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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia dalam rangka memerangi tindak pidana pencucian uang 

dibentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003, namun dikarenakan adanya tuntutan yang perlu disesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, sehingga perlu diganti 

dengan Undang-Undang baru, maka pada tahun 2010 lahirlah Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang menyebutkan 

bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupaan hasil dari tindak pidana 

dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri 

oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta 

kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, 

tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas 

sistem perekenomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan 

sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil 

tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak 

pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak.  
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Semenjak di Undangkannya Undang-Undang tersebut dalam 

implementasinya menuai berbagai polemik diantaranya adalah mengenai Tindak 

Pidana Pencucian Uang sebagai Independent Crime atau Dependent Crime. Hal  

dikarenakan ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan pasal 69 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang yang berbunyi sebagai berikut: 

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib 

dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”  

Menanggapi perbedaan pendapat tersebut Kepala Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan PPATK, M Yusuf menegaskan pencucian uang 

sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (independent crime).
1
 Namun dari 17 

(tujuh belas) putusan hakim dalam menegakan perkara tindak pidana pencucian 

uang, ternyata para hakim dalam pertimbangannya juga memiliki dua pendapat 

berbeda dalam menafsirkan tindak pidana pencucian uang, dua pendapat berbeda 

tersebut memiliki inti yang menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana 

pencucian uang bergantung pada tindak pidana asal (predicate crime), dan 

pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak bergantung pada tindak pidana 

asal (predicate crime). diantara 17 (tujuh belas) putusan yang ada , 13 (tiga belas) 

diantaranya pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa pembuktian tindak 

pidana pencucian uang tidak bergantung kepada tindak pidana asalnya, 13 (tiga 

belas) putusan tersebut diantara lain: 

1. 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST (Korupsi); 

                                                             
1 PPATK Tegaskan TPPU Sebagai Independent Crime, terdapat dalam 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5612f12d4e884/ppatk-tegaskan-tppu-sebagai-

iindependent-crime-i, 16 Oktober 2015. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51b649920f593/ppatk--uu-tppu-masih-efektif
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5612f12d4e884/ppatk-tegaskan-tppu-sebagai-iindependent-crime-i
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5612f12d4e884/ppatk-tegaskan-tppu-sebagai-iindependent-crime-i
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2. 1449/Pid.B/2012/PN.JKT.TIM (Penipuan); 

3. 1260/Pid.B/2012/PN.JKT.PST (Perbankan); 

4. 2489/Pid.B/2009/PN.JKT.PST (Perbankan); 

5. 01/Pid.B/2014/PN.PLG (Narkotika); 

6. 438/Pid.Sus/2014/PN.STB (Narkotika); 

7. 224/Pid.Sus/2013/PN.DPS (Perasuransian). 

8. 375/Pid.B/2010/PN.YK (Pencurian); 

9. 173/Pid.B/2014/PN.JKT.SEL (Penipuan); 

10. 584/Pid.B/2013/PN.DPK (Penipuan); 

11. 2045/Pid.Sus/2013/PN.TNG (Perbankan); 

12. 734/Pid.Sus/2014/PN.JKT.SEL (Informasi Elektronik dan Transaksi 

Elektronik, dan Pencurian); 

13. 117/Pid.Sus/2011/PN.CLP (Narkotika); 

Sedangkan 4 (empat) putusan lainnya yang dalam pertimbangannya hakim 

menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang bergantung pada 

tindak pidana asalnya adalah 

1) 222/Pid.Sus/2013/PN.TNG (Penipuan); 

2) 741/Pid.B/2014/PN.BKS (Penggelapan Dalam Jabatan); 

3) 67/Pid.B/2014/PN.PGP (Penipuan); 

4) 256/Pid.B/2013/PN.PWK (Penggelapan Dalam Jabatan); 

Menurut penulis, perbedaan pendapat hukum hakim dalam memutuskan 

suatu perkara tindak pidana pencucian uang ini sangat menarik apabila melihat 
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potensi timbulnya perbedaan konsep antara tindak pidana pencucian uang sebagai 

independent crime atau dependent crime. 

Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik 

untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut kedalam bentuk suatu penelitian 

hukum yang diberi judul “KETERKAITAN ANTARA TINDAK PIDANA 

PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASALNYA (Analis 

Terhadap Putusan-Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan ini, antara 

lainnya adalah sebagai berikut : 

1. Apakah dalam perkara pencucian uang sebenarnya tindak pidana asal 

(Predicate crime) perlu dibuktikan terlebih dahulu? 

2. Apa pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa pembuktian 

tindak pidana pencucian uang bergantung atau tidak bergantung kepada 

tindak pidana asal? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat 

dibuat rumusan masalah tentang tujuan dari penlitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui apakah dalam perkara pencucian uang sebenarnya 

tindak pidana asal (Predicate crime) perlu dibuktikan terlebih dahulu. 
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2. Untuk mengetahui apa pertimbangan hukum hakim yang menyatakan 

bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang bergantung atau tidak 

bergantung kepada tindak pidana asal. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian, membuat karya tulis ilmiah dan menerapkan ilmu di 

bidang hukum pidana. Menambah pengetahuan, kemampuan, dan 

ketrampilan dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan 

hukum. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat mengenai tindak 

pidana pencucian uang. 

3. Ilmu Pengetahuan  

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai 

referensi untuk penelitian-penelitian terkait. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang 

a. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

Di Indonesia Pengaturan yang mengatur tentang tindak pidana 

pencucian uang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang. Adapun dalam pasal 1 nomor 1 Undang-undang tersebut tidak 
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dijelaskan secara gamblang apa itu tindak pidana pencucian uang, 

dalam pasal tersebut hanya berbunyi :  

“ pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-

unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang ini” 

namun tindakan-tindakan yang termasuk dalam pencucian uang 

dijelaskan dengan renci dalam pasal 3, 4 , dan 5 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi sebagai berikut : 

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) 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 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 

Pasal 4 : 

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-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 Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 

Pasal 5 : 

“(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, 

atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah).  
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi 

Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana 

diatur dalam Undang- Undang ini.” 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan 

dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang juga diatur tentang 

hasil tindak pidana yang terdapat pada pasal 2, yang berbunyi sebagai 

berikut : 

“(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari 

tindak pidana: 

a. korupsi; 

b. penyuapan; 

c. narkotika; 

d. psikotropika; 

e. penyelundupan tenaga kerja; 

f. penyelundupan migran; 

g. di bidang perbankan; 

h. di bidang pasar modal; 

i. di bidang perasuransian; 

j. kepabeanan; 

k. cukai; 

l. perdagangan orang; 

m. perdagangan senjata gelap; 

n. terorisme; 

o. penculikan; 

p. pencurian; 

q. penggelapan; 

r. penipuan; 

s. pemalsuan uang; 

t. perjudian;  

u. prostitusi; 

v. di bidang perpajakan; 

w. di bidang kehutanan; 

x. di bidang lingkungan hidup; 

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau 

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) 

tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana 

menurut hukum Indonesia. 

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan 

digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung 

untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris 
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perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf n.” 

b. Objek dari Pencucian Uang  

Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling, money 

laundering dimulai dengan adanya Dirty money atau “uang kotor” atau 

“uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua 

cara, cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (tax evasion). Yang 

dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara 

legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah 

untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang 

sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang 

melalui cara-cara yang melanggar hukum.
2
 

c. Tujuan Pencucian Uang 

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan 

diantaranya
3
 : 

Pertama: menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh 

dari kejahatan. Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut 

tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang 

berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang. 

Kedua : menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. 

Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum 

dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang atau harta 

kekayaan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain. 

                                                             
2 Sutan Remy Sjahdeidi, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan 

Terorisme, Cetakan 1,  Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,  2004, hlm 7. 
3http://elearning.ppatk.go.id. 14 Oktober 2015. 12.58  

http://elearning.ppatk.go.id/
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Ketiga : Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja 

mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil 

kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang 

sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam 

usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil 

kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah 

tersebut.  Dengan melakukan pencucian uang, penerima suap tadi 

dapat leluasa menggunakan uangnya tanpa dicurigai. Misalnya, dengan 

pura-pura mendapatkan warisan yang ditransfer melalui bank. Selain 

itu, uang hasil suap yang seharusnya jadi barang bukti bahwa pelaku 

nemerima suap pun bisa disamarkan dengan disimpan di bank atas 

nama orang lain. Akibatnya, penegak hukum akan kesulitan 

melakukan penyelidikan. 

d. Tahap-tahap Proses Pencucian Uang 

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan 

tersebut antara lain
4
 : 

1. Placement (penempatan) 

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan 

(mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. 

Jeffrey Robinson menggunakan istilah immersion bagi tahap 

pertama ini, yaitu yang berarti consolidation and placement 

2. Layering (penyelubungan) 

                                                             
4 Sutan Remy Sjahdeidi, Seluk Beluk Tindak Pidana..., Op. Cit., hlm 33. 
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Tahap berikutnya ialah melakukan layering atau disebut haevy 

soaping. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk 

memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. 

3. Integration (pengintegrasian) 

Tahap yang ketiga adalah integration, atau ada kalanya disebut 

juga repatriation and integration, atau disebut spin dry. Pada tahap 

ini uang yang telah dicuci dibawa kembali kedalam sirkulasi dalam 

bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak 

(taxable). 

e. Independent Crime dan Dependent Crime 

Maksud dari Independent crime dan dependent crime disini adalah 

seperti yang telah penulis jelaskan diatas bagaimana suatu tindak 

pidana dikatakan bergantung atau tidak bergantung dengan tindak 

pidana lain atau dalam konteks tindak pidana pencucian uang adalah 

tindak pidana asal (predicate crime). Dalam hal lain independent crime 

juga biasa disebut sebagai kejahatan tunggal, sedangkan dependent 

crime merupakan kejahatan ganda. Pencucian uang bukan merupakan 

kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda, melihat sifat dari tindak 

pidana pencucian uang yang merupakan kejahatan lanjutan, sedangkan 

kejahatan awalnya adalah kejahatan yang menghasilkan uang tersebut 

(predicate crime). 

F. Definisi Operasional 
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Untuk memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan pengumpulan 

data, maka dalam penelitian ini terdapat definisi operasional sebagai batasan 

penelitian, sebagai berikut : 

1. Menurut pendapat Van Kan
5
 mengatakan “bahwa hukum pidana itu 

adalah hukum sanksi. Ia merupakan hukum sanksi istimewa karena 

hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa baik atas pelanggaran 

kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik 

yang telah ada. Sebagian bagi dari hukum publik hukum pidana 

melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan 

hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan 

itu dengan membuat suatu sanksi istimewa. Sanksi ini kadang kala 

perlu diadakan tindakan oleh pemerintah yang lebih tegas.” Dalam 

penelitian ini perbuatan yang dilarang, dan sanksi pidana tentang 

tindak pidana pencucian uang diatur secara khusus dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

2. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang oleh perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan 

pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana 

pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang (UUPPTPPU). 

                                                             
5 Andi Hamzah, Asas – Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.9 
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3. Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada defini secara 

Universal dan komprehensif, namun beberapa ahli mengemukakan 

diantaranya : 

Welling mengemukakan bahwa “money laundering is the process by 

which one conceals the existance, illegal source, or illegal application 

of income, and than disguises that income to make it appear 

legitimate”.
6
 

Sedangkan Black Law Dictionary mengemukakan bahwa “Money 

Laundering is term applied to taking money gotten illegally and 

washing or laundering it so it appers to have been gotten lagally
7
 

Selain itu Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul White Collar 

Crime : Cases and Materials memberikan pengertian sebagai berikut : 

“Money laundering is the concealment of the existance, nature or 

illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will 

appear legitimate if discovered”
8
 

Sementara itu lembaga internasional yang memiliki concern terhadap 

pencucian uang yaitu The Financial Action Task Force (FATF) 

dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut aktif 

didalamnya mendefinisikan pencucian uang sebagai: 

“Money laundering as the processing of criminal proceeds to disguise 

their illegal origin in order to legitimise the ill-gotten gains of crime”
9
 

4. Dari berbagai definisi pencucian uang diatas, setidaknya dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pencucian uang merupakan upaya penyembunyian 

atau penyamaran asal-usul harta kekayaan dengan berbagai transaksi 

sehingga seolah-olah diperoleh secara sah.  

Jadi yang dimaksud dengan judul KETERKAITAN ANTARA TINDAK 

PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN TINDAK PIDANA ASALNYA 

(Analis Terhadap Putusan-Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang) 

                                                             
6 Sutan Remy Sjahdeidi, Seluk Beluk Tindak Pidana...,  Op. Cit., hlm. 2 
7 Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, cetakan 1, Yogyakarta 

: Thafa Media, 2015, hlm 18. 
8 Sutan Remy Sjahdeidi, Loc. cit 
9 Yudi Kristiana, op. Cit., hlm 18 
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adalah meninjau tentang perlu tidaknya tindak pidana asal dalam tindak pidana 

pencucian dibuktikan terlebih dulu, dan meninjau tentang putusan-putusan hakim 

yang didalamnya terdapat perbedaan pendapat tentang pembuktian tindak pidana 

pencucian uang dan kaitannya dengan tindak pidana asal. 

G. Metode Penelitian 

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode 

penelitian antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. 

2. Fokus Penelitian 

a. Perlu tidaknya tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian 

uang dibuktikan terlebih dahulu; 

b. Pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa pembuktian 

tindak pidana pencucian uang bergantung atau tidak bergantung 

kepada tindak pidana asal. 

3. Bahan Hukum 

1. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan 

dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai 
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kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan 

perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil 

penelitian terdahulu. 

3. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia. 

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian 

hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. 

b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi 

institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

5. Pendekatan yang digunakan 

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai 

berikut : 

a. Pendekatan Sejarah ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menelaah pembentukan dari Undang-Undang maupun Norma 

hukum yang berlaku. 

b. Pendekatan Perundang-undangan ialah menelaah semua Undang-

Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani atau diteliti. 

c. Pendekatan konseptual ialah mempelajari pendangan-pandangan 

dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. 
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d. Pendekatan kasus ialah melakukan telaah terhadap kasus-kasus 

yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi 

putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

6. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum 

Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum dengan cara 

mengumpulkan data, dan data yang terkumpul akan disusun secara 

deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan 

cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data 

sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, 

yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan 

demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan 

sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu: 

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini akan memberikan menggambarkan secara 

umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai 

permasalahan atau latar belakang. Perumusan masalah sebagai dasar dalam 

bab ini juga memberikan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Terdapat 

pula tinjauan pustaka, definisi operasional, metodologi penilitian, dan 

pertanggunggung jawaban sistematika yang digunakan sehingga lebih 

memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penilitian ini. 
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Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan tentang : Tinjauan umum 

tentang tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari : pengertian tindak 

pidana pencucian uang secara umum, objek pencucian uang, tujuan 

pencucian uang, tahap-tahap proses pencucian uang, urgensi penegakan 

hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, , mekanisme penegakan 

hukum tindak pidana pencucian uang (studi putusan). 

Bab III: Analisis Dan Pembahasan, dalam bab ini akan menjawab rumusan 

rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, yaitu 

pembahasan tentang dalam perkara Pencucian uang apakah tindak pidana 

asal perlu dibuktikan terlebih dahulu, dan pertimbangan hukum hakim 

yang menyatakan pembuktian tindak pidana pencucian uang bergantung 

dan tidak bergantung pada tindak pidana asal. 

Bab IV: Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari 

penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan 

masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi 

penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya 

hukum pidana. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan 

skripsi ini. 

 

 

 

 

 


