemudian jaksa membuat dakwaan unuk 

dilimpahkan ke pengadilan agar dapat segara dilakukan 

pemeriksaan di pengadilan. Dalam proses persidangan dikenal 

asas pembuktian terbalik, dimana terdakwa di sidang 

pengadilan wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan 

merupakan hasil tindak pidana sesuai dengan Pasal 78 Undang-

Undang TPPU. 

d. Tindak Pidana Pencucian Uang Di Malaysia 

Malaysia bukan merupakan pusat regional untuk pencucian 

uang. Namun, sektor keuangan formal dan informal yang sangat 

rentan terhadap penyalahgunaan para pedagang narkotika, pemodal 

terorisme, dan unsur-unsur kriminal lainnya. Kurang ketatnya 

pemeriksaan pabean Malaysia di pelabuhan masuk dan zona 

perdagangan bebas, tidak merata penegakan hak kekayaan intelektual 

dan pusat jasa keuangan lepas pantai,  mengakibatkan meningkatnya 

kerentanan terhadap penyalahgunaan tersebut.  

Sejak tahun 2000, Malaysia telah membuat kemajuan yang 

signifikan dalam membangun secara komprehensif rezim anti 
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pencucian uang. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia membentuk 

suatu komite, yaitu Komite Koordinasi Nasional Malaysia Kontra 

Pencucian Uang, terdiri dari 13 instansi pemerintah yang bertugas 

mengawasi penyusunan AMLA 2001 dan upaya koordinat pemerintah 

anti pencucian uang secara luas. 

AMLA 2001 merupakan dasar aturan hukum yang digunakan 

pemerintah Malaysia untuk memerangi praktik pencucian uang. 

AMLA 2001 diberlakukan pada Januari 2002, diskriminalisasi 

pencucian uang dan ketentuan mengangkat kerahasiaan bank untuk 

investigasi kriminal yang melibatkan lebih dari 150 tindak pidana 

asal. Undang-undang ini juga membentuk unit intelijen keuangan 

yang bernama Unit Perisikan Kewangan  yang terletak di BNM.  

Malaysia juga termasuk anggota dari Asia / Pacific Group on 

Money Laundering (untuk selanjutnya disebut APG). Unit Perisikan 

Kewangan memperoleh keanggotaan unit intelijen keuangan 

internasional (Egmont Group) pada bulan Juli 2003. Pemerintah 

Malaysia umumnya mengikuti standar internasional yang berkaitan 

dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, termasuk 40 

Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus Pembiayaan  Teroris yang 

dirumuskan FATF. 

e. Peran Unit Perisikan Kewangan Dalam Pencegahan Dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
 

Unit Perisikan Kewangan dalam melaksanakan perannya 

bertugas menerima dan menganalisis informasi, dan berbagi 
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informasi transaksi keuangan dengan lembaga penegak hukum untuk 

proses hukum lebih lanjut. Unit Perisikan Kewangan bekerja dengan 

lebih dari dua belas (12) instansi lain untuk mengidentifikasi dan 

menyelidiki transaksi mencurigakan yang berindikasi tindak pidana 

pencucian uang. Pemerintah Malaysia memiliki kerangka peraturan 

pedoman BNM yang berkembang dengan baik, termasuk lisensi dan 

pemeriksaan latar belakang untuk mengawasi lembaga keuangan.  

Pedoman BNM ini memerlukan identifikasi dan verifikasi 

nasabah, pencatatan transaksi keuangan, dan pelaporan aktivitas 

yang mencurigakan. Pedoman ini dimaksudkan untuk mewajibkan 

lembaga perbankan untuk menentukan identitas sebenarnya dari 

nasabah dan untuk mengembangkan profil transaksi setiap pelanggan 

guna mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan. 

Kerangka pengawasan yang komprehensif telah diterapkan untuk 

mengaudit kepatuhan lembaga keuangan dengan AMLA 2001.  

Saat ini, ada 300 penguji yang bertanggung jawab untuk 

inspeksi pencucian uang bagi bank onshore dan offshore Malaysia 

memiliki aturan yang ketat "know your customer" . Setiap transaksi, 

terlepas dari jumlah transaksi tersebut harus dicatat. Lembaga 

Pelaporan dalam hal ini lembaga keuangan harus menyimpan 

dokumen transaksi selama setidaknya enam (6) tahun setelah 

transaksi selesai dilakukan dan melaporkan setiap transaksi yang 

mencurigakan kepada Unit Perisikan Kewangan.  
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Pelaporan individu dan lembaga-lembaga tersebut dilindungi 

oleh undang-undang yang berkaitan dengan kerja sama mereka 

dengan penegakan hukum. Sementara undang-undang kerahasiaan 

bank Malaysia mencegah akses umum untuk informasi keuangan, 

ketentuan kerahasiaan mereka yang dibebaskan dalam kasus 

penyelidikan pencucian uang. Malaysia telah mengadopsi due 

diligence atau hukum kelalaian bankir, yang membuat bankir 

individu bertanggung jawab jika lembaga mereka mencuci uang. 

Menurut AMLA 2001, setiap orang atau kelompok yang terlibat 

dalam, mencoba untuk terlibat dalam, atau mendukung  pencucian 

uang, akan dikenakan sanksi pidana. Semua lembaga pelaporan 

diminta untuk mengajukan laporan transaksi yang mencurigakan dan 

tunduk pada Unit Perisikan Kewangan dan lembaga penegak hukum 

lainnya. Lembaga Pelaporan meliputi bank umum, bank syariah, 

money changer, asuransi, pialang asuransi, asuransi syariah dan 

reasuransi (takaful dan reasuransi syariah) operator, bank asing, 

asuransi lepas pantai, dana pilgrim (pembayaran untuk perjalanan 

haji ke Mekah), layanan pos Malaysia, Bank Tabungan Nasional 

Malaysia, Bank Kerja Sama Rakyat Malaysia.  

Unit Perisikan Kewangan dengan menggunakan pendekatan 

konsultatif terus memperluas cakupan institusi yang harus 

melaporkan transaksi yang mencurigakan. Pendekatan ini 

mendorong pengacara dan akuntan di Malaysia untuk menambahkan 
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persyaratan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kedalam 

peraturan mereka. Profesi lain yang juga wajib menyampaikan 

laporan transaksi keuangan, antara lain seperti pialang saham, 

broker, notaries, sekretaris perusahaan, dan lain-lain.  

Pada tahun 2004, Malaysia melakukan penangkapan pencucian 

uang pertama kali, dan pada bulan Desember 2005 Pemerintah 

Malaysia telah menambahkan lima penangkapan baru  dengan total 

pencucian uang senilai RM 29.900.000 ($ 7.900.000). Pemerintah 

Malaysia bekerja sama secara regional, multilateral, dan 

internasional untuk memerangi kejahatan keuangan dan 

memungkinkan negara-negara asing untuk memeriksa operasi 

cabang bank mereka. Unit Perisikan Kewangan telah 

menandatangani memorandum of understanding (MOU) dengan FIU 

dari Australia, Indonesia, Thailand, dan Filipina, Amerika Serikat, 

Cina, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Finlandia, Albania, dan 

Argentina. Unit Perisikan Kewangan juga telah memberikan 

peningkatan kapasitas dan pelatihan dalam upaya anti pencucian 

uang untuk beberapa mitra ASEAN, termasuk Kamboja, Laos, dan 

Vietnam. 
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