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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtastaat) tidak 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtastaat), oleh karena itu setiap orang 

tidak diperbolehkan untuk bertindak sendiri-sendiri tanpa memandang aturan-

aturan hukum yang ada. Jadi setiap tindakan apapun harus dilandasi oleh 

hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum 

mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam 

masyarakat
1
. 

Pencucian Uang (money laundering) dikenal sejak tahun 1930 di 

Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan 

perusahaan laundry. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi 

kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian 

(laundry) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat 

pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan
2
.  

Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang) berasal dari adanya 

suatu perbuatan pidana (een feit) yang di dalamnya mengandung antara lain 

unsur kesalahan atau kelalaian, unsur kesengajaan, unsur perbuatan 
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melanggar hukum, unsur objek tindak pidana, unsur akibat perbuatan, unsur 

keadaan yang menyertai atau membantu atau yang menyuruh melakukan
3
. 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali 

kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang tidak 

hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, 

tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk 

menjamin kepastian hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta 

kekayaan hasil tindak pidana. 

Tindak Pidana Pencucian Uang melibatkan orang-orang yang memiliki 

kekuasaan dan kepentingan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara 

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul atas harta kekayaan yang 

merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal ini, penyidik  memiliki 

kewenangan melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana 

pencucian uang. Salah satu proses yang dilakukan oleh penyidik yaitu 

mencari alat bukti. 

Akhir-akhir ini kejahatan perbankan, salah satunya money laundering 

sangat marak terjadi, oleh karena itu sudah sepantasnya Pemerintah Republik 

Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transakasi Keuangan (PPATK) saling bersinergi satu sama lain untuk 
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mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK 

mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian 

Uang
4
. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat penting 

di dalam suatu penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang karena dalam 

proses penyidikan kepolisian ikut dalam proses pencarian alat bukti tindak 

pidana pencucian uang. 

Selain itu, pencucian uang sangat mempengaruhi perkembangan 

kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan berat, seperti peredaran 

narkoba, korupsi, illegal logging. Oleh sebab itu kasus pencucian uang atau 

Money Laundering harus dicegah dan diberantas, dengan harapan akan 

memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana pencucian uang dan 

penegakan sistem hukum yang ada di Indonesia.  

Salah satu tujuan sesorang melakukan money laundry yaitu 

menginvestasikan uang haram hasil kejahatan tersebut dalam sebuah kegiatan 

atau usaha yang seolah-olah dianggap sebagai kegiatan atau usaha yang sah. 

Ada juga cara yang paling sulit dideteksi oleh Pemerintah, Kepolisian, dan 

PPATK terhadap tindakan money laundry yaitu diselundupkan melalui pasar 

modal seolah-olah dana tersebut atas nama pribadi, karena pasar modal 

dilindungi oleh hukum sehingga rahasia mengenai identitas nasabah sangat 

dirahasiakan. 

Canggihnya dan kompleksnya tindak pidana pencucian uang sering 

menyebabkan pihak kepolisian menemui hambatan-hambatan dalam mencari 
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alat bukti.  Padahal proses pencarian alat bukti adalah proses yang sangat 

penting untuk membuktikan suatu tindak pidana sudah terjadi dan bahwa 

pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan 

pertimbangan dan latar belakang di atas, maka dalam kesempatan ini, Penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian 

sebagai berikut: Proses Pencarian Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pencucian 

Uang oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah (Studi Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Smg).  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam Penelitian  dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Direktorat Reserse 

Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah?  

2. Apa saja hambatan yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam proses 

pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang yang terjadi di wilayah 

hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah?  

C. Tujuan Penelitian  

Peneltian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang 

kemudian dianalisis, sehingga diperoleh data yang jelas dan akurat tentang 

Proses Pencarian Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Studi 
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Kasus Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Smg). Maka, berdasarkan 

perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan:  

1. Untuk mengetahui proses pencarian alat bukti tindak pidana pencucian 

uang yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Direktorat 

Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.  

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam 

proses pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang yang terjadi di 

wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi 

akademis maupun segi praktis.  

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan bagi para akademisi mengenai proses pencarian alat 

bukti dalam tindak pidana pencucian uang terutama yang terjadi di 

wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah 

Jawa tengah.  

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan masukan bagi praktisi, terutama penegak hukum dan oleh 

masyarakat luas sebagai peringatan dini agar tidak melakukan tindak 

pidana pencucian uang.  
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E. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan  

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 

pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan 

pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk 

mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks
5
. Penelitian (research), 

merupakan suatu istilah khas dalam dunia ilmiah. Melakukan penelitian 

kualitatif dalam dunia keilmuan merupakan suatu aktivitas pengamatan 

(observation) terhadap aktivitas orang yang diteliti dan situasi sosialnya. 

Demikian juga penelitian bisa merupakan suatu aktivitas mewawancarai 

sejumlah orang, sehingga terungkap ide atau keinginan yang ada dibalik 

pernyataan dan aktivitas mereka. Peneliti yang menggunakan pendekatan 

kualitatif melakukan aktivitasnya untuk memperoleh pengetahuan, 

sejumlah informasi, atau cerita yang rinci tentang subjek dan latar sosial 

penelitian. Pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari hasil 

wawancara mendalam dan pengamatan tersebut akan berbentuk cerita 

yang sangat mendetail (deskripsi rinci, gambaran yang mendalam), 

termasuk ungkapan-ungkapan asli subjek penelitian
6
. Dalam penelitian 

ini, penggunaan metode  kualitatif memungkinkan peneliti 

mengembangkan pemahaman makna-makna data yang diperolehnya. 

Metode ini tidak menggunakan bantuan ilmu statistik atau penghitungan 
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secara matematis dalam pendekatannya, namun Peneliti akan 

mengkonstruksikan data secara subjektif karena Peneliti adalah 

instrumen utama dalam penelitian.  

2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya peneliti 

ingin menggambarkan proses pencarian alat bukti dalam tindak pidana 

pencucian uang di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Hasil gambaran yang diperoleh dalam 

penelitian akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, teori, serta pendapat para ahli  hukum yang terkait dengan 

perumusan masalah yang diangkat.  

3. Objek Penelitian  

Objek pada penelitian ini adalah seluruh informasi yang 

berhubungan dengan proses pencarian alat bukti tindak pidana pencucian 

uang yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

dengan elemen penelitian sebagai berikut: 1 (satu) berkas kasus tindak 

pidana pencucian uang, 3 (tiga) orang penyidik kepolisian daerah Jawa 

Tengah yang pernah menangani kasus tindak pidana pencucian uang dan 

melakukan pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.  

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber 
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pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari pihak ketiga yang telah diolah sebelumnya. Data 

sekunder dalam penelitian ini dicari dengan melakukan studi pustaka. 

Adapun secara lengkap, teknik pengumpulan data akan dilaksanaka 

sebagai berikut:  

a. Studi kepustakaan  

1) Metode ini dilakukan untuk mencari bahan pustaka yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini meliputi:  

a) Bahan-bahan hukum primair 

Bahan hukum primair yang digunakan berupa peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana 

pencucian uang yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang 

terkait.  

b) Bahan-bahan hukum sekundair 

Bahan-bahan hukum sekundair yang digunakan adalah 

berkas kasus tindak pidana pencucian uang, hasil-hasil 

penelitian, literatur, pendapat para ahli yang terkait dengan  

tindak pidana pencucian uang.  

 



9 

 

c) Bahan-bahan hukum tersier 

Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang 

memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primair 

dan sekundair. Bahan hukum tersier yang akan 

dipergunakan, jika diperlukan adalah kamus hukum, kamus 

bahasa Inggris dan ensiklopedia.  

b. Studi lapangan  

Studi lapangan dalan penelitian akan dilakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara secara mendalam (in-depth 

interview). Wawancara dilakukan dengan narasumber yakni penyidik 

tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang 

disusun secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk menjawab 

perumusan masalah penelitian. 

5. Metode Penyajian Data  

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui 

kegiatan pengumpulan data kemudian diolah, diperiksa, dipilih, atau 

dilakukan proses editing. Data yang relevan akan digunakan sedangkan 

data yang tidak relevan akan diabaikan oleh Peneliti. Setelah proses 

pengolahan data selesai, data disusun secara sistematis disajikan dalam 

bentuk uraian-uraian untuk menjawab pertanyaan penelitian.  
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, yakni analisis yang tidak menggunakan bantuan ilmu statistik 

atau matematis. Analisis dilakukan terhadap isi elemen penelitian yang 

berupa: berkas kasus tindak pidana pencucian uang (2 buah), penyidik 

tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (2 

orang) dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses 

pencarian alat bukti sehubungan dengan kewenangan penyidik mencari 

alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang.  

F. Sistematika Penulisan  

Mengingat suatu karya ilmiah harus disusun secara sistematis, berikut 

sistematika penulisan skripsi:  

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi teori-teori serta aturan-

aturan yang terkait dengan pembuktian, penyelidikan dan penyidikan, 

pengertian tindak pidana dan tindak pidana pencucian uang, kewenangan dan 

tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum.  

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi proses 

pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian di Polda Jawa Tengah dan hambatan yang ditemui oleh pihak 

kepolisian dalam proses pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang 
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yang terjadi di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah.  

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Simpulan dan saran Peneliti 

terhadap permasalahan yang diangkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


