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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Dalam sistem hukum pidana Indonesia tindak pidana asal tidak wajib 

dibuktikan atau dengan kata lain tindak pidana pencucian uang merupakan 

tindak pidana yang mandiri dan berdiri sendiri (Independent Crime), hal ini 

terbukti dari latar belakang dan sejarah perumusan Pasal 69 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, dan diperkuat juga oleh Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015 

serta pendirian dari Penuntut Umum baik pada Kejaksaan maupun Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatakan bahwa tindak pidana 

pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (Independent 

Crime) yang dalam pembuktiannya tidak perlu menunggu terbuktinya 

tindak pidana asal yang mendasari tindak pidana pencucian uang. 

2. Mengenai dasar hukum hakim yang menyatakan tentang pembuktian tindak 

pidana pencucian uang bergantung atau tidak bergantung kepada 

pembuktian tindak pidana asalnya, dari 17 (tujuh belas) putusan pengadilan 

negeri yang penulis amati, 13 (tiga belas) diantaranya hakim dalam 

memutuskan tindak pidana pencucian uang mengatakan bahwa tindak 

pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri 

(Independent Crime), sehingga dalam pembuktiannya tidak bergantung 

dengan tidak pidana lain. Dari 13 (tiga belas) putusan tersebut dalam 
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pertimbangannya hakim mengakui bahwa tindak pidana pencucian uang 

merupakan tidak pidana yang berdiri sendiri (Independent Crime) yang 

dalam pembuktiannya tidak bergantung dengan tindak pidana asalnya. 

Sedangkan untuk 4 (empat) putusan yang lainnya dalam pertimbangannya 

hakim tidak mengakui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan 

tindak pidana yang tidak berdiri sendiri (Dependent Crime) yang dalam 

pembuktiannya tergantung dengan pembuktian tindak pidana asalnya. Perlu 

diketahui bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pertimbangannya, 

tentang pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun 

tidak terdapat implikasi apapun terhadap putusan hakim, seharusnya 

terdapat implikasi hukumnya dari perbedaan kedua pendangan tersebut. 

Misal, putusan bebas apabila memang tindak pidana asal tidak dibuktikan 

atau tidak terbukti. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, maka sara yang 

dapat penulis sampaikan adalah: 

1. Dalam pembuatan dakwaan, penuntut umum alangkah baiknya 

mendakwakan terdakwa juga dengan tindak pidana asalnya apabila 

memang sebelumnya terdakwa belum diadili atas perbuatannya tersebut, 

hal ini agar hakim setidaknya dalam memutuskan suatu perkara tindak 

pidana pencucian uang telah memiliki keyakinan tentang tindak pidana 
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asalnya, terlepas dari tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang 

berdiri sendiri (Independent Crime). 

2. Melihat adanya perbedaan pendapat dari hakim dalam memutuskan 

perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana kesimpulan diatas, 

maka menurut penulis, sebaiknya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat 

Edaran tentang pembuktian tindak pidana pencucian uang, agar 

kedepannya tidak terjadi perbedaan pendapat yang sangat mendasar 

tentang tindak pidana pencucian uang itu sendiri, walaupun tidak ada 

perbedaan putusan hakim terkait dengan penjatuhan pidana terhadap 

terdakwa. 


