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BAB III 

KETERKAITAN ANTARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

DENGAN TINDAK PIDANA ASALNYA 

 

A. Perlu Tidaknya Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian 

Uang Dibuktikan Terlebih Dahulu 

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka hal yang perlu dijadikan 

pembahasan lebih lanjut adalah Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 

formulasinya 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”  

Tindak pidana asal adalah predicate offence, yaitu delik-delik yang 

menghasilkan criminal proceeds atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. Pasal 

2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang menyatakan bahwa: 

“(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; 
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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 perseorangan disamakan sebagai 

hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.” 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tersebut, tindak pidana yang dimaksud dengan 

tindak pidana asal adalah pencucian hasil tindak pidana yang tindak pidananya 

tidak termasuk yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), bukan merupakan tindak 

pidana pencucian uang.
49

 

Dilihat dari Formulasi Pasal 69 UU PPTPPU, hal ini berarti bahwa tindak 

pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang bisa disidik, dituntut dan 

dibawa ke pengadilan, tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana 

asalnya, misalnya atas tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya 

berupa tindak pidana korupsi, maka untuk dilakukan penyidikan, penuntutan 

maupun persidangan atas perkara TPPU tidak harus menunggu dibuktikannya 

                                                             
49 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang, cetakan 1, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014, hlm 194 . 
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tindak pidana asalnya yang berupa korupsi.
50

 Dengan adanya ketentuan yang 

terdapat dalam pasal 69 tersebut, hendak menunjukan bahwa tindak pidana 

pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 adalah 

ketentuan yang berdiri sendiri (Independent crime). Frasa  tidak wajib 

dibuktikan terlebih dahulu dimaksudkan dengan tidak wajib dibuktikan terlebih 

dahulu adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang 

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
51

 Namun hal ini menuai perdebatan 

yang hingga kini sering terdengar dalam masyarakat. 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).
52

 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, namun putusan-putusan tersebut akan dibahas dalam sub 

bab serikutnya. 

Implementasi dari ketentuan Pasal 69 UU PPTPPU adalah untuk dapat 

dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 

TPPU, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu: 

                                                             
50 Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak... Op. Cit., hlm 157. 
51 R. Wiyono , Op. Cit., 195 
52 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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1. Dalam hal TPPU disidangkan dalam satu perkara sendiri tanpa disertakan 

tindak pidana asalnya, maka dengan demikian tindak pidana asalnya tidak 

perlu dibuktikan terlebih dahulu. 

2. Dalam hal penanganan TPPU juga ditemukan tindak pidana asalnya, 

maka keduanya digabungkan kedalam satu berkas perkara dan kemudian 

dilimpahkan kedalam satu dakwaan yang kemudian dalam 

pembuktiannya dalam persidangan keduanya akan dikabulkan.
53

 

Pada pembahasan kali ini penulis akan mencoba mengungkapkan sejarah 

terbentuknya Pasal 69 UU PPTPPU itu sendiri dan apa yang merupakan latar 

belakang, maksud, dan tujuan Pasal tersebut itu ditetapkan atau dimasukannya 

kedalam suatu peraturan.
54

 Dalam pembahasan sejarah disini penulis akan 

memaparkan sejarah pembentukan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

bukan sejarah pembentukan Undang-Undang itu sendiri, melainkan lebih 

mengerucut pada pasal 69 saja. Dilihat dari sejarah pembentukan pasal 69 serta 

pembahasan pembahasan terkait tentang pasal tersebut, terlihat bahwa pasal 69 

lahir karena adanya semangat dari pembuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

maupun dari para penegak hukum di Indonesia untuk menegakan tindak pidana 

pencucian uang lewat pasal 69 ini, semangat itu sangat terlihat dari frasa “tidak 

wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”, yang tentu pada 

                                                             
53 Yudi Kristiana,Op. Cit., hlm 158. 
54 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, cetakan ke-3, Bandung : PT. Alumni, 

2005, hlm 23. 
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perkembangan prakteknya menimbulkan perdebatan seperti yang telah dijelaskan 

diatas oleh penulis. Sejarah pembentukan pasal ini adalah untuk menanggulangi 

perkara-perkara tindak pidana pencucian uang secara baik, cepat, dan tegas. 

Dilihat dari risalah sidang pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, oleh DPR 

(Dewan Perwakilan Rakyat) RI, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pada Hari 

Rabu tanggal 19 Mei 2010, dalam rapat ini dihadirkan 2 pakar untuk didengar 

pendapatnya tentang Pembentukan Undang-Undang tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dua pakar tersebut adalah Prof. 

Sutan Remy Sjahdeidi, S.H. dan Prof. Marjono Reksodiputro. Dalam rapat 

tersebut Prof Remy memaparkan pendapatnya hanya sedikit, karena beliau sudah 

memaparkan pendapatnya dalam bentuk tulisan, sehingga pemaparan dilanjutkan 

pembahasan pasal 69 dikemukakan oleh Prof. Marjono Reksodiputro yang isinya 

sebagai berikut: 

“dalam pasal ini ditetapkan bahwa untuk penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan dipengadilan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak 

pidana asalnya. Penjelasan pasal ini sebaiknya merujuk kepada pasal 480 

KUHP dan seterusnya yaitu tentang penadahan. Penadahan heilinh, 

heconsheiling. Intinya bertujuan mencegah seseorang menarik keuntungan 

dari tindak pidana orang lain. Oleh karena itu maka tindak pidana penadahan 

dapat dituntut pengadilan pidana tanpa harus dibuktikan bahwa barang yang 

ditadah itu adalah barang curian. Asal saja yang diketahuinya patut diduga 

bahwa harta kekayaan itu berasal dari kejahatan”
55

 

Tidak berhenti sampai disitu, Prof. Marjono Reksodiputro juga menegaskan 

bahwa: 

“sebenarnya yang dinamakan money laundering pasal yang mengatakan 

terpisah antara tindak pidana money laundering dengan tindak pidana asal. 

                                                             
55 Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pakar hlm 12. 
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Sebenarnya konsepnya dikenal didalam penadahan seperti seorang penadah 

dapat dihukum tanpa harus dibuktikan bahwa sepedanya itu adalah sepeda 

curian. Jadi, konsepnya seperti begitu, money lunder itu adalah sebagai 

penadah konsepnya. Kita tidak bisa membuktikan dari mana asalnya, tapi kita 

juga dapat membuktikan bahwa barang itu kalau dinamakan penadah karena 

dia membeli dengan harga murah, dia membeli dari orang-orang yang 

mencuri sepeda atau pencuri mobil. Jadi konsep pencucian uang tidak sama 

dengan penadahan, akan tetapi serupa. Itu konsep hukumnya”
56

 

Dalam kesempatan lain, dan masih dalam rapat yang sama namun berbeda 

waktu pelaksanaan, dihadirkan kembali 2 pakar hukum yaitu Prof. Bismar 

Nasution dan Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H., dalam kesempatannya Dr. Yenti 

Garnasih, S.H., M.H. memaparkan pendapatnya terkait pasal 69 sebagai berikut: 

“untuk dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan 

terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih 

dahulu tindak pidana asalnya. Ini memang terlihat bagus, tetapi ini melanggar 

process of law. Ini juga melanggar free of di penyidikan, Undang-Undang 

sekarang sudah tidak perlu dibuktikan dipenyidikan tapi dipenuntutan sudah 

ada. Di penuntutan di BAP itu sudah ada, jadi penyidikan saja ketika ada 

dugaan pencucian uang ketika ada transaksi yang mencurigakan, ini sangat 

penting. Sehingga saya tidak setuju dan ini melanggar. Jadi bagaimana ketika 

ada dugaan pencucian uang maka polisi boleh langsung memeriksa 

pencucian uang, tapi dipenyidikan. Tetapi setelah BAP, denga sendirinya 

predicate offence sudah ada. Kalau penuntutan saja tidak ada predicate 

offence-nya terus bagaimana? Lalu bukan tindak pidana pencucian uang 

kalau tidak ada predicate offence-nya. Seharusnya tindak pidana pencucian 

uang memang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu predicate offence-nya, 

akan tetapi diperiksa secara bersama-sama. Keduanya harus dituntut secara 

bersama-sama, kalau tidak, tidak bisa dibayangkan kalau tidak dibuktikan 

secara bersama-sama. Dakwaannya dakwaan satu, dakwaan duanya apa? 

Dakwaan satunya apa kalau dakwaan duanya pencucian uang, karena 

pencucian uang harus dalam dakwaan kedua, karena pencucian uang untuk 

pelaku tertentu memang tidak mungkin ada pencucian uang kalau tidak ada 

kejahatan utamanya. Lalu nanti kalau seseorang didakwa pencucian uang dari 

hasil tindak pidana, hasil tindak pidana apa? Saya tidak bisa membayangkan 

bentuk dakwaannya, rumusan dakwaannya lalu bagaimana? Jadi tidak bisa 

serta merta begitu saja seseorang diduga melakukan kejahatan sekaligus 

sementara kejahatan utamanya tidak dibuktikan. Tidak mungkin orang 

diduga setelah diduga melakukan pencucian uang karena dia juga melakukan 

korupsi, dengan sendirinya korupsinya harus terbukti, dan harus dibuktikan, 

                                                             
56 Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pakar hlm 13. 
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lalu dibuktikan dimana kalau bukan disini. Jadi dalam pencucian uang dari 

sudut perbuatan tidak mungkin ada pencucian uang tanpa ada kejahatan 

utama, tetapi dari segi pelaku mungkin saja pelaku itu tidak melakukan 

kejahatan utamanya, dan hanya pencucian uangnya saja, kalau pelaku bisa 

saja yang melakukan korupsi orang lain kemudian yang melaunderingkan 

orang lain lagi. Jadi untuk orang lain lagi ini bisa saja hanya pencucian 

uangnya saja tetapi bahwa untuk orang yang korupsi kemudian dia 

mengalihkan uangnya adalah dia harus ada kejahatan utama dan kemudian 

pencucian uang. Jadi berkaitan dengan pasal ini dalam hal pelaku namanya 

dalam bahasa aslinya adalah principle violators itu sulit, karena principle 

violators adalah suatu pelaku pencucian uang yang dia melakukan kejahatan 

utamanya dan kemudian dia juga melakukan pencucian uangnya.”
57

 

Selain Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H., Prof. Dr. Bismar Nasution juga 

mengungkapkan pendapatnya terhadap pasal 69 ini, sebagai berikut: 

“pasal ini harus dipertahankan karena kalau tindak pidana asal diminta untuk 

dibuktikan terlebih dahulu, tidak akan pencucian uang bisa di enforce sampai 

kiamat. Tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, langsung 

saja pada tindak pidana pencucian uangnya. Karena apakah dalam tindak 

pidana penadahan tindak pidana pencuriannya perlu dibuktikan terlebih 

dahulu? Tentu tidak, karena tindak pidana penadahan incrach tanpa 

pencuriannya dibuktikan terlebih dahulu, padahal pencurian itu adalah briket 

crime dari penadahan.”
58

 

Didalam mengkonsepkan pasal 69, dalam pemaparan Ketua PPATK yaitu Dr. 

Yunus Husein, S.H., LLM. Pada saat Rapat Panitia Kerja Pembentukan Undang 

Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

yang dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 18 Juli 2010, beliau mengatakan 

bahwa:  

“sebenarnya ketentuan dalam pasal 69 sebenarnya ketentuan ini hanya di 

Undang-Undang yang lama pasal 3, kalau ada yang bawa Undang-Undang 

kecil ada di halaman 48. Penjelasan pasal 3 dihalaman 48 dari Undang-

Undang yang kecil. Dipenjelasan pasal 3 disebutkan, terhadap harta kekayaan 

yang diduga merupakan hasil tindak pidana, tidak perlu dibuktikan terlebih 

dahulu tindak pidana asalnya. Untuk dapat dimulai pemeriksaan tindak 

pidana pencucian uang. Sebenarnya tindak pidana pencucian uang ini 

                                                             
57 Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pakar hlm 38-39. 
58 Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pakar hlm 50. 



61 
 

merupakan analog dengan pasal 480 KUHP mengenai penadahan yang juga 

tidak perlu dihukum dulu pencuri atau penyelundup barang itu,”
59

 

Selanjutnya Ketua PPATK juga mengatakan bahwa: 

“yang dibuktikan terkait dengan harta kekayaan yang disebutkan dalam 

berkas perkara saja. Sebagai contoh kasus tentang bank global dimana 

Hirawan Salim dan istrinya pernah menggelapkan uang 60 miliar, kemudian 

20 miliar disuruh tukar kepada Ibin Sumardi, Ibin Sumardi sudah dihukum 5 

tahun, dan putusannya sudah incrah sampai Mahkamah Agung. Sementara 

yang namanya Hirawan Salim dan istrinya yang menyuruh menukarkan uang 

hasil penggelapan tetapi sampai hari ini belum tertangkap. Ini merupakan 

bukti bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan atau 

dihukum dulu pelaku tindak pidana asalnya.”
60

 

Mendengar penjelasan Ketua PPATK Ketua Rapat yang pada saat itu 

dipimpin oleh Edison Betaubun, S.H., M.H. menambahkan sekaligus disetujui 

oleh anggota rapat, beliau menambahkan bahwa: 

“dalam dakwaan jaksa itu akan menggabungkan pencucian uang dan dugaan 

tindak pidana asalnya. Saya kira untuk ini secara prinsip tidak ada masalah 

karena kepada tersangka pun sudah ditegaskan disini dibebani untuk bisa 

melakukan pembuktian terbalik. Jadi, beban pembuktian terbalik juga bisa 

disatukan sehingga kalau dituduhkan langsung pencucian uang, tersangka 

bisa membuktikan bahwa uang itu adalah uang halal, maka pemeriksaan 

selesai sampai disitu.”
61

 

Melihat sejarah pembentukan pasal 69 UU PPTPPU diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Pencucian uang sebenarnya dianalogikan dengan tindak pidana 

penadahan, seperti yang kurang lebih juga telah dipaparkan oleh Prof. Marjono 

Reksodiputro dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pada Hari Rabu tanggal 19 

Mei 2010, yang mana dalam pembuktiannya dalam tindak pidana penadahan tidak 

perlu dibuktikan atau dihukum terlebih dahulu pelaku tindak pidana pencuriannya, 

seperti yang juga telah dipaparkan oleh penulis diatas, Ketua PPATK  Dr. Yunus 

                                                             
59 Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang  Rapat Panitia Kerja, hlm 3. 
60 Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang  Rapat Panitia Kerja, hlm 4. 
61 Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang  Rapat Panitia Kerja, hlm 5-6. 
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Husein, S.H., L.LM. memberi contoh kasus tentang bank global dimana Hirawan 

Salim dan istrinya pernah menggelapkan uang 60 miliar, kemudian 20 miliar 

disuruh tukar kepada Ibin Sumardi, Ibin Sumardi sudah dihukum 5 tahun, dan 

putusannya sudah incrah sampai Mahkamah Agung. Sementara yang namanya 

Hirawan Salim dan istrinya yang menyuruh menukarkan uang hasil penggelapan 

tetapi sampai hari ini belum tertangkap. Ini merupakan bukti bahwa untuk 

memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan atau dihukum dulu pelaku tindak 

pidana asalnya. Dari pemaparan itu terlihat bahwa Pasal 69 ini memiliki semangat 

untuk menegakan tindak pidana pencucian uang. Selain itu pemaparan yang 

dilakukan oleh Prof. Bismar Nasution semakin menguatkan bahwa apabila 

pembuktian tindak pidana pencucian uang bergantung dengan tindak pidana asal 

yang harus dibuktikan terlebih dahulu, maka tindak pidana pencucian uang tidak 

akan dapat ditegakan, meskipun sampai kiamat. Dalam kesempatan lain pakar 

Prof. Marjono juga mengungkapkan bahwa tidak perlu tindak pidana pencucian 

uang dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, karena menurut beliau 

tindak pidana pencucian uang memiliki konsep yang serupa meskipun tidak sama 

dengan penadahan. Dalam tindak pidana penadahan pasal 480 KUHP, tidak perlu 

dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana pencurian yang menyebabkan suatu 

barang tersebut memenuhi unsur dalam tindak pidana penadahan. 

Dengan berbekal semangat akan menegakan hukum khususnya tindak pidana 

pencucian uang, maka muncullah pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang 

berbunyi bahwa: 
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“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan 

terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. 

Perdebatan tentang Pasal 69 ini bukan hanya ada pada saat pembentukan dari 

pasal itu sendiri, karena banyak yang beranggapan bahwa Pasal tersebut 

menyebabkan kerancuan dari independensi tindak pidana pencucian itu sendiri, 

maka Mahkamah Konstitusi pun “turun tangan”, dan berdasarkan judicial review 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-

XII/2014 tanggal 12 Februari 2015, dalam pertimbangan hakimnya menyatakan 

bahwa: 

“mengenai tindak pidana pencucian uang, yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 

tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang oleh 

pemohon di mohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih 

dahulu, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya 

meninggal dunia berarti perkara menjadi gugur, maka si penerima pencucian 

uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak 

pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang nyata-

nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak 

diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih 

dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang 

yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian 

uang lepas dari jeratam hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum 

dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang 

memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak 

pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau 

tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa 

dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili 

tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak 

pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan 

(vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana 

asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu”
62
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Dalam Putusan tersebut terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) yang 

diajukan oleh dua hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dan Maria Farida 

Indrati, sebagai berikut : 

“kata tidak dalam Pasal 69 tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dengan 

makna yang justru bertentangan dengan bunyi Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 

ayat (1) UU 8/2010, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat 

seseorang dituntut dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang, maka 

harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak 

pidana asal (predicate crimes atau predicate offence) dengan kata lain tidak 

ada tindak pidana pencucian uang apabila seseorang didakwa dengan tindak 

pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (predicate crimes 

atau predicate offence). Jadi apabila seseorang didakwa dengan tindak pidana 

pencucian uang, tidak mengacu atau tidak berdasar pada telah terjadi dan 

terbuktinya tindak pidana asal (predicate crimes atau predicate offence) 

adalah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of 

innocence) yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke-3 

huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian 

dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam Pembahasan 

Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (hal.34), 

yang menyatakan bahwa: tersangka harus ditempatkan pada kedudukan 

manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, 

bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak 

pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah 

kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka 

harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah 

sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap sehingga 

asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dijunjung tinggi 

oleh sebuah negara hukum dan demokratis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.” 
63

 

Jadi, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

Sidang terhadap seseorang tidak perlu menunggu terbuktinya tindak pidana asal 

yang mendasari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan. 

Pada praktek penegakan hukumnya (law enforcement) tindak pidana 

pencucian uang, khususnya pada tahap penuntutan, yang memiliki peran dalam 

penuntutan tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah KPK (Komisis 
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Pemberantasan Korupsi) dan Kejaksaan. Pembahasan kali ini adalah pendirian 

dari KPK maupun Kejaksaan terkait Pasal 69 UU PPTPPU. 

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya tahap 

penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (KPK) berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang 

merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga dalam pembuktiannya 

tidak perlu menunggu terbuktinya tindak pidana asal, yang dengan kata lain 

membenarkan pasal 69 UU PPTPPU, hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 

30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada 

KPK yang diperkuat oleh keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum 

yang mengatakan bahwa: 

“Bahwa Tindak Pidana Pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri 

sendiri dimana untuk memeriksa dimulainya pemeriksaan atau persidangan 

perkara Tindak Pidana Pencucian Uang itu tidak perlu dibuktikan terlebih 

dahulu tindak pidana asalnya. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tindak 

pidana luar biasa atau ekstra ordinary crime yang penanganannya diharapkan 

bisa lebih mudah dengan timbulnya rumusan pasal dengan tidak lebih dahulu 

membuktikan tindak pidana asalnya”
64

 

Selain itu Penuntut umum pada KPK lain yang menjadi menangani 

Penuntutan pada perkara lain yaitu perkara nomor 1261/K/Pis.Sus/2015, dalam 

sidang penuntut umum juga menghadirkan seorang ahli yang pada intinya 

menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang penegakan hukumnya tidak 

perlu membuktikan dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, 

selengkapnya sebagai berikut: 

“Di dalam unsur tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan yang 

ditransaksikan tersebut harus merupakan harta kekayaan yang diketahui atau 
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patut diduganya berasal dari tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 

2 ayat (1). Jadi ini sudah menjadi unsur dalam TPPU bahwa harta kekayaan 

yang ditransaksikan (transfer, membayarkan, membelanjakan) adalah harta 

kekayan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana. Kalau 

dia menjadi bagian unsur, mestinya tidak perlu dipertanyakan lagi perlu 

dibuktikan atau tidak, karena kalau itu tidak dibuktikan, maka tidak 

terbuktilah tindak pidana pencucian uangnya”
65

 

Melihat hal tersebut tercermin bahwa Penuntut Umum pada Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berpendirian bahwa dalam penegakan 

hukum tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak 

pidana asalnya, dengan cara memperdengarkan keterangan ahli didalam 

persidangan. 

Sedangkan Dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang 

khususnya tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut umum pada Kejaksaan 

berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang 

berdiri sendiri sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu menunggu terbuktinya 

tindak pidana asal, yang dengan kata lain membenarkan pasal 69 UU PPTPPU, 

hal ini dapat dilihat pada putusan 584/Pid.B/2013/PN.DPK, penuntut umum 

menghadirkan ahli yang menerangkan sebagai berikut: 

“Bahwa dalam TPPU, tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih 

dahulu”
66

 

Pada dasarnya ahli dihadirkan oleh penuntut umum untuk diperdengar 

penjelasannya agar meyakinkan hakim bahwa pendapat penuntut umum diperkuat 

oleh ahli tersebut. 

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-

689/E/EJP/12/2004, perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang berdiri 
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sendiri, dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya sehingga dalam 

pembuktiannya tidak perlu menunggu terbuktinya tindak pidana asal, serta surat 

dakwaan dibuat dalam bentuk kumulatif dengan konsekuensi bahwa masing-

masing dakwaan harus dibuktikan sedang yang tidak terbukti secara tegas harus 

dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dan apabila semua dakwaan 

dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 

dan 66 KUHP.
67

 

Selain itu dalam sambutan pembukaan Jaksa Agung Republik Indonesia pada 

acara workshop tentang Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui 

Penulusuran Hasil Kejahatan menjelaskan bahwa: 

“Tindak pidana pencucian uang dapat merupakan perbuatan yang berdiri 

sendiri, tindak pidana pencucian secara umum dikenal sebagai tindak pidana 

lanjutan (Follow Up Crime) yaitu suatu tindak pidana yang terjadi setelah 

adanya kejahatan asal (Predicate Crime), sehingga menimbulkan pendapat 

yang logis bahwa untuk dapat memproses tindak pidana pencucian uang, 

perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan asal, sehingga dalam tahap 

penuntutan jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan kumulatif. 

Namun demikian dalam kenyataan pendapat tersebut adalah tidak benar, 

karena pada dasarnya tindak pidana pencucian uang dapat berdiri sendiri 

berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta fakta dalam 

dalam praktik peradilan, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang berbunyi terhadap harta 

kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan 

terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan 

tindak pidana pencucian uang”
68

 

Jadi, baik Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (KPK) maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan, keduanya berpendirian 

bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri 
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sendiri, dan dalam penegakannya tindak pidana pencucian uang tidak perlu 

dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Predicate Crime). 

B. Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menyatakan Bahwa Pembuktian 

Tindak Pidana Pencucian Uang Bergantung Atau Tidak Bergantung 

Kepada Tindak Pidana Asal. 

Putusan adalah mahkota hakim merupakan jargon yang sering didengar, tidak 

hanya dikalangan yuris dan akademisi, namun juga masyarakat awan sangat 

memahami jargon ini. Putusan sebagai mahkota hakim dalam pemahaman yang 

artifisial dapat dimaknai sebagai harga diri dan wibawa seorang hakim dapat 

dilihat dan dinilai dari putusannya.  

Dalam Penelitian ini, Penulis akan menjabarkan pertimbangan hukum hakim 

dalam perkara pencucian uang yang menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana 

pencucian uang bergantung dan tidak bergantung kepada tindak pidana asalnya, 

namun penjabaran ini hanya kepada unsur yuridis dari Putusan tersebut. Terdapat 

17 (tujuh belas) Putusan tindak pidana pencucian uang yang menjadi objek dalam 

pembahasan penelitian ini. 

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pencucian Uang Yang 

Menyatakan Bahwa Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang 

Bergantung Kepada Tindak Pidana Asalnya. 

Terdapat 13 (tiga belas) Putusan yang menyatakan bahwa pembuktian 

tindak pidana pencucian uang tidak bergantung kepada tindak pidana asalnya, 

berikut ini 13 (tiga belas) Putusan terkait serta pembahasannya: 

1) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.B-TPK/2012/PN.JKT.PST  

 Dalam pertimbangan hakim jelas bahwa hakim menyatakan 

tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri sehingga dalam 
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pembuktiannya tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan, maka Terdakwa Wa Ode Nurhayati telah 

menerima sejumlah uang untuk mengurus dana DPID 

Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Aceh Besar, 

Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, dan 

dana DPID Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Minahasa, 

hingga berjumlah Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua 

ratus lima puluh juta rupiah), dan telah menempatkan 

sejumlah uang di rekeningnya hingga berjumlah 

Rp.44.345.979.593,77 (empat puluh empat miliar tiga ratus 

empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan 

ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh 

tujuh sen), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 

bahwa unsur gabungan beberapa perbuatan sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP telah 

terpenuhi”
69

 

Dari pertimbangan tersebut terlihat jelas bahwa hakim 

berkeyakinan terdakwa melakukan dua tindak pidana, yang 

mana keduanya merupakan tindak pidana yang berbeda, dalam 

pertimbangan tersebut majelis hakim tidak menyebutkan bahwa 

tindakan terdakwa menerima sejumlah uang sebagai korupsi, 

yang berarti majelis hakim mengakui kemandirian dari tindak 

pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri 

sendiri, selain itu majelis hakim juga mempertegas 

pendapatnya pada pertimbangan berikutnya, yaitu: 

“Menimbang, bahwa tentang tatacara penjatuhan pidana, 

Majelis Hakim sependapat dengan Tim Penasihat Hukum 

terdakwa, bahwa terhadap terdakwa meskipun telah terbukti 

melanggar dua kwalifikasi tindak pidana, namun Majelis 
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Hakim hanya akan menjatuhkan satu pidana dengan cara 

digabung”
70

 

Dalam pertimbangan ini mencerminkan bahwa hakim 

menyatakan terdakwa melakukan dua kualifikasi tindak pidana, 

yang mana keduanya merupakan tindak pidana yang berdiri 

sendiri, yang dalam hal ini yaitu tindak pidana korupsi dan 

tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dakwaan penuntut 

umum. Dengan mengakui bahwa terdakwa melakukan dua 

kualifikasi tindak pidana, berarti hakim berpendapat bahwa 

tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang 

berdiri sendiri (Independent Crime) yang secara otomatis 

pembuktiannya tidak bergantung dengan tindak pidana lain. 

2) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1449/Pid.B/2012/PN.JKT.TIM  

 Dalam pertimbangan hakim jelas bahwa hakim menyatakan 

tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama 

SYUKRI JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI yang 

dibantu oleh saksi HOLONG PARULIAN SINAGA 

sebagaimana tersebut diatas telah merugikan para 

konsumen seluruhnya sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus 

juta rupiah) diantaranya saksi UMAR SUTRISNO sejumlah 

Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi 

EKO SETIAWAN sejumlah Rp.17.885.000,- (tujuh belas juta 

delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau sekitar 
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sejumlah tersebut yang dilakukan sejak bulan September 2011 

sampai dengan bulan Juli 2012”
71

 

“Menimbang, bahwa uang tunai yang berhasil dihimpun 

dari para konsumen untuk penjualan/pembelian 197 unit 

sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bersama-sama SYUKRI 

JAMIL, M. DIRAN dan IING ISWANDI dengan bukti 

kwitansi pembayaran dari PT. BERDIKARI INSAN PERTIWI 

(PT. BIP), ternyata oleh Terdakwa uang tersebut telah 

ditempatkan atau ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa 

dengan nomor 4130216809 pada BCA Cabang Kelapa Gading 

Jakarta Utara di Ruko Bukit Gading Villa Jl. Boulevard Barat 

Raya Blok LC.6 No. 51-52 Kelapa Gading Jakarta Utara yang 

kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencicil 

pembayaran angsuran cicilan konsumen sebagian dan sebagian 

lagi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri” 

Pertimbangan tersebut mencerminkan bahwa majelis hakim 

memiliki keyakinan bahwa terdakwa melakukan dua tindak 

pidana yang berbeda dan berdiri sendiri, dan pada 

pertimbangan pertama majelis hakim tidak mengkaitkan tindak 

pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, yang berarti 

majelis hakim mengakui bahwa tindak pidana pencucian uang 

merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, (Independent 

Crime) yang secara otomatis dalam pembuktiaannya tidak 

bergantung dengan tindak pidana lainnya. 

3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1260/Pid.B/2012/PN.JKT.PST  

 Dalam pertimbangan hakim jelas bahwa hakim menyatakan 

tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 
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“Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja dalam perkara 

Aquo adalah ditujukan terhadap perbuatan terdakwa selaku 

Direktur PT. GRAHA NUSA UTAMA (PT. GNU) dan 

Direktur PT. TIRTAMAS NUSA SURYA (PT.TNS) dimana 

terdakwa telah menerima dan mengeluarkan atau 

membayarkan dana dana yang masuk dan keluar dari 

rekening PT. GNU No. 1022-000022147-001 dan rekening PT. 

TNS No. 1022-0000540481-010”
72

 

Dalam pertimbangan ini terlihat majelis hakim telah memiliki 

keyakinan atas harta kekayaan yang diterima dan dikeluarkan 

oleh terdakwa, dalam pertimbangan lain majelis hakim 

mempertimbangkan harta kekayaan yang menjadi objek dari 

terdakwa merupakan hasil tindak pidana sebagai berikut: 

“Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut diatas Majelis 

berpendapat bahwa perbuatan terdakwa besama saksi ROBERT 

TANTULAR telah menjadikan PT. Bank Century Tbk telah 

kehilangan assetnya berupa 44 SHGB Kelapa Gading karena 

telah dijual terdakwa kepada BPK Penabur sehingga perbuatan 

tersebut sangat merugikan PT. Bank Century terutama karena 

tidak dilakukan berdasarkan prosedur perbankan yang 

benar”
73

 

Dalam pertimbangan lain majelis hakim memiliki keyakinan 

bahwa memang harta kekayaan yang diterima oleh terdakwa 

merupakan hasil dari tindak pidana, yang selengkapnya sebagai 

berikut: 

“Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjualan asset 

AYDA dan masalah pemberian kredit pada terdakwa yang 

tidak sesuai prosedur perbankan tersebut sehingga dana dana 

yang dibayarkan atau dibelanjakan terdakwa melalui rekening 

PT. GNU dan PT. TNS di PT. Bank Century Tbk adalah 

merupakan hasil tindak pidana sepenuhnya telah terbukti 
sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 

917/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst jo putusan Pengadilan Tinggi 

Jakarta No.21/Pid/2012/PT.DKI jo putusan Mahkamah Agung 
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No. 1553K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan terdakwa Ir. TOTO 

KUNTJORO KUSUMAJAYA terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan dan dijatuhi 

pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,- 

subsidair pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan”
74

 

Pertimbangan tersebut mencerminkan bahwa keyakinan majelis 

hakim tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan 

terdakwa didukung oleh putusan pengadilan lain, putusan 

pengadilan terkait tindak pidana asal tersebut hanya sebagai 

penguat dasar hakim dalam menentukan harta kekayaan yang 

diterima terdakwa, hal tersebut tercermin pada pada kata 

“sepenuhnya telah terbukti”, yang memiliki arti secara tidak 

langsung bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan 

tindak pidana yang berdiri sendiri, hanya saja dalam  perkara 

ini, majelis hakim dipermudah dengan adanya putusan lain, 

putusan lain tidak bersifat sebagai dasar pokok hakim dalam 

penyelesaian perkara pencucian uang, hanya sebagai penguat. 

Dengan kata lain, majelis hakim dalam pembuktian tindak 

pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa tidak 

bergantung dengan tindak pidana asalnya, yang secara 

langsung mengakui bahwa tindak pidana pencucian uang 

merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (Independent 

Crime). 

4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2489/Pid.B/2009/PN.JKT.PST  
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 Dalam pertimbangan hakim jelas bahwa hakim menyatakan 

tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan 

dimana Terdakwa selaku Team Leader Marketing pada 

PT.Bank Mega Cabang Roxi yang dalam menjalankan 

tugasnya berhubungan langsung dengan calon nasabah atau 

nasabah, terutama nasabah yang sifatnya frime costumer seperti 

halnya nasabah Eka Leonard Gunawan, Ivan Chin, PT.Asuransi 

Allianz Life Indonesia, PT.Jaga Citra Inti dan PT.Netwave 

Multi Media, sehingga Terdakwa dapat mewakili nasabah 

tersebut untuk melakukan transaksi baik berupa penyimpanan 

maupun pencairan dana atas permintaan nasabah tersebut; 

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan 

dimana Terdakwa mencairkan Deposito Bilyet milik nasabah 

Eka Leonard Gunawan, Ivan Chin, PT.Asuransi Allianz Life 

Indonesia, PT.Jaga Citra Inti dan PT.Netwave Multi Media, 

tanpa seijin dari mereka selanjutnya Terdakwa tempatkan lagi 

dana tersebut kedalam bentuk Deposito Bilyet fiktif dan 

sebagian disimpan dalam bentuk rekening fiktif ; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2005 Terdakwa 

melakukan pencairan Deposito atas nama Eka Leonard 

Gunawan Or Go Fie Tjin dengan Nomor Bilyet 301681 dengan 

nilai Rp.313.850.549,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus 

lima puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) 

dengan cara memberitahu kepada Petugas Operasional Cabang 

Roxi bahwa bilyet deposito tersebut hilang dan deposan akan 

mencairkannya, dari hasil pencairan tersebut lalu Terdakwa 

dengan memalsukan tanda tangan Eka Leonard Gunawan Or 

Go Fie Tjin membuat Deposito Fiktif dengan Nomor Bilyet 

342868 dengan nilai sebesar Rp.318.445.818 (tiga ratus 

delapan belas juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan 

ratus delapan belas rupiah) atas nama Eka Leonar Gunawan Or 

Go Fie Tjin dan Deposito Fiktif tersebut dipegang oleh 

Terdakwa,selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2005 Deposito 

Fiktif Nomor Bilyet 342868 Terdakwa cairkan dengan nilai 

sebesar Rp.319.736.499,- (tiga ratus sembilan belas juta tujuh 

ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh 

sembilan rupiah) dengan memalsukan tanda tangan nasabah 

kemudian uang tersebut ditempatkan lagi ke Deposito Fiktif 
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dengan Nomor Bilyet 342970 dengan nilai Rp.200.000.000,- 

(dua ratus juta rupiah) dan sisanya Terdakwa tarik tunai, lalu 

pada tanggal 19 September 2005 Deposito Fiktif Nomor Bilyet 

342970 tersebut terdakwa cairkan dan uang hasil pencairan 

tersebut Terdakwa tempatkan lagi ke Deposito Fiktif Nomor 

Bilyet 343107 atas nama Eka Leonard Gunawan Or Go Fie 

Tjin sebesar Rp.101.116.274,- (seratus satu juta seratus enam 

belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan sisanya 

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa 

transfer (RTGS) kerekening atas nama Hendri David di Bank 

BCA dengan Nomor rekening 004.301658 untuk pembayaran 

tiket terdakwa ke Bangkok, kemudian pada tanggal 19 Oktober 

2005 terdakwa mencairkan Deposito Fiktif Nomor Bilyet 

343107 dengan cara memalsukan tanda tangan deposan dan 

uang dari pencairan tersebut Terdakwa transfer (RTGS) 

kerekening atas nama Hendri David di Bank BCA dengan 

Nomor rekening 369.1075239 ; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2006 

terdakwamencairkan Deposito dengan No.Bilyet 290708 atas 

nama Eka LeonardGunawan Or Go Fie Tjin dengan nilai 

sebesar Rp.547.781.004,- (lima ratus empat puluh tujuh juta 

tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat rupiah) yang mana 

uang dari pencairan deposito tersebut Terdakwa bagi dua 

dimana sebesar Rp.288.279.808 (dua ratus delapan puluh 

delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus 

delapan rupiah) ditempatkan di Deposito Fiktif dengan Nomor 

Bilyet 397405 dan yang sisanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah) Terdakwa tempatkan di Deposito Fiktif 

dengan Nomor Bilyet 397404 semua atas nama Eka Leonard 

Gunawan Or Go Fie Tjin, dan pada tanggal 6 April 2006 Bilyet 

Deposito Fiktif Nomor 397405 Terdakwa cairkan dan 

selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening David Pangihutan 

Hutahuruk di Bank BCA, selanjutnya pada tanggal 12 Mei 

2006 Deposito Fiktif dengan Nomor Bilyet 397404 Terdakwa 

cairkan lalu Terdakwa tempatkan di Deposito Fiktif atas nama 

Leonard Gunawan Or Go Fie Tjin Nomor Bilyet 397559 

dengan nilai sebesar Rp.102.800.000,- (seratus dua juta delapan 

ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua 

ratus juta) ditransfer kerekening David Pangihutan Hutahuruk 

di Bank BCA dengan Nomor Rekening 6640051530, dan pada 

tanggal 22 Mei 2006 Terdakwa cairkan lagi Bilyet Deposito 

Fiktif Nomor 397559 dan uang dari pencairan tersebut 

Terdakwa transfer kerekening David Pangihutan Hutahuruk di 

Bank BCA dengan Nomor Rekening 6640051530 ; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa 

cairkan Deposito dengan Nomor Bilyet 30168 atas nama Eka 
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Leonard Gunawan tanp dimana uang hasil pencairan tersebut 

Terdakwa tempatkan di deposito Fiktif Nomor Bilyet 397659 

atas nama Eka Leonard Gunawan Or Go Fie Tjin dengan 

memalsukan tanda tangan nasabah dengan nilai sebesar 

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Nomor Bilyet 

397659 dengan nilai sebesar Rp. 618.426.806,- (Enam ratus 

delapan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan 

ratus enam rupiah), dimana pada tanggal 23 Juni 2006 Deposito 

Fiktif Nomor Bilyet 397658 tersebut Terdakwa cairkan dan 

uang dari pencairan tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah) Terdakwa transfer kerekening David 

Pangihutan Hutahuruk di Bank BCA dengan Nomor Rekening 

6640051530 guna untuk menampung sementara, dan pada 

tanggal 19 Juli 2006 Deposito Fiktif Nomor Bilyet 397659 

terdakwa cairkan selanjutnya dengan memalsukan tanda tangan 

Nasabah ditempatkan lagi pada Deposito Fiktif dengan Nomor 

Bilyet 436265 atas nama Eka Leonard Gunawan Or Go Fie 

Tjin sebesar Rp. 423.472.766,- (empat ratus dua puluh tiga juta 

empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam 

rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) Terdakwa transfer kerekening David Pangihutan 

Hutahuruk di Bank BCA ; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2006 terdakwa 

melakukan pencairan Deposito Nomor Bilyet 189207 milik 

Eka Leonard Gunawan Or Go Fie Tjin beserta bunganya 

sebesar Rp.1.203.338.445,- (satu milyar dua ratus tiga juta tiga 

ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima 

rupiah) selanjutnya ditempatkan ke Deposito Fiktif Nomor 

Bilyet 445550 sebesar Rp.1.005.634.217,- (satu milyar lima 

juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh belas 

rupiah) dan sisanya Terdakwa transfer kerekening fiktif atas 

nama Go Fie Tjin Bank Mega dengan Nomor Rekening 

10260020088937, lalu pada tanggal 15 Pebruari 2007 Deposito 

Fiktif Nomor Bilyet 445550 Terdakwa cairkan dimana hasil 

pencairan tersebut ditempatkan ke Deposito Fiktif Nomor 

Bilyet 461145 atas nama Eka Leonard Gunawan sebesar 

Rp.519.389.590,- (lima ratus sembilan belas juta tiga ratus 

delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) 

dan sisanya sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupia) 

ditransfer ke Rekening tabungan fiktif atas nama Go Fie Tjing 

dengan Nomor Rekening 10260020088937, selanjutnya pada 

tanggal 28 Pebruari 2007 Deposito Fiktif Nonor Bilyet 461145 

Terdakwa cairkan dan hasil pencairan tersebut Terdakwa 

transfer ke Rekening Rini Triwidyawati di Bank Mandiri 

dengan Nomor Rekening 122000005181 untuk menampung 

sementara, sedangkan yang masuk kerekening Go Fie Tjing 
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dimana rekening tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa, dan 

keseluruhan pencairan tersebut Terdakwa gunakan untuk 

keperluan pribadi ; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2007 Terdakwa 

mencairkan Deposito Nomor Bilyet 461049 atas nama Ivan 

Chin dengan memalsukan tanda tangan nasabah yang terdapat 

pada bilyet dan juga pada voucer ataupun dokumen bank 

lainnya dengan terlebih dahulu membuatkan Rekening 

Tabungan Fiktif atas nama Ivan Chin dengan Nomor Rekening 

10260020068509 yang sebelumnya Terdakwa telah 

memalsukan tanda tangan Ivan Chin untuk aplikasi pembukaan 

rekening dan dari hasil pencairan Deposito Nomor Bilyet 

461049 Terdakwa tempatkan kerekening tabungan fiktif 

sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) 

dan sisanya sebesar Rp.1.831.929.589,- (satu milyar delapan 

ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan 

ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) Terdakwa 

tempatkan pada Deposito Fiktif dengan Nomor Bilyet 461334 

atas nama Ivan Chin, lalu pada tanggal 14 September 2007 

Deposito Fiktif Bilyet Nomor 461334 Terdakwa cairkan, 

dimana uang dari hasil pencairan Terdakwa masukkan 

kerekening fiktif atas nama Ivan Chin sebesar 

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sisanya sebesar 

Rp.1.365.069.772,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta 

enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) 

Terdakwa tempatkan pada Deposito Fiktif Nomor Bilyet 

485250 atas nama Ivan Chin yang pada tanggal 9 Oktober 2007 

Terdakwa cairkan dimana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus 

juta rupiah) terdakwa transfer kerekening tabungan fiktif Ivan 

Chin dan sisanya sebesar Rp.1.167.301.772,- (satu milyar 

seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu tujuh ratus 

tujuh puluh dua rupiah) Terdakwa tempatkan ke Deposito 

Fiktif Nomor Bilyet 485267, selanjutnya Deposito Fiktif 

tersebut Terdakwa cairkan pada tanggal 27 Nopember 2007 

dari hasil pencairan tersebut dimasukkan kerekening fiktif Ivan 

Chin sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta 

rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.625.023.810,- (enam 

ratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu delapan ratus 

sepuluh rupiah) ditempatkan ke Deposito Fiktif Bilyet Nomor 

485322, kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2008 Terdakwa 

cairkan Deposito tersebut dimana dari hasil pencairan sebesar 

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa 

masukkan dalam rekening fiktif Ivan Chin dan sisanya sebesar 

Rp.384.719.536,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh 

ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) 

Terdakwa tempatkan lagi dengan Deposito Fiktif Bilyet Nomor 
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519670 yang selanjutnya Terdakwa cairkan pada tanggal 28 

Maret 2008 dan uang pencairan tersebut seluruhnya Terdakwa 

masukkan kerekening fiktif atas nama Ivan Chin, dan dari hasil 

pencairan tersebut di atas Terdakwa gunakan untuk keperluan 

pribadi terdakwa dan sebagian untuk menutupi pencairan yang 

Terdakwa lakukan terhadap Deposito atas nama Go Fie Tjin ; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Juli 2008 PT.Asuransi 

Allians Life Indonesia melalui Terdakwa menempatkan dana 

untuk Deposito sebesar USD 935.000,- (Sembilan ratus tiga 

puluh lima ribu US Dollar) dengan No.Bilyet : 501722, dimana 

pada tanggal 29 Oktober 2008 Deposito tersebut telah dicairkan 

oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari nasabah dengan cara 

memalsukan tanda tangan deposan dan dari hasil pencairan 

tersebut Terdakwa tempatkan lagi di dua Deposito fiktif atas 

nama PT.Asuransi Allians Life Indonesia yaitu bilyet Deposito 

No.017743 dengan nilai sebesar USD 535.861 (lima ratus tiga 

puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu US Dollar) dan 

bilyet Deposito Fiktif No.017742 dengan nilai sebesar 

Rp.4.356.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh enam 

juta rupiah). Pada tanggal 30 Oktober 2008 bilyet Deposito 

No.017742 tersebut dicairkan lagi dan uang dari pencairan 

tersebut Terdakwa transfer ke Lippo Bank atas nama Ivan Chin 

dengan Nomor rekening 85630898982 sebesar 

Rp.3.667.299.008,- (tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh 

juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan rupiah) 

untuk menututupi Deposito Bilyet atas nama Ivan Chin yang 

Terdakwa telah cairkan tanpa sepengetahuan Ivan Chin dan 

sisanya terdakwa tempatkan pada deposito Fiktif Bilyet Nomor 

017744 atas nama PT.Asuransi Allianz Life Indonesia, dan 

oleh karena pada tanggal 13 Nopember 2008 PT.Asuransi 

Allianz Life Indonesia mengirim surat kepada terdakwa untuk 

mencairkan Deposito Bilyet Nomor 501722 yang Terdakwa 

sudah cairkan tanpa sepengetahuan PT.Asuransi Allianz Life 

Indonesia tersebut maka untuk memenuhi permintaan tersebut 

Terdakwa mencairkan Bilyet Deposito PT.Jaga Citra yang 

sebagian uangnya Terdakwa setorkan ke rekening PT.Asuransi 

Allianz Life Indonesia tersebut ; 

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2008 Terdakwa 

telah mencairkan Deposito milik PT.Jaga Citra Inti tanpa 

sepengetahuan dengan PT.Jaga Citra Inti, dimana Terdakwa 

lakukan dengan cara mengelabui petugas operasional seakan-

akan ada perintah dari nasabah untuk mencairkan dananya 

selanjutnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Deposan 

sehingga Deposito beserta bunga milik PT.Jaga Citra Inti 

sebesar Rp. 5.269.853.998.-(lima milyar dua ratus enam puluh 

sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus 
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sembilan puluh delapan rupiah) dapat dicairkan, namun pada 

tanggal 23 Juni 2009, pihak PT.Jaga Citra Inti memerintahkan 

kepada Terdakwa agar Depositonya dicairkan dan uangnya 

ditransfer ke rekening PT.Jaga Citra Inti di Bank BCA Cabang 

Penjernihan, sehingga untuk menutupi uang tersebut maka 

terdakwa mencairkan Deposito milik PT.Netwave Multi Media 

sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari hasil 

pencairan tersebut Terdakwa transfer ke Rekening PT.Jaga 

Citra Inti di Bank BCA Cabang Penjernihan, sisanya Terdakwa 

transfer ke PT. Madina Jaya sebagai penampungan sementara 

di bank Mandiri Cabang Jakarta Pondok Indah sebesar 

Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan 

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Terdakwa 

transfer ke Bank Muamalat Cabang Cengkareng atas nama 

PT.Netwave Multi Media kemudian sisanya sebesar 

Rp.230.146.002,- (dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh 

enam ribu dua rupiah) dibawa tunai oleh Terdakwa untuk 

keperluan pribadi terdakwa ; 

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas 

telah jelas kalau terdakwa sengaja menempatkan dan 

mentrasfer hasil pencairan deposito yang diketahui milik 

nasabah Bank Mega tanpa seijin nasabah yang bersangkutan 

sehingga unsur dengan sengaja menempatkan dan mentransfer 

harta kekayaan yang diketahui merupakan hasil tindak pidana 

dari suatu penyedia jasa keuangan atas nama Terdakwa sendiri 

dan atas nama orang lain”
75

 

Dari seluruh pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak 

pidana pencucian uang diatas, dapat dilihat bahwa majelis 

hakim mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap 

dalam persidangan, namun yang menarik adalah majelis hakim 

tidak menghubungkan tentang tindak pidana asal dari tindak 

pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa, padahal 

jelas bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwaan 

mengikutsertakan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana 

dibidang perbankan, pertimbangan hakim tersebut 

                                                             
75 Lihat Putusan 2489/Pid.B/2009/PN.JKT.PST hlm 153-159. 
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mencerminkan bahwa hakim berpendapat dalam pembuktian 

tindak pidana pencucian uang, tidak bergantung dengan tindak 

pidana asalnya, atau tindak pidana pencucian uang merupakan 

tindak pidana yang berdiri sendiri (Independent Crime). 

5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.B/2014/PN.PLG  

 Dalam pertimbangan hakim jelas bahwa hakim menyatakan 

tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Menimbang, bahwa menurut ketentuan KUHAP unsur unsur 

yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.8 

Tahun 2010 harusnya dibuktikan dengan minimal 2(dua) alat 

bukti, namun dalam Undang-undang 8 Tahun 2010 terdapat 

kekhususan atau pengecualian dalam pembuktian unsur 

pidananya, yaitu: 

Pengecualian Pertama, bahwa unsur ke 4 Pasal 3 ayat (1) UU 

No. 8 tahun 2010 tidak harus dibuktikan dengan 2(dua) alat 

bukti, namun sudah cukup dengan bukti permulaan yang cukup 

atas kejadian tindak pidana, sebagaimana diatur dalam 

penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 ; 

Pengecualian Kedua, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 

No.8 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa terhadap harta 

kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak 

perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya 

untuk dapat dimulainya pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian 

Uang; 

Pengecualian Ketiga, bahwa Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 

mengehendaki terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan 

bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai 

azas pembuktian terbalik ; 

Pengecualian Keempat, bahwa adanya penambahan alat bukti 

selain yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;”
76

 

Sebelum menguraikan unsur tindak pidana pencucian uang, 

majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti 

                                                             
76 Lihat Putusan 01/Pid.B/2014/PN.PLG hlm 98. 
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berdasarkan KUHAP seperti diatas, namun yang perlu 

ditekankan adalah majelis hakim dalam menjelaskan 

pengecualian Kedua dan Ketiga apabila sudah ada bukti 

permulaaan yang cukup tindak pidana pencucian uang dapat 

dilakukan proses penegakan hukum tanpa terlebih dahulu 

membuktikan tindak pidana asalnya, dan majelis hakim juga 

menjalankan pembuktian tebalik yang mana salah satu ciri 

tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana 

yang berdiri sendiri. Hal ini juga dipertegas dalam 

pertimbangan selanjutnya, yaitu: 

“Menimbang, bahwa sesuai dengan tata cara pembuktian 

diatas, kepada terdakwa/Penasehat Hukum telah majelis 

hakim berikan kesempatan yang seluasluasnya untuk 

membuktikan asal usul dari harta kekayaan terdakwa dan 

H.Zulkarnain, akan tetapi terdakwa maupun Penasehat 

hukumnya meskipun telah menyatakan bahwa harta 

kekayaannya berupa 2(dua) bidang tanah SHM No:2664 dan 

No.2665 masing-masing bertanggal 23 Oktober 2012 atas nama 

pemegang hak Hj.Nurhayati dan bangunan rumah diatasnya 

yang terletak di jalan Palm 2 Blok BB 06/07 kel 16 Ulu, Kec. 

SU I Palembang dan sejumlah barang-barang di dalam rumah 

tersebut serta pembelian 1(satu) unit Mobil Merk Dodge 

Nomor: B 68 YAS serta saldo uang rekening tabungan atas 

nama Hj.Nurhayati dan H.Zulkarnain yang menurut terdakwa 

sebagai hasil usaha mengelola kebun sawit, mini market dan 

jual beli mobil serta persewaan tenda untuk umum dan sebagai 

harta warisan orang tuanya, akan tetapi tidak dikuatkan 

dengan alat bukti yang dapat mendukung kebenaran 

pernyataan tersebut, sehingga menurut hemat majelis 

hakim, bahwa terdakwa tidak dapat/tidak berhasil 

membuktikan asal usul harta kekayaan terdakwa yang 

telah disita penyidik dalam perkara ini sebagai harta kekayaan 

yang diperoleh bukan asal dari kejahatan, sehingga majelis 

hakim berkeyakinan bahwa harta kekayaan yang termasuk 

dalam daftar barang bukti perkara a quo adalah 

merupakan harta kekayaan yang didapat H.Zulkarnain 
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dan terdakwa dari tindak pidana Narkotika oleh terdakwa 

dan saksi H.Zulkarnain, apalagi dengan mengingat bahwa 

terdakwa sejak tahun 2010 telah melakukan kegiatan menjual 

shabu-shabu serta nilai omzet shabu-shabu dalam perkara ini 

karena dilarang peredarannya maka pasarannya pun tergolong 

mahal dan dapat menguntungkan secara fantastis dalam 

peredaran illegalnya”
77

 

Dalam pertimbangan ini majelis hakim menerapkan 

pembuktian terbalik terhadap terdakwa untuk menjelaskan asal-

usul harta kekayaannya, namun terdakwa tidak dapat 

membuktikannya, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa 

harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana. Hal ini 

mencerminkan bahwa majelis hakim memiliki pandangan 

bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana 

yang berdiri sendiri (Independent Crime) yang secara otomatis 

pembuktiannya tidak bergantung dengan tindak pidana lain. 

6) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN.STB  

 Dalam pertimbangan hakim jelas bahwa hakim menyatakan 

tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota 

pembelaannya bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti 

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut dan 

harus dibebaskan, dengan alasan berdasarkan fakta fakta 

hukum 2 (dua) unit Rumah yakni Nomor 88 I dan 88 J di 

Perumahan Villa Permai Indah Stabat yang diperoleh dan dibeli 

Terdakwa melalui saksi Yanto yakni pada bulan Juni 2011 

hingga tanggal 28 Januari 2012 jauh sebelum Terdakwa 

ditangkap dalam tindak pidana narkotika yakni pada hari Jumat 

                                                             
77 Lihat Putusan 01/Pid.B/2014/PN.PLG hlm 100. 
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tanggal 7 Desember 2012 dan di samping itu juga barang bukti 

berupa narkotika jenis shabu shabu disita dari tangan Fatur dan 

bukan dari tangan Terdakwa dan selain dari pada itu 

Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan diadili dalam 

perkara narkotika lainnya”
78

 

Dalam nota pembelaannya penasihat hukum terdakwa 

menanyatakan tentang pembuktian tindak pidana asal dari 

tindak pencucian uang, yang secara tidak langsung 

mempermasalahkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. Namun hal tersebut dibantah oleh majelis 

hakim dengan pertimbangan sebagai berikut: 

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis 

Hakim seperti dalam pertimbangan unsur ketiga tersebut di 

atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan 

yuridis Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota 

Pembelaannya, sebab dari bukti-bukti yang diajukan oleh 

Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak 

dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita 

dalam perkara ini diperoleh terdakwa bukan dari Tindak 

Pidana”
79

 

Pertimbangan diatas mencerminkan bahwa majelis hakim 

berpendapat dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang 

tidak bergantung kepada pembuktian tindak pidana asal dari 

tindak pidana pencucian uang tersebut, dan tindak pidana 

pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri 

(Independent Crime), majelis hakim mengedepankan 

pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam pasal 77 

                                                             
78 Lihat Putusan 438/Pid.Sus/2014/PN.STB hlm 88. 
79 Ibid. 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

7) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 224/Pid.Sus/2013/PN.DPS  

 Dalam pertimbangan hakim jelas bahwa hakim menyatakan 

tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Menimbang, bahwa Terdakwa I MADE PARIS ADNYANA 

pada bulan Maret tahun 2009 telah mendirikan badan usaha PT. 

Bali Consultant Life Insurance, bergerak dalam bidang usaha 

Asuransi jiwa dan ijin yang dimiliki adalah akta pendirian dari 

Notaris dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, 

NPWP Perusahaan dan Surat Keterangan Tempat Usaha dan 

tidak ada ijin dari Menteri Keuangan, dengan tujuan untuk 

mengumpulkan dana dari nasabah; 

Menimbang, bahwa Terdakwa selain pendiri juga selaku 

Komisaris Utama dan pemilik dari PT. Bali Consultant Life 

Insurance, sebagai badan usaha yang bergerak dibidang 

Asuransi jiwa, dengan beberapa Kantor Cabang dan beberapa 

Kantor Perwakilan yang terletak di wilayah hukum Propinsi 

Bali, antara lain Denpasar dan Kabupaten Tabanan, tanpa ijin 

dari menteri keuangan dan uang yang dikumpulkan dari 

nasabah ia terdakwa tempatkan/disimpan dibeberapa 

bank, antara lain : 

- Bank BCA KCP Denpasar dengan nomor rekening 

7680100726.- 

- Bank BRI Capem Gatsu nomor rekening 0985-01-016803-

53-7.- 

- Bank Lippo nomor rekening 508-10-34244-1. 

- Bank Permata nomor rekening 5811959679.- 

- Bank Mandiri nomor rekening 145-00-0616320-4. 

- Bank Sibapa nomor rekening 028.02.02.01446.7.-  

- Bank BTN Tab. Batara nomor rekening 00007-01-50-

040584-3.- 

- Bank BNI nomor rekening 015840232.- 

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menempatkan dananya 

atau harta kekayaannya di dalam penyedia jasa keuangan 

dengan saldo akhir : di BPD Bali Cabang Negara berupa 
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rekening tabungan No. 016.02.21855-6 atas nama terdakwa 

sebesar Rp. 6.435.611,62 (enam juta empat ratus tiga puluh 

lima ribu enam ratus sebelas rupiah, enam puluh dua sen), 

dalam rekening deposito No. 03.04.00722-2 atas nama 

terdakwa sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), BRI 

Cabang Negara berupa rekening Deposto No. 

0125.01.001.284.40.3 atas nama terdakwa sebesar Rp. 

100.000.000.- (seratus juta rupiah), BRI Cabang Renon 

Rekening Tabungan No. 0368.01.016907-50-9 atas nama 

terdakwa sebesar Rp. 23.731.152,50 (dua puluh tiga juta tiga 

ratus tiga puluh satu seratus lima puluh dua rupiah, lima puluh 

sen) dan Rekening Deposito No. 0368.01.0021111.40.9 atas 

nama terdakwa sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) 

dan uang-uang tersebut berasal dari nasabah PT. Balicont; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka 

unsur “menempatkan harta Kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama 

sendiri atau atas nama pihak lain kedalam system perbankan” 

telah terpenuhi”
80

 

Dari pertimbangan diatas majelis hakim terlihat tidak 

mengkaitkan tindak pidana asal dalam pembuktian tindak 

pidana pencucian uang, majelis hakim menguraikan kembali 

asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga 

merupakan hasil dari tindak pidana, padahal tindak pidana asal 

yaitu tindak pidana dibidang perasuransian yang dilakukan 

terdakwa telah terbukti dan telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, namun putusan pengadilan lain terhadap terdakwa 

tersebut hanya dijadikan dasar untuk memperkuat argumen 

hakim tentang tindak pidana asal yang dilakukan terdakwa 

yang termuat dalam pertimbangan lain sebagai berikut: 

“Menimbang, bahwa perbuatan yang ia terdakwa lakukan 

dimulai sejak Maret 2009 dan terdakwa telah melakukan 

beberapa perbuatan pidana yakni menempatkan harta kekayaan 

                                                             
80 Lihat Putusan 224/Pid.Sus/2013/PN.DPS hlm 66. 
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yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam 

penyedia jasa keuangan Cq. Perbankan dan atas namanya 

sendiri diberapa bank yakni BRI, BPD, Bank Mandiri pada 

tempos dan locus yang berbeda, demikian pula terdakwa telah 

membelanjakan atau membeli beberapa bidang tanah 

danbangunan, cicin emas, perhiasan berlian dan lain 

sebagainya dengan tempos dan locus yang berbeda pula, 

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula; 

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, 

bahwa seluruh unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum 

Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c dan e Undang-Undang Nomer 15 

Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti secara a-kumulatif 

yaitu “terdakwa telah dengan sengaja menempatkan 

(placement), mentransfer (layering) dan menyembunyikan atau 

menyamarkan (intergration) harta kekayaannya yang yang 

didapat berasal dari kejahatan, dengan kejahatan pokok 

(predicate crime) yaitu bahwa terdakwa telah melakukan tindak 

pidana ”Menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa ijin 

usaha” sebagaimana dalam “Putusan Pidana No. 

157/Pid.B/2011/PN.Dps, tanggal 28 Juni 2011, dimana 

Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana dan dihukum penjara selama 15 (lima belas) 

tahun dan denda sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima 

ratus juta rupiah, subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan 

demikian majelis hakim tidak sependapat dengan penasehat 

hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti 

bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum;”
81

 

Atas dasar pertimbangan hakim tersebut maka penulis 

berpendapat bahwa majelis hakim dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap terdakwa memiliki pendapat bahwa 

pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asalnya, yang berarti tindak pidana 

pencucian uang merupakan tindak pidana yang beridir sendiri 

(Independent Crime). 

8) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 375/Pid.Sus /2010/PN.YK  

                                                             
81 Lihat Putusan 224/Pid.Sus/2013/PN.DPS hlm 74. 
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 Dalam pertimbangan hakim jelas bahwa hakim menyatakan 

tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak membaca 

perjanjian kerjasama merchant namun aturan ini menjadi 

hukum bagi para pihak yang mengadakan Perjanjian Kerjasama 

Merchant, dengan demikian menurut Majelis tindakan 

terdakwa tersebut sudah merupakan delik ; bahwa dalam 

seseorang melakukan tindak pidana tidak disyaratkan apakah ia 

menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam 

dengan pidana oleh undang- undang;  

Menimbang, bahwa mengenai terdakwa bukan pelaku predicate 

crime oleh karena itu tidak dapat dikenakan Pasal 3 UU Tindak 

Pidana Pencucian Uang; untuk itu Majelis merujuk pada 

pendapat ahli Edwar Omar Sharif bahwa apabila penuntut 

umum mampu untuk membuktikan asal usul uang di 

rekening Fajar dan Ricky , maka penuntut umum dapat 

mendakwa terdakwa dengan pasal - pasal dari KUHP, 

bahwa apabila penuntut umum langsung mengarah pada 

harta kekayaan itu “patut diduga” berasal dari tindak 

pidana dan tidak perlu dibuktikan, penuntut umum bisa 

langsung mendakwa dengan Pasal 3 Undang undang Tindak 

Pidana Pencucian Uang;”
82

 

Dari pertimbangan diatas, sangat jelas majelis hakim merujuk 

pada pendapat seorang ahli yang dihadirkan dalam sidang yang 

menyampaikan bahwa apabila penuntut umum dapat langsung 

mendakwa terdakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Tindak 

Pidana Pencucian Uang tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu 

tindak pidana asalnya. Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, 

maka penulis berkesimpulan bahwa majelis hakim memiliki 

pendapat bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian 

                                                             
82 Lihat Putusan 375/Pid.Sus /2010/PN.YK hlm 238. 
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uang tidak bergantung dengan pembuktian tindak pidana 

asalnya, yang secara otomatis juga berpendapat bahwa tindak 

pidana pencucia uang merupakan tindak pidana yang berdiri 

sendiri (Independent Crime). 

9) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 173/Pid.B/2014/PN.JKT.SEL 

 Dalam pertimbangan hakim jelas bahwa hakim menyatakan 

tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

 

“Bahwa unsur ini pun telah terpenuhi, dengan perbuatan 

Terdakwa yang melakukan kebohongan yakni menawarkan 

penjualan server melalui PT. Dimensi Protel Indonesia, 

padahal perusahaan itu tidak ada sama sekali. Begitu juga 

saat penawaran penjualan 4 (empat) unit server tersebut, 

Terdakwa hanya memiliki jenis HP bukan IBM, akan tetapi 

Terdakwa tetap menawarkan server yang tidak dimilikinya, 

dan setelah Terdakwa memperoleh uang muka sebesar 50 % 

yakni sejumlah Rp. 108.350.000,- (seratus delapan juta tiga 

ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa pergunakan uang 

tersebut tanpa hak untuk berobat nenek Terdakwa bukan untuk 

mengadakan 4 (empat) unit server pesanan PT. Lawencom 

Internasional. 

Sebagaimana pendapat ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, 

berpendapat “menyembunyikan” dalam Tindak Pidana 

Pencucian Uang adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku 

tindak pidana sehingga orang lain tidak tahu asal usul harta 

kekayaan tersebut, sedangkan “menyamarkan” adalah pada 

pokoknya perbuatan yang mencampurkan uang haram dengan 

uang yang halal sehingga nampak sebagai hasil dari kegiatan 

yang sah”. Bahwa Terdakwa menyadari telah melakukan 

penawaran penjualan server melalui perusahaan fiktif, dan uang 

muka yang dibayarkan oleh PT. Lawencom Internasional 

dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai pengobatan 

neneknya, dimana uang yang dipergunakan untuk pengobatan 

nenek terdakwa tersebut seolah-olah uang halal. Dengan 
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demikian unsur ini pun menurut hemat Kami telah terbukti 

secara meyakinkan dan sah menurut hukum.”
83

 

Pertimbangan diatas adalah pertimbangan dimana majelis 

hakim meyakini bahwa harta terdakwa merupakan hasil dari 

tindak pidana, dalam pertimbangan tersebut majelis hakim 

tidak mengkaitkan tindak pidana asal yang juga dilakukan 

terdakwa (penipuan), padahal tindak pidana asal juga diajukan 

oleh penuntut umum dalam dakwaannya.
84

 Berarti menurut 

penulis majelis hakim berpendapat bahwa tindak pidana 

pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri 

(Independent Crime), pendapat ini diperkuat kembali dalam 

pertimbangan hakim selanjutnya, yaitu: 

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan 

telah dapat dibuktikan dan selama persidangan perkara ini 

Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar pemaaf 

terhadap diri Terdakwa atau adanya alasan pembenar terhadap 

perbuatan Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari 

pertanggungan jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan dan Pencucian 

Uang” dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara 

sesuai dengan kesalahannya” 
85

 

Pertimbangan diatas tercermin majelis hakim mengakui tindak 

pidana pencucian uang yaitu tindak pidana yang berdiri sendiri, 

karena majelis menyebutkan bahwa terdakwa telah terbukti 

melakukan dua tindak pidana, yaitu penipuan dan pencucian 

uang. Yang secara langsung berarti majelis hakim mengakui 

                                                             
83Lihat Putusan 173/Pid.B/2014/PN.JKT.SEL hlm 24. 
84

Lihat Putusan 173/Pid.B/2014/PN.JKT.SEL, terdakwa didakwa dengan KESATU:Pasal 

378 KUHPidana;DAN KEDUA:Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;ATAU KETIGA:Pasal 264 ayat (2) KUHPidana; 
85 Lihat Putusan 173/Pid.B/2014/PN.JKT.SEL hlm 25. 
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tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang 

berdiri sendiri (Independent Crime). 

10) Putusan Pengadila Negeri Nomor 584/Pid.B/2013/PN/DPK 

 Dalam pertimbangan hakim jelas bahwa hakim menyatakan 

tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Bahwa sejak tahun 2009 terdakwa telah menawarkan/ 

mengajak kepada orang-orang untuk ikut menginvestasikan 

uangnya di usaha pengadaan alat tulis kantor (ATK), dimana 

terdakwa telah menawarkan kepada saksi Aas Asiah dan 

Swantoko, SE, MT yang merupakan suami istri, saksi Edi 

Suprapto, saksi Nurohhim, saksi Fitri Mintarsih dan saksi 

Muhamad Anas untuk menginvestasikan uangnya kepada 

terdakwa dalam usaha pengadaan alat tulis kantor (ATK), 

dalam menawarkan / mengajak calon investor untuk 

menginvestasikan uangnya, terdakwa menjanjikan akan 

memberikan bagi hasil kepada para investor sebesar 3 % 

sampai dengan 4 % perbulan dari jumlah uang (modal) yang 

diinvestasikan, selain itu terdakwa juga memperlihatkan contoh 

dari alat tulis kantor yang akan diperjual belikan, yang mana 

alat tulis kantor (ATK) tersebut akan disalurkan ke kantor-

kantor di kawasan Kuningan Jakarta, selain itu terdakwa 

mengaku sebagai Pengusaha Jual Beli Alat Tulis Kantor (ATK) 

yakni pemegang sub kontrak proyek ATK dan terdakwa juga 

memperkenalkan sdr. Nugraha Yogi Finandi (tidak 

tertangkap/DPO) yakni rekan terdakwa dalam menjalankan 

usaha pengadaan alat tulis kantor (ATK) ; 

Bahwa dari apa yang ditawarkan dan dijanjikan oleh terdakwa 

membuat saksi Aas Asiah dan Swantoro, SE, MT, saksi Edi 

Suprapto, saksi Nurokhim, saksi Fitri Mintarsih serta saksi 

Muhamad Anas menjadi tertarik dan akhirnya 

menginvestasikan uangnya kepada terdakwa, dimana saksi Aas 

Asiah dan saksi Swartoko, SE, MT menyerahkan uangnya 

dengan ditranfer ke rekening Bank Permata No. 4101217928, 

rekening Bank BCA No. 7650175764 dan rekening Bank 

Mandiri No. 157000053786 milik terdakwa secara bertahap 

sampai sebesar Rp. 583.000.000,- (lima ratus delapan puluh 
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tiga juta rupiah), saksi Edi Suprapto pun menginvestasikan 

uangnya kepada terdakwa dengan mentranfer ke rekening Bank 

Mandiri dan Bank Syariah Mandiri milik terdakwa dimana 

saksi Edi Suprapto mentransfer sebanyak 3 kali yakni yang 

pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang 

kedua sebsar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) 

dan yang ketiga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah) sehingga saksi Edi Suprapto telah menyerahkan 

uangnya kepada terdakwa yang keseluruhannya sebesar Rp. 

1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah), 

untuk saksi Nurokhim jumlah uang yang di investasikan dan 

telah diberikan langsung kepada terdakwa sebsar Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 

Bahwa saksi Fitri Mintarsih yang tertarik juga 

menginvestasikan uangnya kepada terdakwa dengan ditransfer 

secara bertahap ke rekening Mandiri No. 157-00-0053703-6 

milik terdakwa yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp. 

4.546.500.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh enam 

juta lima ratus ribu rupiah) dan selain mentransfer kepada 

terdakwa, saksi Fitria Mintarsih juga mentransfer kepada sdr. 

Nugraha Yogi Finandi secara bertahap sampai sebesar Rp. 

14.113.000.000,- (empat belas milyar seratus tiga belas juta 

rupiah) dan untuk saksi Muhammad Anas yang juga tertarik 

dan tergerak untuk menginvestasikan uangnya kepada terdakwa 

dengan mentransfer ke rekning sdr. Nugraha Yogi Finandi dan 

kerening terdakwa secara bertahap sampai sebesar Rp. 

6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah) ; 

Bahwa uang yang telah diserahkan para saksi (investor) oleh 

terdakwa ada yang dipergunakan untuk keuntungan/bagi hasil 

kepada para saksi (investor), seolah-olah usaha pengadaan alat 

tulis kantor (ATK) ini benar-benar ada dan memberikan 

keuntungan yang besar, sehingga membuat para saksi menjadi 

percaya untuk menambah lagi investasinya kepada terdakwa, 

selain itu uang dari para saksi tersebut ada yang ditransfer oleh 

terdakwa kepada sdr. Nugraha Yogi Finandi, dan ada juga yang 

ditempatkan di rekening-rekening milik terdakwa, ada yang 

dipergunakan untuk membeli barang-barang, 1 (satu) unit 

mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam mika tahun 

2011 No. Pol B-60-ATK berikut STNK a.n. Purwandriono, 1 

(satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik 

tahun 2010 No. Pol. B-1093-EFN berikut STNK a.n. Agustini 

Pujianti yang merupakan istri dari terdakwa, 1 (satu) unit mobil 

truk merk Isuzu warna putih tahun 2012 No. Pol B-9368-EDA 

berikut STNK a.n. Abdurrahman Khalish yang merupakan 

anak kandung terdakwa, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga 

warna merah metalik tahun 2012 No. Pol. B-1830-POU berikut 
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STNK a.n. Suyati yang merupakan mertua terdakwa, 1 (satu) 

unit mobil jenis sedan merk BMW type 320i warna hitam No. 

Pol B-1287-IS, 1 (satu) unit mobil jenis sedan merk Suzuki 

Futura warna hitam tahun 2010 No. Pol. B-9402-UW berikut 

STNK a.n. Agustini Pujianti (istri terdakwa), 1 (satu) unit 

sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2008 No 

Polo. B-6983-ELZ berikut STNK a.n. Romlih, 1 (satu) unit 

sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna putih tahun 2012 No. 

Pol. B-6060-EAR berikut STNK a.n. Agustini Pujianti (istri 

terdakwa), 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type 9320 

warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 103 

warna hitam, 1 (satu) unit rumah di Jatijajar Blok B-8/11 RT. 

001/011 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok, 1 (satu) unit 

apartemen Margoda Resident 3 No. 2031 kel. Keminimuka 

Kec. Beji Kota Depok ; 

Bahwa setelah pernah memberikan keuntungan / bagi hasil 

beberapa kali, akhirnya terdaksa tidak dapat memberikan 

keuntungan lagi kepada para saksi (investor), karena usaha 

pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang ditawarkan oleh 

terdakwa tersebut tidak pernah ada dan terdakwa bukanlah 

pengusaha jual beli alat tulis kantor dan pemegang sub kontrak 

alat tulis kantor, selain itu terdakwa sebagai orang yang 

menawarkan kepada para saksi (investor) untuk 

menginvestasikan uangnya dalam usaha pengadaan alat tulis 

kantor (ATK) tidak mengetahui secara pasti bagaimana usaha 

pengadaan alat tulis kantor (ATK) tersebut di jalankan oleh sdr. 

Nugraha Yogi Finnandi ; 

Bahwa dari apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan sdr. 

Nugraha Yogi Finnandi telah membuat saksi Aas Asiah dan 

Swantoko, SE. MT mengalami kerugian kurang lebih sebesar 

Rp. 583.000.000,- (lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah), 

saksi Edi Suprapto kurang lebih sebesar Rp. 1.210.000.000,- 

(satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah), saksi Nurokhim 

kurang lebih sebsar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 

saksi Fitri Mintarsih kerugiannya kurang lebih sebesar Rp. 

19.984.950.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan 

puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta 

saksi Muhamad Anas mengalami kerugian kurang lebih sebesar 

Rp. 6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah)”
86

 

Melihat pertimbangan diatas, dimana pertimbangan tersebut 

merupakan pertimbangan hakim tentang fakata-fakta 

dipersidangan, dalam pertimbangan hakim tersebut terlihat 

                                                             
86Lihat Putusan 584/Pid.B/2013/PN.DPK hlm 53-54. 
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bahwa majelis hakim tidak mengkaitkan tindak pidana asal 

(penipuan) yang dilakukan oleh terdakwa dengan tindak pidana 

pencucian uangnya, yang padahal telah diyakini hakim bahwa 

hal tersebut telah terbukti dalam pertimbangan hakim untuk 

dakwaan kesatu penuntut umum.
87

 Selain itu majelis hakim 

dalam meyakini perbuatan pencucian uang terdakwa tidak 

bergantung dengan tindak pidana asalnya, majelis hakim 

menggunakan pembuktian terbalik, yang secara lengkap 

pertimbangannya sebagai berikut: 

“Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak 

dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya dan tidak 

dapat membuktikan kalau harta kekayaannya tersebut 

bukan berasal dari kejahatan walaupun terdakwa 

mengatakan semua harta atau barang-barang tersebut hasil dari 

pembelian kredit”
88

 

Atas dasar pertimbangan diatas, maka penulis menarik 

kesimpulan bahwa majelis hakim dalam perkara ini memiliki 

pendapat dimana tindak pidana pencucian uang merupakan 

tindak pidana yang berdiri sendiri (Independent Crime), yang 

dalam pembuktiannya tidak bergantung dengan pembuktian 

tindak pidana asalnya. 

11) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2045/Pid.Sus /2013/PN.TNG  

 Dalam pertimbangan hakim jelas bahwa hakim menyatakan 

tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri sehingga dalam 

                                                             
87 Lihat Putusan 584/Pid.B/2013/PN.DPK terdakwa didakwa dengan KESATU:Pasal 378 

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;ATAU KEDUA Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-

1 KUHP;DAN KETIGA : Pasal 3 Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang 
88 Lihat Putusan 584/Pid.B/2013/PN.DPK hlm 65. 
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pembuktiannya tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Bahwa sesuai keterangan saksi Lely Nancy Rajagukguk 

bahwa ia pernah dihubungi saksi Ika Kartika dan menanyakan 

tentang orang yang bisa mengelola uangnya bila ditempatkan di 

Bank BTPN yang mempunyai bunga lebih tinggi daripada di 

Bank BNI, dan atas pertanyaan Ika Kartika lalu saksi Lely 

Nancy memberitahu bahwa di bank BTPN Cabang BSD ada 

kakaknya, yaitu terdakwa dengan kesepakatan tersebut, maka 

saksi Ika Kartika membuka rekening dalam bentuk Deposito 

TASETO yang dilakukan dari nasabah luar wilayah sehingga 

kemudian pihak Bank BTPN Cabang BSD mengirim surat-

surat aplikasi ke saksi Ika Kartika; 

Menimbang, bahwa dengan perbuatan saksi Ika Kartika untuk 

menempatkan uangnya di Bank BTPN tersebut dan dengan 

telah dihubungi saksi Lely Nancy Rajagukguk terdakwa 

kemudian saksi Ika Kartika menerima aplikasi transfer yang 

dikirim pihak Bank BTPN Cabang BSD kepadanya; Kemudian 

saksi Ika Kartika mentransfer uangnya yang ada di rekening 

Bank BNI Nomor 0930071961 sebesar Rp.10.499.970.000,- ke 

rekening saksi Ika Kartika yang ada di Bank BTPN Cabang 

BSD Nomor 04610005239; 

Bahwa sebagaimana keterangan terdakwa serta barang bukti 

berupa aplikasi pemindahan uang yang telah diketahui 

terdakwa uang saksi Ika Kartika masuk direkeningnya di Bank 

BTPN Cabang BSD, terdakwa kemudian menghubungi 

ERNES REZA untuk mengatur penempatan uang saksi Ika 

Kartika yang akan dipindahkan terdakwa ke PT. Makira Nature 

dan PT. Exist Assetindo untuk diinvestasikan sesuai saran 

ERNES REZA, dimana kemudian atas kesiapan ERNES REZA 

terdakwa melakukan transfer secara bertahap dari rekening 

saksi Ika Kartika di Bank BTPN Cabang BSD masing-masing 

tertanggal 14 Juni 2012, tanggal 18 Juni 2012, tanggal 18 Juni 

2012, tanggal 3 Juli 2012, tanggal 3 Oktober 2012, tanggal 23 

Nopember 2012 dan tanggal 20 Desember 2012, dengan besar 

Rp.1.000.000.000,-, Rp.400.000.000,-, Rp.550.000.000,-, 

Rp.2.500.000.000,-, Rp.2.000.000.000,-, Rp.1.200.000.000,-, 

Rp.1.500.000. 000,- dan Rp.800.000.000,-, dengan tujuan PT. 

Makira Nature dan PT. Exist Assetindo dengan 

menandatangani kolom aplikasi transfer dengan tanda tangan 

terdakwa dan tidak setahu maupun seijin saksi Ika Kartika, 

sehingga uang saksi Ika Kartika sebanyak Rp.9.750.000.000,- 

dipindah dan diinvestasikan terdakwa di PT. Makira Nature 

dan PT. Exist Assetindo seperti yang diterangkan terdakwa hal 
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tersebut dilakukannya semata-mata untuk dapat keuntungan 

dan terhadap penempatan uang saksi Ika Kartika Terdakwa 

menerangkan telah memperoleh keuntungan kurang lebih 

sebesar Rp.500.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh 

tersbeut terdakwa gunakan untuk kepentingan dan keperluan 

pribadinya yaitu membeli satu unit mobil Toyota Yaris seharga 

Rp.196.000.000,- dan kredit rumah di BSD City yang terletak 

di perumahan Bale Tirta Warna Cluster Argawarna Tipe 

63/128 Blok F.3 No.2 Serpong Kota Tangerang Selatan, 

dengan total uang angsuran yang telah disetor terdakwa tanggal 

17 Oktober 2012 hingga tanggal 21 Maret 2013, demikian pula 

atas tanah/lahan di daerah Cikidang Sukabumi untuk ditanami 

sawit terhitung tanggal 4 Desember 2012 sampai tanggal 22 

Maret 2013 ditotal yang telah disetor terdakwa sejumlah 

RP.140.415.000,-. Dimana untuk pembelian mobil, rumah dan 

tanah/lahan tersebut adalah berasal dari perbuatan terdakwa 

mentransfer dan menempatkan uang nasabah PT. Bank BTPN 

Cabang BSD di PT. Makira Nature dan PT. Exist Assetindo 

secara tidak berhak dengan maksud untuk menyamarkan atau 

menyembunyikan uang yang Terdakwa peroleh dari 

perbuatannya menempatkan uang saksi Ika Kartika tersebut. 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang 

bukti yang diajukan unsur ini pun telah terpenuhi”
89

 

Melihat pertimbangan diatas, dimana pertimbangan tersebut 

merupakan pertimbangan hakim tentang fakata-fakta 

dipersidangan, dalam pertimbangan hakim tersebut terlihat 

bahwa majelis hakim tidak mengkaitkan tindak pidana asal 

(tindak pidana dibidang perbankan) yang dilakukan oleh 

terdakwa dengan tindak pidana pencucian uangnya, yang 

padahal telah diyakini hakim bahwa hal tersebut telah terbukti 

dalam pertimbangan hakim untuk dakwaan kesatu penuntut 

umum.
90

 Hal ini juga diperkuat oleh pertimbangan lain yaitu: 

                                                             
89Lihat Putusan 2045/Pid.Sus/2013/PN.TNG hlm 64-65. 
90

Lihat Putusan 2045/Pid.Sus/2013/PN.TNG terdakwa didakwa dengan 

KESATU:PRIMAIR:Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a 

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana 

jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDAIR:Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
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“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut 

dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan 

barang bukti serta fakta-fakta di persidangan, Majelis 

berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

perbankan secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak 

pidana pencucian uang, karena itu terdakwa haruslah dijatuhi 

hukuman;”
91

 

Dalam pertimbangan ini terlihat majelis hakim menyatakan 

terdakwa telah terbukti melakukan kualifikasi tindak pidana 

yang berbeda dan berdiri sendiri, yaitu tindak pidana dibidang 

perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Yang berati 

majelis hakim berpendapat bahwa keduanya merupakan tindak 

pidana yang berdiri sendiri. Secara otomatis mejelis berpndapat 

tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang 

berdiri sendiri dan dalam pembuktiannya tidak bergantung 

dengan tindak pidana asalnya. 

12) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 734/Pid.Sus/2014/PN.JKT.SEL  

 Dalam pertimbangan hakim jelas bahwa hakim menyatakan 

tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Ternyata didalam persidangan untuk bukti 1, 2, 5,23 s/d 26 

tidak dapat dibuktikan terdakwa 1 Ooi Choo Aun sebagai 

                                                                                                                                                                       
Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 

KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;DAN KEDUA: Sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) 

KUHPidana. 
91Lihat Putusan 2045/Pid.Sus/2013/PN.TNG hlm 65. 
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miliknya dan darimana diperolehnya serta bukan berasal dari 

kejahatan;untuk bukti 4,6 s/d 11 tidak dapat dibuktikan 

bahwa rekening tersebut bukan dipergunakan untuk 

menampung hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa 1 Ooi 

Choo Aun bersama dengan Terdakwa 2.Teoh Chen Peng, 

Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, 

Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo Woo (para 

Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara 

No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel), untuk bukti 15 s/d 21 tidak 

dapat dibuktikan oleh terdakwa 1 Ooi Choo Aun 

perolehannya bukan dari uang hasil kejahatan yang 

dituduhkan kepadanya, adanya bukti 22 memperlihatkan bahwa 

bukti bukti yang diakui sebagai miliknya sebenarnya berasal 

dari kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa 1 Ooi Choo 

Aun merupakan bukti petunjuk bahwa semua barang barang 

yang menurut pengakuan terdakwa 3 Ong Lung Win adalah 

miliknya juga berasal dari tindak pidana tindak pidana 

mengambil uang dari ATM dengan kartu ATM palsu”
92

 

Dari pertimbangan tersebut terlihat majelis hakim tidak 

mengkaitkan tindak pidana asal yang dilakukan terdakwa, 

majelis hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana 

pencucian uang yang dilakukan terdakwa tidak bergantung 

dengan terbuktinya tindak pidana asal, namun mengedepankan 

pembuktian terbalik sesuai pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang.
93

 Hal ini juga diperkuat dalam 

pertimbangan berikunya yaitu: 

“Menimbang, bahwa jika pengertian sebagaimana tersebut di 

atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam 

persidangan maka tindakan tersebut dilakukan para terdakwa 

dengan cara memasukkannya ke dalam rekening bank milik 

mereka dan membeli berbagai macam benda yang diakui 

sebagai milik mereka sebagaimana telah diuraikan dan atau 

                                                             
92 Lihat Putusan 734/Pid.Sus/2014/PN.JKT.SEL hlm 96. 
93

Pasal 77: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib 

membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. 
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dipertimbangkan di atas tanpa dapat mereka buktikan 

bahwa uang maupun benda dimaksud bukan berasal dari 

kejahatan hingga dengan demikian unsur “Dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” 

telah terpenuhi”
94

 

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah 

diungkapkan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa 

majelis hakim dalam memutuskan perkara terdakwa tidak 

mengkaitkan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian 

uangnya, hanya mengedepankan pembuktian terbalik, maka 

secara tidak tidak langsung majelis hakim menyatakan bahwa 

tindak pidana pencucian uang dalam pembuktiannnya tidak 

bergantung dengan tindak pidana asalnya, dan berarti tindak 

pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri 

sendiri (Independent Crime). 

13) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 117/Pid.B/2011/PN.CLP  

 Dalam pertimbangan hakim jelas bahwa hakim menyatakan 

tindak pidana pencucian uang berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang tidak bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Menimbang, bahwa pemberian uang oleh Hartoni Jaya Buana 

dan Syafrudin als. Kapten kepada Terdakwa, dengan jumlah 

yang sangat sebesar Rp.121.500.000.-, dengan mencermati 

rutinitas pengirim/transfer yang dilakukan Hartoni Jaya Buana 

dengan Syafrudin als. Kapten kepada nomor rekening 

Terdakwa, dimana Terdakwa yang mengetahui Hartoni Jaya 

Buana dengan Syafrudin als. Kapten adalah narapina yang 

ditempatkan di lembaga pemasyarakatan Narkotika 

Nusakambangan dengan status Narapidana yang saat itu tidak 

                                                             
94 Lihat Putusan 734/Pid.Sus/2014/PN.JKT.SEL hlm 100. 
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mempunyai pekerjaan, tiba-tiba mempunyai harta kekayaan 

yang begitu besar, maka seharusnya Terdakwa patut menduga 

bahwa harta kekayaan berupa uang yang diterima adalah 

diperoleh dari hasil yang tidak wajar atau tindak pidana, dan 

Majelis Hakim berpendapat pula jika terdakwa adalah pelaku 

pasif bahwa ia tidak melakukan tindak pidana asal, tetapi 

patut menduga bahwa harta kekayaan berupa sejumlah 

uang yang terdakwa terima berasal dari perolehan yang 

tidak wajar atau dari hasil tindak pidana”
95

 

Dilihat dari pertimbangan diatas sangat jelas majelis hakim 

tidak mengkaitkan tindak pidana asal, karena memang 

terdakwa juga bukan merupakan pelaku tindak pidana asal, 

namun majelis hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah 

melakukan tindak pidana pencucian uang, tanpa mengkaitkan 

tindak pidana asalnya. Dengan begitu majelis hakim juga 

secara tidak langsung mengakui bahwa tindak pidana 

pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri 

(Independent Crime), dan dalam pembuktiaanya tidak 

bergantung dengan tindak pidana asalnya. 

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pencucian Uang Yang 

Menyatakan Bahwa Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang 

Tidak Bergantung Kepada Tindak Pidana Asalnya. 

Terdapat 4 (empat) Putusan yang menyatakan bahwa pembuktian 

tindak pidana pencucian uang bergantung kepada tindak pidana asalnya, 

berikut ini 4 (empat) Putusan terkait serta pembahasannya: 

14) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 222/Pid.Sus/2013/PN.TNG  

                                                             
95 Lihat Putusan 117/Pid.B/2011/PN.CLP hlm 124. 
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 Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tindak pidana 

pencucian uang tidak berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Menimbang, bahwa sebagai mana pertimbangan diatas 

dimana kemudian terdakwa Testiawati binti Kantawi 

dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan 

Penipuan secara berlanjut dan ini merupakan predicate 

crime”
96

 

Dari pertimbangan diatas, terlihat majelis hakim terlalu 

bergantung dengan tindak pidana asal dari tindak pidana 

pencucian uang itu sendiri, dimana dalam pembuktiannya 

majelis hakim tidak menjabarkan bagaimana harta tersebut 

dapat diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana, 

akan tetapi majelis hakim langsung merujuk pada tindak pidana 

asal yang sebelumnya juga dipertimbangkan oleh majelis 

hakim dalam menguraikan unsur dakwaan Kesatu penuntut 

umum.
97

 Dalam pertimbangan berikutnya majelis hakim tetap 

mengkaitkan tindak pidana asal dengan tindak pidana 

                                                             
96 Lihat Putusan 222/Pid.Sus/2013/PN.TNG hlm 188. 
97 Putusan 222/Pid.Sus/2013/PN.TNG, terdakwa didakwa dengan KESATU: Pasal 378 

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAU KEDUA: Pasal 372 KUHP jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; DAN KETIGA Primair: Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Subsidair: Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Lebih Subsidair: Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; 
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pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa, selengkapnya 

sebagai berikut: 

menimbang, bahwa dengan tujuan untuk meyamarkan atau 

menyembunyikan harta benda yang berasal dari hasil kejahatan 

( in casu penipuan) utamanya untuk terdakwa Testiawati binti 

Kantawi dimana berdasarkan fakta yang terungkap 

dipersidangan Alm Jaya Komara dan terdakwa Testiawati binti 

Kantawi telah membangun rumah di Dusun II RT 01 / 05 Desa 

Sukadana Kab Kuningan yang sumber uangnya dari hasil 

kejahatan dan dibangun diatas tanah milik terdakwa Testiawati 

binti Kantawi ini menunjukan bahwa terdakwa Testiawati binti 

Kantawi dan Alm Jaya Komara sengaja mencampurkan, 

menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari hasil Kejahatan 

Penipuan dengan harta sah terdakwa Testiawati binti Kantawi, 

atas hal ini oleh Majelis Hakim dipandang sebagai usaha 

terdakwa untuk mempersulit pelacakan ( audit trail ) asal usul 

dana pembangunan rumah , sehingga seolah olah rumah yang 

dibangun tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

harta warisan dan bantuan dari saudara – saudara terdakwa 

Testiawati binti Kantawi sebagai mana yang diterangkan saksi 

yang menguntungkankan Erwin dan Rosidi maupun terdakwa 

sendiri; 

Menimbang, bahwa sekalipun demikian sebagai mana fakta 

yang terungkap di persidangan pembangunan rumah tersebut 

dibuat setelah Terdakwa Testiawati binti Kantawi menikah 

dengan Jaya Komara dan sebelum menikah pekerjaan terdakwa 

Testiawati binti Kantawi adalah sebagai penjual nasi uduk 

diwarung kecil miliknya didaerah Cisoka kemudian setelah 

terdakwa Testiawati binti Kantawi menikah dengan Jaya 

Komara kondisi ekonominya menjadi “ Bagus “ karena terbukti 

mampu membeli barang – barang yang relatif mewah untuk 

ukuran mantan penjual Nasi Uduk antara lain mobil Honda 

CRV, sepeda motor Honda Vario dan perabotan rumah tangga 

dan lain lainnya, sehingga keterangan saksi yang 

menguntungkan yang menerangkan bahwa pembangunan 

rumah berasal dari bantuan saudara-saudara terdakwa 

Testiawati binti Kantawi diragukan dan apalagi Terdakwa 

sendiri di persidangan menerangkan bahwa rumah tersebut di 

bangun atas biaya Jaya Komara sehingga berdasarkan 

pertimbangan pertimbangan diatas Majelis Hakim 

berkeyakinan bahwa uang pembangunan rumah tersebut 

berasal dari harta kekayaan hasil kejahatan penipuan;
98

 

                                                             
98 Lihat Putusan 222/Pid.Sus/2013/PN.TNG hlm 190. 
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Dalam pertimbangan diatas, majelis hakim tetap mengkaitkan 

pembuktian tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian 

uang, padahal tindak pidana asal bukan merupakan unsur dari 

tindak pidana pencucian uang, majelis hakim sebenarnya dapat 

menguraikan fakta-fakta dalam persidangan yang dapat 

mengindikasi bahwa harta kekayaan terdakwa merupakan hasil 

tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka penulis 

berpendapat bahwa menurut majelis hakim dalam pembuktian 

tindak pidana pencucian uang bergantung dengan tindak pidana 

asalnya, yang secara otomatis mengatakan bahwa tindak pidana 

pencucian uang merupakan tindak pidana yang tidak dapat 

berdiri sendiri (Dependent Crime). 

15) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 741/Pid.B/2014/PN.BKS  

 Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tindak pidana 

pencucian uang tidak berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan 

terdakwa dan barang-barang bukti yang disampaikan dalam 

persidangan dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum 

sebagai berikut : 

 Bahwa dalam konteks TPPU, proses memasukkan uang 

tunai yang diketahui diperoleh terdakwa dari hasil tindak 

pidana penggelapan dalam jabatan ke beberapa rekening 

milik terdakwa yaitu Bank BCA No. Rekening 066-285-

1688 an. Fajar Triani, Bank BCA No. Rekening 869-011-

7461 an. Fajar Triani, Bank Permata No. Rekening 410-

579-0835 an. Fajar Triani, Bank Bukopin No. Rekening 
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470-100-1220 an. Fajar Triani, Bank BRI Syariah No. 

Rekening 101-390-5262 an. Fajar Triani dan Bank Panin 

No. Rekening 089-201-2917 an. Fajar Triani, tersebut 

termasuk dalam tahapan “penempatan” (placement) yaitu 

menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana kedalam 

system perbankan dengan maksud untuk menjauhkan harta 

kekayaan hasil tindak pidana; 

 Bahwa selanjutnya setelah harta kekayaan hasil kejahatan 

dimaksud ditempatkan direkening terdakwa tersebut, 

terdakwa kemudian “membelanjakan atau membayarkan” 

uang tunai yang diketahui diperoleh terdakwa dari hasil 

tindak pidana penggelapan dalam jabatan untuk 

membeli barang-barang mewah sebagai berikut : 

a. Pembelian tas wanita merk brended dari berbagai merk 

sebanyak 71(tujuh puluh satu) buah sebesar Rp. 

2.574.000.000,- ;Pembelian sepatu merk brended 

sebanyak 77(tujuh puluh tujuh) pasang sebesar Rp. 

1.213.000.000,- ; 

b. Pembelian pakaian merk brended sebanyak 184(seratus 

delapan puluh empat) potong sebesar Rp. 

1.482.000.000,- 

c. Pembelian rumah di perumahan Prima Harapan Regensi 

Blok K-3 No. 77 Rt. 04/Rw. 012 Kel. Harapan Baru, 

Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dengan harga Rp. 

250.000.000,- sekaligus merenovasi menggabungkan 

dua rumah menjadi satu yaitu rumah No.76 yang 

diperoleh pada tahun 2007 dengan No.77 biaya renovasi 

sebesar Rp. 500.000.000,- sehingga seluruhnya 

mengeluarkan biaya sebesar Rp. 750.000.000,- ; 

d. Pembelian mobil : 

 Mobil Honda Jazz No. Pol. B-714-II warna abu-

abu metalik an. Fajar Triani yang dibeli pada 

tahun 2010 dengan harga Rp. 215.000.000,- 

 Mobil Mitsubishi Pajero No. Pol. B-88-NIA 

warna coklat metalik an. Fajar Triani yang dibeli 

pada tahun 2013 dengan harga Rp. 400.000.000,- 

 Mobil Honda CRV No. Pol. B-88-LYA warna 

hitam mutiara an. Robby Ferdinand Dwi S yang 

dibeli pada bulan Nopember tahun 2013 dengan 

uang muka sebesar Rp. 178.940.000,- dengan 

angsuran perbulan sebesar Rp. 18.150.935,- yang 

telah diangsur selama 4 bulan berjumlah Rp. 

72.603.740,- 

e. Pembelian Handphone : merk Vertu 1(satu) buah 

seharga Rp. 65.000.000,- dan Handphone merk iPhone 

1(satu) buah seharga Rp. 11.000.000,- 
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f. Terdakwa juga berangkat liburan ke luar kota yaitu 

sebagai berikut : 

 Pada tahun 2012 berlibur ke Lombok menghabiskan biaya 

sebesar Rp. 50.000.000, 

 Pada tahun 2013 berlibur ke Bali menghabiskan biaya 

sebesar Rp. 50.000.000,- 

 Pada tahun 2013 berlibur ke Solo dan Jogjakarta 

menghabiskan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dimana 

terdakwa menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau 

patut diduganya dari hasil tindak pidana, dan membelanjakan 

atau membayarkan harta kekayaan yang telah ditempatkan 

tersebut, untuk membeli barang-barang mewah dan kendaraan 

yang diatasnamakan orang lain jelas bertujuan untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan 

hasil tindak pidana tersebut supaya kelihatan harta kekayaan 

tersebut adalah harta kekayaan yang sah atau seolah-olah 

bukan berasal dari tindak pidana”
99

 

Dari pertimbangan diatas, terlihat majelis hakim terlalu 

bergantung dengan tindak pidana asal dari tindak pidana 

pencucian uang itu sendiri, dimana dalam pembuktiannya 

majelis hakim tidak menjabarkan bagaimana harta tersebut 

dapat diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana, 

akan tetapi majelis hakim langsung merujuk pada tindak pidana 

asal yang sebelumnya juga dipertimbangkan oleh majelis 

hakim dalam menguraikan unsur dakwaan Kesatu penuntut 

umum.
100

 Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa majelis hakim dalam pembuktian 

tindak pidana pencucian uang bergantung dengan pembuktian 

                                                             
99 Lihat Putusan 741/Pid.B/2014/PN.BKS hlm 26-27. 
100 Lihat Putusan 741/Pid.B/2014/PN.BKS, terdakwa didakwa dengan Pertama:Pasal 

374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;,Kedua: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) 

KUHP. 
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dari tindak pidana asal yang bersangkutan, denga kata lain 

majelis hakim dapat dikatakan tidak mengakui tindak pidana 

pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri 

(Dependent Crime). 

16) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 67/Pid.B/2014/PN.PGP 

 Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tindak pidana 

pencucian uang tidak berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Menimbang, bahwa saksi JACOB ONYEDIKACHI 

EMOGWE als JACOB, terdakwa ILOEGBOUBA 

EMMANUEL als EMMY als NONSO,saksi JOHN 

SULEMAN als PASCAL,dari sejak awal sudah mempunyai 

niat atau tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan yang 

sudah direncanakannya. Hal ini sebagaimana terlihat dari 

perbuatan saksi JACOB yang sejak awal telah meminta 

bantuan kepada terdakwa ILOEGBOUBA EMMANUELals 

NONSO dan saksi JOHNSULEMAN als PASCALuntuk 

mencarikan rekening yang dimaksudkan untuk menampung 

harta kekayaan dari hasil tindak pidana penipuan. Dalam hal 

ini, saksi JACOB kemudian menggunakan rekening BCA a.n 

Rusmini dan rekening Mandiri a.n Enny Nur’aini.”
101

 

Dalam pertimbangan ini majelis hakim langsung merujuk pada 

tindak pidana asal yang dilakukan terdakwa, yaitu penipuan. 

Serta berlanjut dengan pertimbangan berikutnya, yaitu: 

“Menimbang, bahwa Kemudian setelah saksi . ENNY 

NUR’AINI melakukan pengambilan uang uang sebesar 

Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah), sdri. ENNY 

NUR’AINI menyerahkan kepada saksi JOHN PASCAL pada 

tanggal 11-10-2013, kemudian oleh saksi JOHN PASCAL pada 

                                                             
101 Lihat Putusan 67/Pid.B/2014/PN.PGP hlm 77. 
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tanggal 12-10-2013 uang tersebut diserahkan kepada tersangka. 

ILOEGBOUBA EMMANUEL als NONSO, setelah itu pada 

tanggal yang sama uang sebesar Rp.101.000.000,(seratus satu 

juta rupiah) diserahkan terdakwa EMMANUEL als NONSO 

kepada saksi JACOB ONYEDIKACHI EMOGWE. Kemudian 

oleh saksi JACOB ONYEDIKACHI EMOGWE uang tersebut 

digunakan untuk keperluan pribadi, Termasuk memberikan 

kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu).” 

Dalam pertimbangan ini majelis hakim mempertimbangkan dan 

mengemukakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 

yaitu fakta-fakta yang menunjukan bahwa terdakwa telah 

melakukan pencucian uang, dalam pertimbangan selanjutnya 

majelis hakim mengungkapkan bahwa terdakwa telah terbukti 

melakukan tindak pidana pencucian uang yang selengkapnya 

sebagai berikut: 

“Menimbang, bahwa terdakwa ILOEGBOUBA EMMANUEL 

als NONSO, sebagai pihak-pihak yang memfasilitasi dan turut 

serta melakukan pembantuan atau hasil tindak pidana dengan 

mencarikan rekening untuk menampung harta kekayaan hasil 

tindak pidana dari Penipuan” 

Dari beberapa pertimbangan hakim dala perkara ini, terlihat 

bahwa majelis hakim telah meyakini terdakwa melakukan 

tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan 

kesatu penuntut umum,
102

 dalam menguraikan tindak pidana 

pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa, majelis hakim 

merujuk pada tindak pidana asal (penipuan) yang dilakukan 

oleh terdakwa dan telah terbukti sebagaimana telah majelis 

hakim uraikan pada dakwaan kesatu penuntut umum. 

                                                             
102 Lihat 67/Pid.B/2014/PN.PGP, terdakwa didakwa dengan DAKWAAN KESATU 

PRIMAIR: Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;SUBSIDAIR:Pasal 378 jo Pasal 56 

KUHP;DAN KEDUA: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penulis memiliki 

pendapat bahwa majelis hakim perkara ini berpendapat bahwa 

dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang 

dilakukan terdakwa bergantung dengan tindak pidana asal yang 

juga dilakukan oleh terdakwa. Yang secara otomatis majelis 

hakim beranggapan bahwa tindak pidana pencucian uang 

merupakan tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri 

(Dependent Crime). menurut penulis lagi, apabila memang 

majelis hakim tidak berpendapat demikian seharusnya majelis 

hakim mempertimbangkan kembali harta kekayaan terdakwa 

yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak 

pidana, bukan hanya merujuk pada pertimbangan bahwa 

terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana 

asal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim itu 

sendiri dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu penuntut 

umum. 

17) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 256/Pid.B/2013/PN.PWK  

 Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tindak pidana 

pencucian uang tidak berdiri sendiri sehingga dalam 

pembuktiannya tindak pidana pencucian uang bergantung 

dengan tindak pidana asal, tercermin dari frasa: 

“Menimbang, bahwa pada waktu mempertimbangkan dakwaan 

sebelumnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa 

melakukan tindak pidana: “Penggelapan dalam jabatan” 
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(dakwaan alternatif Kedua: Pasal 374 K.U.H. Pidana), sehingga 

dengan demikian ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dikehendaki 

menjadi suatu persyaratan dalam unsur ini sudah 

terpenuhi, karena tindak pidana “Penggelapan” adalah salah 

satu jenis tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 

2 ayat (1) ini, yakni, sebagaimana tertera dalam huruf q, yang 

oleh ahli dalam perkara ini disebut sebagai predicate crime.”
103

 

Melihat pertimbangan hakim diatas tercermin bahwa majelis 

hakim memiliki pendapat bahwa tindak pidana pencucian uang 

bukan tindak pidana yang berdiri sendiri serta pembuktiannya 

bergantung dengan tindak pidana asalnya, karena dalam 

pertimbangan tersebut hakim menyatakan bahwa tindak pidana 

asal (yang dalam hal ini merupakan tindak pidana penggelapan 

dalam jabatan) merupakan suatu syarat terpenuhinya tindak 

pidana pencucian uang karena tindak pidana asalnya 

merupakan predicate crime yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 

(1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang. Hal ini berarti menurut majelis hakim tindak pidana 

pencucian uang bukan merupakan tindak pidana yang berdiri 

sendiri (Dependent Crime). 

 Jadi beberapa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pembuktian 

tindak pidana pencucian uang bergantung dan tidak bergantung dengan tindak 

pidana asalnya seperti yang telah penulis paparkan diatas. 

                                                             
103 Lihat Putusan 256/Pid.B/2013/PN.PWK hlm 49. 


