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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Profil Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah  

Sebelum membahas hasil penelitian mengenai 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). Perlu untuk diketahui bahwa tindak pidana 

pencucian uang (money laundering) ditangani oleh subdit II yang berfokus 

pada penyidikan tindak pidana ekonomi khusus, termasuk didalamnya yaitu 

tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh unit II.  

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 

September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat 

Kepolisian Daerah. Peraturan Kapolri tersebut, khususnya bab III mengatur 

tentang organisasi Kepolisian Daerah. Pada pasal 7 huruf c disebutkan bahwa 

Susunan organisasi Kepolisian Daerah terdiri dari unsur pelaksana tugas 

pokok.  

Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 10 huruf d bahwa unsur 

pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c terdiri 

dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Direktorat Reserse Kriminal 

Khusus dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus dengan pangkat 
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Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau eselon II-B yang bertanggung 

jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah. 

Berikut penulis sampaikan mengenai lokasi, Tugas pokok, Fungsi, 

Jumlah personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jumlah personel 

Pegawai Negeri Sipil, Visi, Misi, Serta tujuan jangka menengah dari 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah:  

1. Lokasi  

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

berlokasi di Jalan Sukun Raya Nomor 46, Kelurahan Srondol Wetan, 

Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.  

2. Tugas Pokok  

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sebagai salah 

satu unsur pelaksana tugas pokok dalam penegakan hukum pada tingkat 

Kepolisian Daerah (Polda) yang berada di bawah Kepala Kepolisian 

Daerah (Kapolda) yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, 

dan administrasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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3. Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak 

pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah 

hukum Kepolisian Daerah;  

b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan 

mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;  

c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta 

administrasi penyidikan oleh PPNS;  

d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di 

lingkungan Polda; dan  

e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus. 
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4. Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah 

Bagan 3.1 

Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Jateng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda Jateng. 

a. Unsur Pimpinan  

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 

28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada 

Tingkat Kepolisian Daerah, Pasal 140 ayat (1) dan (2) disebutkan 

bahwa:  

(1) Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung 

jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

di bawah kendali Wakapolda.  
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(2) Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

Wadirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada 

Dirreskrimsus. 

b. Unsur Pembantu Pimpinan Pelayanan  

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 

28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada 

Tingkat Kepolisian Daerah, disebutkan bahwa Diterskrimsus terdiri 

dari:  

1) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), 

bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, 

manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola 

keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di 

lingkungan Ditreskrimsus
39

. 

2) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), bertugas:  

a) Melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis 

dan gelar perkara beserta penanganannya;  

b) Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas 

penyelidikan dan penyidikan;  

c) Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan 

memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan 

bahan literatur yang terkait; dan  

                                                 
39

 Lihat pasal 142 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. 
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d) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan 

informasi dan dokumentasi program kegiatan 

Ditreskrimsus
40

. 

3) Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik), bertugas 

melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak 

pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti 

terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses 

penyidikan
41

.  

4) Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (Sikorwas PPNS), bertugas melaksanakan koordinasi dan 

pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis 

dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS
42

.  

5) Sub Direktorat (Subdit), bertugas melakukan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda
43

. 

 

 

  

                                                 
40

 Lihat pasal 143 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. 
41

 Lihat pasal 144 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. 
42

 Lihat pasal 145 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. 
43

 Lihat pasal 141 dan pasal 146 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 

September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. 
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Selanjutnya Kanit II/Subdit II Direktorat Reserse Krriminal 

Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Khususnya Kanit II 

mempunyai tugas pokok:  

1) Unsur pelaksana pembantu pimpinan yang bertugas melakukan 

penyidikan tindak pidana dengan spesifikasi kejahatan TPPU 

dan Perbankan.  

2) Melaksanakan fungsi manajerial di tingkat unit dengan 

berpedoman pada kebijakan Kasubdit dan Pimpinan diatasnya 

secara berjenjang.  

3) Sebagai wakil Kasubdit untuk berkoordinasi dengan satuan 

internal maupun instansi samping, baik dalam konteks 

penyidikan maupun pemeliharaan keamanan.  

4) Bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan termasuk 

administrasi dan surat menyurat baik ke dalam maupun keluar.  

5) Kanit II dalam pelaksanaan tugas kewajibannya dibantu oleh 

Panit dan Banit, bertanggung jawab dan dibawah kendali 

Kasubdit II.  

Sedangkan Panit ( Penyidik) Unit II/Subdit II Direktorat Reserse 

Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, mempunyai tugas 

sebagai berikut:  

1) Unsur pelaksana penyidikan ditingkat polda dibawah Kanit II.  

2) Bertanggung jawab dan melaporkan setiap kegiatan 

penyelidikan dan penyidikan kepada Kanit II.  
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3) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan bidang dengan 

spesifikasi kejahatan TPPU dan Perbankan.  

4) Menindak lanjuti laporan polisi yang diterima sampai dengan 

penyelesaian perkara ke Jaksa Penuntut Umum.  

5) Memberikan bantuan operasional/back up kewilayahan. 

Kemudian unsur pelaksana tugas dibawah Panit yaitu Banit 

yang mempunyai tugas sebagai berikut:  

1) Banit dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung 

jawab kepada Kanit dan Panit.  

2) Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses 

penyidikan seperti melakukan penyidikan kepada saksi, saksi 

ahli, dan tersangka.  

3) Membuat dan mengajukan administrasi penyidikan kepada 

Kasubdit melalui Panit dan Kanit seperti Surat Perintah Tugas, 

Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan, dst.  

4) Membantu pelaksanaan tugas Perwira Unit didalam 

melaksanakan tugasnya. 

5) Melaporkan kepada Panit atau Kanit apabila dalam pelaksanaan 

tugas kewajibannya mengalami kendala dan hambatan.  

6) Melakukan penataan, pendataan, pengarsipan mindik yang 

berkaitan dengan tugas Unit.  

7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panit dan Kanit
44

. 

                                                 
44

 Sumber: Unit II/ Subdit II Ekonomi Khusus Ditreskrimsus Polda Jateng. 
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5. Jumlah Personel Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

Secara kuantitas jumlah personel Polri dilingkungan Ditreskrimsus 

Polda Jateng sebanyak 182 (Seratus delapan puluh dua) personil Polri. 

Rekapitulasi personel POLRI Ditreskrimsus Polda Jateng secara rincian 

sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Data Rekapitulasi Personel POLRI Ditreskrimsus Polda Jateng. 

NO PANGKAT 
JUMLAH PERS JUMLAH 

TOTAL P W 

1 KOMBES POL 1 0 1 

2 AKBP 12 0 12 

3 KOMPOL 21 1 22 

4 AKP 8 4 12 

5 IPTU 10 2 12 

6 IPDA 10 1 11 

7 AIPTU 5 0 5 

8 AIPDA 4 1 5 

9 BRIPKA 39 1 40 

10 BRIGADIR 32 2 34 

11 BRIPTU 11 0 11 

12 BRIPDA 12 5 17 

13 TAMTAMA - 0 0 

JUMLAH 165 17 182 

Sumber: Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda Jateng. 
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6. Jumlah Personel Pegawai Negeri Sipil Direktorat Reserse Kriminal 

Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

Secara kuantitas jumlah personel PNS dilingkungan Direktorat 

Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebanyak 13 

(Tiga Belas) personil PNS. Rekapitulasi personel PNS Ditreskrimsus 

Polda Jateng secara rincian sebagaI berikut:  

Tabel 3.2 

Data Rekapitulasi Personel PNS Ditreskrimsus Polda Jateng 

NO PANGKAT 
JUMLAH PERS JUMLAH 

TOTAL P W 

1 IV B - - - 

2 IV A - - - 

3 III D 1 - 1 

4 III C 1 3 4 

5 III B - - - 

6 III A - - - 

7 II D 1 1 2 

8 II C 3 2 5 

9 II B 1 - 1 

10 II A - - - 

11 I D - - - 

12 I C - - - 

13 I B - - - 

14 I A - - - 

JUMLAH 7 6 13 

Sumber: Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda Jateng. 
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7. Visi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah 

“Terwujudnya Ditreskrimsus Polda Jateng yang profesional, modern 

dan terpecaya”. 

8. Misi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah 

a. Mewujudkan postur Polri Ditreskrimsus Polda Jateng yang ideal, 

efektif dan efisien;  

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda 

Jateng dalam penanganan tindak pidana khusus;  

c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin 

kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

d. Meningkatkan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dalam 

rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel;  

e. Menerapkan teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara 

berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Penyidik 

Ditreskrimsus yang optimal;  

f. membangun sistem sinergi polisional dengan instansi terkait maupun 

komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dalam 

penanganan tindak pidana khusus.  
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9. Tujuan Jangka Menengah Direktorat Reserse Kriminal Khusus 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

a. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti 

KKN yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan Prima Kepolisian kepada masyarakat Jawa Tengah;  

b. Terwujudnya Penyidik Polda Jateng yang profesional, bermoral, 

modern, unggul dan dipercaya masyarakat melalui perubahan Mind 

Set dan Culture Set;  

c. Meningkatkan pelayanan yang prima, profesional, bermoral, 

modern, unggul dan dipercaya dengan tindakan yang proaktif dalam 

penuntasan/pengungkapan kasus tindak pidana khusus guna 

menciptakan rasa aman pada masyarakat
45

.  
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 Sumber: Subbagrenmin Ditreskrimsus Polda Jateng. 
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B. Proses Pencarian Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang yang 

Dilakukan oleh Pihak Kepolisian di Wilayah Hukum Direktorat Reserse 

Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ps. Panit 2 Unit 2 Subdit II  

Direskrimsus Polda Jateng dapat diperoleh informasi jumlah kasus yang telah 

ditangani sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 sebagai berikut:  

Tabel 3.3 

Data Jumlah Kasus TPPU dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 

NO TAHUN JUMLAH KASUS 

1 2013 5 

2 2014 5 

3 2015 7 

4 2016 1 

5 2017 - 

JUMLAH 18 

Sumber: Unit II/ Subdit II Ditreskrimsus Polda Jateng
46

.  

Selanjutnya peneliti, menggali informasi lebih dalam mengenai kasus 

terakhir yaitu kasus tahun 2016 yang ditangani oleh Unit II/Subdit II 

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kanit II/Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, dapat diperoleh 

informasi sebagai berikut:  

“Unit II/Subdit II Diterskrimsus Polda Jateng menangani kasus 

spesialisasi perbankan. Spesialisasi tersebut dapat dilihat pada pasal 2 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sudah banyak kasus 

yang diperiksa oleh Unit II/Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. 

Salah satu kasus yang sudah inkracht tahun 2016 yaitu Kasus Koperasi 

                                                 
46

 Wawancara dengan IPDA Taufan Heriarso pada tanggal 16 April 2018. 
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Perbankan Mitra Mandiri Sejahtera, dengan tersangka yang bernama 

Triana.Untuk salinan putusan, silakan adik mencari sendiri di Pengadilan 

Negeri Semarang”
47

. 

 

Berdasarkan informasi yang diterima, peneliti diperintah oleh Kanit 

II/Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk mencari salinan putusan 

ke Pengadilan Negeri Semarang, mengenai kasus Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera dengan Nomor Putusan 180/Pid.Sus/2016/PN.Smg. Kemudian 

peneliti membuat kasus posisi sebagai berikut:  

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara 

terdakwa:  

Nama Lengkap : TRIANA MARTINAWATI, AMD binti  

MOCHAMAD SUGENG; 

Tempat lahir  : Semarang; 

Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun/24 Maret 1980; 

Jenis Kelamin : Perempuan;  

Kebangsaan : Indonesia; 

Tempat Tinggal :  Bukit Cemarasari I/H-7 RT 001/RW 015 Kel. 

Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang 

Agama : Islam;  

Pekerjaan : Ketua Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera  

Pendidikan : Sarjana 
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 Wawancara dengan KOMPOL Sulistyoningsih, S.E., M.H. pada tanggal 26 Oktober 2017. 
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1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  

Primair:  

a. Bahwa terdakwa Triana Martinawati AMD Binti MOCHAMAD 

SUGENG selaku Ketua Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera (MMS) 

sejak tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 

bertempat di Kantor Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera di jalan 

Wonodri sendang nomor 1052 C Kota Semarang, Menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari 

Pimpinan Bank Indonesia. 

b. Bahwa koperasi Mitra Mandiri Sejahtera beralamat di Jalan Wonodri 

sendang raya nomor 1052 C Semarang yang sebelumnya bernama 

Koperasi Mitra Pensiun beralamat di jalan MT. Haryono No. 715 

Semarang, telah mengalami perubahan anggaran dasar menjadi 

Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera berbadan hukum yang dikeluarkan 

oleh Badan Perijinan Pelayanan Terpadu Kota Semarang sesuai 

Keputusan Walikota Semarang dengan nomor: 

8/180.08/PAD/XIV.34/VIII/2010 tertanggal 18 Agustus 2010 dengan 

struktur organisasi sebagai berikut:  

1) Ketua  : HADIYONO 

2) Sekretaris : DEWI PRIAMSARI 

3) Manager : TRIANA MARTINAWATI  

4) Bendahara : ARIESANTO EKO NUGROHO 
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c. Bahwa kemudian setelah HADIYONO mengundurkan diri pada akhir 

tahun 2010 struktur kepengurusan Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera 

sejak tahun 2011 Sebagai berikut:  

1) Ketua   : TRIANA MARTINAWATI  

2) Sekretaris  : RAHMAWATI PALUPI  

3) Bendahara  : RANI MUSTIKAWATI 

DEWI MARIYA  

4) Marketing Kredit : SUROTO 

SURAHMAN  

RIANAWATI  

WALUYO  

5) Teller   : ANNIE TRIE  

6) Marketing Deposito : VINA ARISTIKA 

SUSI SUGIANTI  

EKTA LUCIAW  

HANI KUSDIARTI  

TRIKSI YANIVERA  

INDAH SUSILOWATI  

MAYEAPDANI  

WIDYA OKTAVIA  

MIA PERWITASARI  

PUNGKI  

ETEH (TITIANA)  
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d. Bahwa susunan pengurus Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera dengan 

ketua TRIANA MARTINAWATI belum disahkan oleh Dinas Koperasi 

dan UMKM kota Semarang  

e. Bahwa terdakwa sebagai ketua Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera 

mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:  

1) Menghimpun dana dari masyarakat  

2) Menyalurkan Kredit  

3) Sebagai pengawas dan yang bertanggung jawab atas operasional 

Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera 

f. Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan diatur bahwa setiap pihak yang melakukan 

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum 

atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali 

apabila kegiatan menghimpun dana masyarakat dimaksud diatur 

dengan Undnag-Undang tersendiri.  

g. Bahwa pemberian izin usaha dari dari Pimpinan Bank Indonesia 

beralih menjadi kewenangan Dewan Komisioner Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) sejak beralihnya fungsi pengawasan bank dari Bank 

Indonesia kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2013 sesuai Pasal 

55 ayt (2) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
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h. Bahwa unsur-unsur atau karakteristik dari simpanan dalam bentuk 

Deposito adalah sebagai berikut:  

1) Adanya pihak yang menerima dana;   

2) Adanya penyerahan dana;  

3) Dana berasal dari masyarakat (lebih dari satu orang/ kelompok/ 

massal);  

4) Penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;  

5) Terdapat imbalan/bunga berupa uang dengan persentase tertentu. 

i. Bahwa Nasabah yang mempunyai simpanan berjangka pada koperasi 

mitra mandiri sejahtera keseluruhannya sudah dalam jatuh tempo yang 

disepakati dan dana Nasabah yang mengikuti simpanan berjangka 

pada koperasi mitra mandiri sejahtera belum dibayarkan oleh 

terdakwa; 

Perbuatan terdakwa TRIANA MARTINAWATI, AMD Binti 

MOCHAMAD SUGENG sebagaimana diatur dan diancam 

pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 16 ayat (1) UU RI No. 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan atas UU RI 

No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
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Subsidair:  

a. Bahwa terdakwa TRIANA MARTINAWATI AMD Binti 

MOCHAMAD SUGENG sebagai Ketua Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera sejak tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 4 

Oktober 2014 bertempat di kantor Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera 

di Jalan Wonodri sendang nomor 1052 C Kota Semarang, 

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 

surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan 

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 

kekayaan 

b. Bahwa terdakwa selaku ketua Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera telah 

menghimpun dana dari masyarakat bukan anggota maupun calon 

anggota Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera dalam bentuk simpanan 

Deposito Tanpa Izin usaha dari pimpinan bank Indonesia yaitu berupa 

Bilyet Simpanan Berjangka Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera sejak 

tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 

sebanyak 123 orang dengan jumlah Bilyet Simpanan Berjangka 

Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera sebanyak 262 lembar bilyet 

simpanan dengan jumlah uang sebesar Rp 37.814.362.326 (Tiga puluh 
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tujuh milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh dua 

ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), kemudian terdakwa 

menempatkan uang dari Nasabah tersebut ke rekening Bank Mandiri 

cabang Pahlawan Semarang dan Bank BTPN Semarang, rekening 

tersebut atas nama Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera dan atas nama 

TRIANA MARTINAWATI 

c. Bahwa setelah terdakwa menempatkan uang yang dihimpun dari 

masyarakat dengan simpanan berjangka/ Deposito pada rekening bank 

tersebut kemudian terdakwa mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, yaitu antara 

lain:  

1) Pemindahbukuan uang yang ada pada Bank Mandiri Cabang 

Pahlawan Semarang atas nama Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera 

ke rekening pribadi atas nama terdakwa TRIANA MARTINAWATI  

2) Terdakwa TRIANA MARTINAWATI melakukan penarikan dana 

pada rekening Bank Mandiri Cabang Pahlawan Semarang atas 

nama TRIANA MARTINAWATI sebesar Rp 770.500.000 dengan 

keterangan untuk membayar rumah villa aster  

3) Terdakwa mengalihkan dana yang ada pada Bank Mandiri Cabang 

Pahlawan Semarang atas nama TRIANA MARTINAWATI yang 

semula dalam bentuk rupiah dialihkan dalam bentuk US Dolar  

4) Pada Bank BCA rekening pribadi atas nama Triana Martinawati, 

terdakwa melakukan penarikan yang disetorkan kepada suami 
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terdakwa LUDY PRIJATOMO WIDJOJO sejumlah Rp 

577.789.000  

d. Bahwa terdakwa menyetujui atau memutus pencairan pinjaman 

kepada debitur Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera yang tidak terdaftar 

sebagai anggota koperasi tanpa dirapatkan terlebih dahulu dengan 

pengurus koperasi maupun anggota koperasi, yang dibayarkan oleh 

terdakwa kepada: 

1) ANDI WIDYO MUCHTAROM yang beralamat di Perum Bukit 

Sukorejo A/17 RT.04 RW.10 Kec. Gunung Pati Semarang sejumlah 

Rp 4.946.698.100  

2) HOLY DESYANTORO yang beralamat di jalan payung asri tengah 

No.6 RT.05 RW.01 Bnayumanik Semarang sejumlah Rp 

2.035.083.100  

3) MUSTOFA KAMAL yang beralamat di jalan sendangsari utara IX 

No.154 RT.06 RW.03 Kec. Pedurungan Semarang sejumlah Rp 

8.181.780.000  

4) BIMO SATRIO ADMODJO yang beralamat di Perumahan PU 

Binamarga Jalan Durian No.16 Banyumanik Semarang sejumlah 

Rp 6.025.506.825  

5) SRI MULYANI WARASTUTI yang beralamat di jalan Villa 

Ngaliyan Permai I Blok E/4 RT.03 RW.04 Ngaliyan Semarang 

sejumlah Rp 310.000.000 
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e. Bahwa terdakwa mentransfer dari rekening Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera ke rekening pribadi terdakwa dan rekening lainnya, 

mengalihkan dalam bentuk dolar, membelanjakan, membayarkan 

untuk pembelian rumah, adalah menyamarkan asal usul harta yang 

diperoleh terdakwa.  

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai 

perubahan atas UU RI No. 15 Tahun 2002 dan UU RI No. 25 

Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

2. Keterangan Saksi  

a. HANI KUSDIARTI binti EDI SUWITO  

1) Bahwa saksi pernah bekerja sebagai freelance (marketing) pada 

Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera yang beralamat di Jalan Wonodri 

Sendang raya 1052 C Semarang sejak tahun 2008  

2) Bahwa Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera sudah berbadan hukum 

koperasi . Namun setelah terjadinya permasalahan dengan nasabah 

tersebut, saksi baru mengetahui bahwa Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera tidak memiliki ijin koperasi dan ternyata ijin yang 

digunakan adalah ijin koperasi mitra pensiun BTP, Hingga saat ini 

saksi tidak pernah melihat ijin-ijin Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera karena Marketing Deposito adalah freelance bukan 
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karyawan tetap, saksi hanya datang ke kantor saat menyetorkan 

atau pencairan dana nasabah deposito  

3) Bahwa semenjak berdiri hingga tutup, Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera tidak pernah melakukan RAT maupun pembagian SHU 

dan setahu saksi bahwa Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera adalah 

koperasi serba usaha, namun praktik yang dilakukan Koperasi 

Mitra Mandiri Sejahtera menyimpang dari aturan koperasi serba 

usaha 

b. DEWI MARYA ULFA binti MUHAMMAD KOWAID (alm)  

1) Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Accounting Staff dan otomatis 

juga menjadi anggota dari Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera, 

namun kebijakan dari manager tidak ada iuran pokok, dan pada 

saat gajian pertama kali saksi pernah membayar simpanan pokok, 

namun tidak membayar simpanan wajib  

2) Bahwa anggota Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera ada sekitar 40 

(empat puluh) orang, dan setelah saksi keluar dari Koperasi Mitra 

Mandiri Sejahtera, semua pembukuan diserahkan oleh saksi kepada 

Sdri. ANIE TRIE (menggantikan saksi accounting staff)  

3) Bahwa sesuai dalam pembukuan yang dicatat oleh saksi, bahwa 

anggota koperasi hanya mempunyai simpanan pokok, simpanan 

wajibnya tidak ada 
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c. ANDI WIDYO MUCHTAROM  

1) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan 

keluarga  

2) Bahwa saksi mempunyai CV yang bernama SARANA PERKASA 

yang beralamat di Jalan Murbei 2 Nomor 4 Sumur Boto 

Banyumanik Semarang yang bergerak dalam bidang perdagangan 

dan pekerjaan jasa dan umum dan kenal dengan TRIANA 

MARTINAWATI  

3) Bahwa hubungan kerja saksi dengan terdakwa yaitu sebagai 

pemberian modal kerja bagi pekerjaan saksi  

4) Bahwa total pinjaman saksi kepada Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera sebesar kurang lebih Rp 5.516.198.100 dan jangka 

waktunya berbeda-beda dan saksi tidak hafal satu per satu dan 

angsuran saksi bervariasi dan tidak ditentukan dan jaminan saksi 

yaitu BPKB mobil Mitsubishi Galant, BPKB Mercedes Benz, 

sertifikat tanah dengan nomor SHM 1677 dan sertifikat dengan 

nomor SHM 1678 yang sampai saat ini jaminan tersebut masih ada 

di Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera  

d. BIMO SATRIO ADMODJO  

1) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan 

keluarga  

2) Bahwa saksi mempunyai CV CENTRUM COMUNICATION yang 

beralamat di Jalan Veteran No. 15 Kota Semarang yang bergerak 
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dalam bidang periklanan dan saksi pernah mengajukan pinjaman 

pada Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera sebesar Rp 5.800.000.000 

dengan bunga 3 % dari pokok pinjaman dan jamgka waktu 

pinjaman selama 40 hari  

3) Bahwa saksi sebelumnya telah menyelesaikan sebagian pinjaman 

kepada Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera sebesar Rp 

2.315.500.000 sehingga hutang saksi masih 1,5 milyar rupiah dan 

saksi masih berniat baik untuk melunasi  

e. SRI MULYANI WARASTUTI  

1) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Triana Martinawati karena 

dikenalkan oleh ANDI WIDYO MUCHTAROM ada hubungan 

keluarga dan ada hubungan pekerjaan dengan saksi  

2) Bahwa saksi mengajukan pinjaman kepada Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera sebesar Rp 310.000.000 dengan jangka waktu pinjaman 

sekitar 3-6 bulan dan saksi setiap bulannya hanya membayar bunga 

atas pinjaman saksi tersebut sebesar Rp 15.700.000 dan jaminan 

saksi atas pinjaman saksi pada Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera 

yaitu cover Billyet Giro Bank Mandiri  

3) Bahwa sekarang hutang saksi pada Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera telah lunas karena saksi telah membayar semua hutang 

tersebut  
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f. LUDY PRIJATOMO WIDJOJO  

1) Bahwa saksi kenal dengan TRIANA MARTINAWATI yang 

merupakan istri saksi bekerja di Koperasi Mitra mandiri Sejahtera 

sebagai manager  

2) Bahwa saksi terkait dengan pembelian rumah di Villa Aster, uang 

muka (DP) sebesar Rp 50.000.000 diterima oleh saksi secara tunai 

dari TRIANA MARTINAWATI (saksi tidak tahu berasal darimana 

uang tersebut)  

3) Bahwa saksi tidak pernah menerima bunga dari Koperasi Mitra 

Mandiri Sejahtera 

g. AHLI SUPRIYONO BUDI SANTOSO, S.H. Bin SUDARLAN (Alm)  

1) Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan 

terdakwa  

2) Bahwa ahli bekerja sebagai Kasie pengawasan dan akuntabilitas 

koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sejak 

tahun 2000  

3) Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Kasie pengawasan 

dan akuntabilitas Koperasi yaitu mengadakan pengawasan dan 

pembinaan terhadap koperasi-koperasi badan hukum di wilayah 

Kota Semarang dan ahli bertanggung jawab atas pekerjaan ahli 

kepada Kabid pengawasan dan akuntabilitas koperasi  
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h. AHLI HENDRA JAYA SUKMANA 

1) Bahwa ahli bekerja di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penugasan 

dari Bank Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2013  

2) Bahwa jabatan ahli saat ini sebagai Deputi Direktur Litigasi dan 

Bantuan Hukum, Departemen hukum OJK 

Adapun tugas pokok ahli adalah:  

a) Melakukan pelaksanaan kuasa mewakili OJK, serta 

pelaksanaan tugas kedinasan OJK dan Satuan Kerja di 

lingkungan OJK di dalam dan di luar pengadilan;  

b) Pemberian bantuan hukum dan pendampingan pemberian 

keterangan Ahli dan Saksi kepada pelaksana tugas kedinasan 

OJK di bidang Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan 

Non Bank, Kantor Regional dan Kantor OJK;  

c) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh 

pimpinan Satuan Kerja, seperti pemberian keterangan Ahli 

OJK, menjadi narasumber di internal dan eksternal OJK;  

d) Melakukan pengawasan kegiatan administrasi dan anggaran 

Direktorat Litigasi dan Bantuan Hukum, Departemen Hukum 

OJK. 

Tanggung Jawab ahli yaitu:  

a) Terlaksananya kegiatan tugas pokok dan tugas lainnya secara 

baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan 
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hasilnya kepada pimpinan Satuan Kerja Departemen Hukum 

OJK;  

b) Terlaksananya kegiatan anggaran dan administrasi Direktorat 

Litigasi dan Bantuan Hukum OJK secara baik dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

3. Pertimbangan Hakim  

Menimbang bahwa dakwaan disusun secara kumulatif oleh Jaksa 

Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

terlebih dahulu  

Dakwaan kesatu  

Melanggar pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai 

perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, yang unsurnya:  

a. Barang siapa  

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk 

pada pengertian seseorang sebagai subyek hukum, menanggung hak 

dan kewajiban dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan 

sebagai terdakwa seorang perempuan yang bernama Triana 

Martinawati, Amd binti Mochamad Sugeng yang identitasnya 

lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan terhadap 

penyebutan identitas tersebut terdakwa membenarkannya.  
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b. Menghimpun dana dari masyarakat  

Unsur “menghimpun dana dari masyarakat“ bahwa yang dimaksud 

dengan menghimpun dana adalah menerima penempatan dana dari 

deposan/masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi 

Mitra Mandiri Sejahtera. 

c. Dalam bentuk simpanan  

Bahwa yang dimaksud Simpanan adalah dana yang dipercayakan 

oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan 

dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.  

d. Tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia  

Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 16 Jo. pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Perbankan diatur bahwa setiap pihak baik orang 

perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti 

tabungan dan deposito wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha 

sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan 

Bank Indonesia (Dewan Komisioner OJK), kecuali apabila kegiatan 

menghimpun dana masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-

Undang tersendiri.  
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Dakwaan Kedua  

Melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang, yang unsurnya:  

a. Barang Siapa  

Menimbang, bahwa mengenai unusr barang siapa telah 

dipertimbangkan dalam pembuktian dakwaan kesatu, untuk itu 

pertimbangan tersebut dapat diambil alih kedalam 

pertimbangan/pembuktian dakwaan kedua ini  

b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan  

Menimbang, bahwa unsur terdiri dari beberapa alternatif perbuatan 

yang menunjukkan karakteristik seperti melakukan tindak pidana 

pencucian uang yaitu adanya seseorang melakukan perbuatan yang 

saling berkaitan, akan tetapi tidak harus keseluruhan alternatif 

perbuatan tersebut terpenuhi, yang nilai pembuktiannya diserahkan 

pada penilaian Majelis Hakim. 
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c. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik 

dari keterangan para saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan 

Keterangan Terdakwa didukung dengan adanya barang bukti yang 

pada pokoknya, bahwa terdakwa Triana Martinawati mengetahui 

dalam melakukan kegiatan koperasi tidak terdaftar pada Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang dan melakukan kegiatan menerima penempatan dana dari 

deposan/masyarakat dalam hal simpanan berjangka/deposito yang 

bukan anggota koperasi maupun calon anggota, tidak ada ijin dari 

Bank Indonesia. . 

d. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta 

Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang  

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik 

dari keterangan para saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan 

Keterangan Terdakwa didukung dengan adanya barang bukti yang 

pada pokoknya, bahwa uang-uang milik masyarakat yang diterima 

oleh terdakwa melalui rekening atas nama Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera pada Bank BTPN, Bank Mandiri Pahlawan Semarang, dan 

kemudian oleh terdakwa dialihkan ke rekening milik pribadi 

terdakwa pada Bank Mandiri Pahlawan Semarang dalam bentuk 
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rekening rupiah, bank BCA MT Haryono Semarang, Bank Mega 

Syariah Semarang.  

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 

yang meringankan  

Hal-Hal yang memberatkan:  

a. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain  

b. Perbuatan terdakwa merusak citra koperasi  

c. Terdakwa tidak mengganti kerugian kepada para korban  

Hal-Hal yang meringankan:  

a. Terdakwa sopan di persidangan  

b. Terdakwa seorang ibu rumah tangga dan belum pernah dihukum 

4. Putusan Majelis Hakim  

Selanjutnya Majelis Hakim MENGADILI:  

a. Menyatakan terdakwa Triana Martinawati binti Mochamad Sugeng 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan Tindak 

Pidana Pencucian Uang”.  

b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 

10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh 

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak 

dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan.  
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c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  

d. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 

e. Memerintahkan barang bukti (terlampir).  

f. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 

Setelah menerima salinan putusan di atas, peneliti berupaya menanyakan 

cara penyidik mengetahui bahwa kasus tersebut adalah kasus Tindak Pidana 

Pencucian Uang. Berikut hasil wawancara peneliti:  

“Sebelum dilakukan tindakan penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana 

Pencucian Uang, terlebih dahulu dilakukan tindakan penyelidikan yang 

dilakukan oleh penyidik kepolisian. Hal ini dikarenakan penyelidikan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan. Hal yang 

dilakukan penyidik, setelah mendapat laporan dari korban yaitu 

memanggil dan mendengarkan keterangan dari saksi, keterangan dari 

ahli, memeriksa dokumen atau surat-surat, mencari petunjuk, serta 

mendengarkan keterangan tersangka, dan keterangan pihak-pihak lain 

yang terkait”
48

.  

 

Menurut peneliti, tindakan yang dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana 

Pencucian uang sudah benar. Hal ini dikarenakan proses penyelidikan 

dilakukan terlebih dahulu untuk mengkategorikan kasus tersebut dapat 

dilakukan penyelidikan atau tidak. Namun dalam hal ini, masih ada alat bukti 

lain yang belum diperiksa oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

yaitu berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, atau disimpan secara 

elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen
49

. Hal 

ini dikarenakan kemajuan teknologi yang cukup pesat, sehingga penyidik 

                                                 
48

 Wawancara dengan KOMPOL Sulistyoningsih, S.E., M.H. pada tanggal 26 Oktober 2017. 
49

 Lihat Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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juga harus mengikuti perkembangan teknologi dalam proses penyidikan. Pada 

saat melakukan penyidikan suatu perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, 

dibutuhkan keterangan dari saksi. Peneliti menggali informasi lebih lanjut 

kepada penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengenai cara pemeriksaan 

saksi dalam kasus Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera. Berikut penjabaran dari 

penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah:   

“Keterangan saksi untuk kasus Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera 

diperoleh penyidik dengan memanggil dan mendengarkan keterangan 

dari beberapa pihak, dalam hal ini beberapa saksi yang dipanggil yaitu 

mantan marketing Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera, mantan accounting 

staff Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera, beberapa anggota Koperasi Mitra 

Mandiri Sejahtera yang pernah mengajukan pinjaman uang, serta 

keterangan dari suami tersangka yang menerima aliran dana untuk 

membeli rumah di Villa Aster”
50

. 

 

Cara yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan tata cara yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada saat 

memberikan keterangan, saksi diperiksa satu persatu. Lebih lanjut peneliti 

menanyakan cara pemeriksaan terhadap ahli dalam kasus Koperasi Mitra 

Mandiri Sejahtera, guna kepentingan penyidikan. Penyidik memberikan 

jawaban sebagai berikut:  

“Untuk keterangan ahli, biasanya penyidik memanggil akademisi 

maupun pihak dari PPATK, atau pihak-pihak lain yang berkompeten 

dalam bidang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini digunakan oleh 

penyidik untuk mencari kesesuaian informasi anatara keterangan yang 

diberikan oleh saksi, tersangka, dan ahli, guna menentukan apakah kasus 

tersebut termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang atau tidak, dan 

menentukan predikat crime berdasarkan bidang kejahatan yang dilakukan 

oleh tersangka”
51

. 

                                                 
50

 Wawancara dengan KOMPOL Sulistyoningsih, S.E., M.H. pada tanggal 26 Oktober 2017. 
51

 Wawancara dengan KOMPOL Sulistyoningsih, S.E., M.H. pada tanggal 26 Oktober 2017. 
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Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang 

memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang 

suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan
52

. Berdasarkan salinan 

putusan yang diterima oleh peneliti, peneliti tidak menemukan keterangan 

dari akademisi maupun pihak PPATK dalam kasus Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera. Penyidik memanggil dua orang ahli yaitu kasie pengawasan dan 

akuntabilitas koperasi dari Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, dan 

Deputi Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum dari OJK. Berdasarkan 

informasi tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi baru bahwa untuk 

menentukan predikat crime berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, harus ada kesesuaian data antara keterangan tersangka 

dengan keterangan para saksi dan keterangan para ahli yang telah memenuhi 

panggilan penyidik. Setelah itu peneliti, menanyakan cara penyidik 

memeriksa dokumen atau surat-surat yang terkait dengan kasus Tindak 

Pidana Pencucian Uang. Berikut jawaban yang diberikan oleh penyidik 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah:   

“Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan melalui transaksi secara 

tunai, lazimnya menggunakan rekening bank. Penyidik melakukan 

pemeriksaan dokumen melalui rekening bank yang dimiliki tersangka, 

dalam kasus ini penyidik memeriksa rekening bank milik Triana 

Martinawati. Selain itu, Penyidik juga menyusun timeline, untuk 

mengetahui harta apa saja yang dimiliki oleh Triana Martinawati sebagai 

tersangka”
53

.  
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Kemudian Peneliti menanyakan lebih lanjut mengenai cara penyidik 

memeriksa dokumen, jika hasil Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut 

dibuat menjadi sebuah usaha, contohnya seperti Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera. Berikut hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah:  

“Jika hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dibuat menjadi suatu usaha, 

dalam kasus ini usaha tersebut adalah Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera, 

maka penyidik akan memeriksa dokumen asal-usul pendirian Koperasi 

Mitra Mandiri Sejahtera, meliputi izin usaha koperasi, sumber dana atau 

permodalan untuk mendirikan koperasi tersebut, daftar transaksi atau 

penelusuran rekening koran koperasi tersebut, serta melihat nama-nama 

pendiri koperasi tersebut, apakah ada nama tersangka atau tidak”
54

. 

 

Selanjutnya, peneliti menanyakan cara penyidik melakukan penyidikan 

terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka 

tetapi tidak menggunakan rekening bank. Berikut penjabaran dari penyidik 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah:  

“Jika tersangka melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak melalui 

rekening bank, maka penyidik melakukan penyelidikan melalui 

penelusuran penjualan aset yang dimiliki oleh tersangka. Penyidik 

bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu PPATK untuk menyelidiki 

rekening yang menerima aliran dana dari tersangka, bekerjasama dengan 

OJK untuk menyelidiki kegiatan koperasi tersebut selama beroperasi, 

bekerjasama dengan BPN untuk menyelidiki aset yang dimiliki tersangka 

yang berupa tanah, serta penyidik bekerjasama dengan SAMSAT untuk 

menyelidiki aset yang dimiliki tersangka yang berupa kendaraan 

bermotor”
55

.   

 

Setelah melakukan penyidikan beberapa dokumen atau surat-surat, 

peneliti menanyakan kepada penyidik mengenai petunjuk berdasarkan 
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kesesuaian informasi yang telah diperoleh untuk menyimpulkan bahwa telah 

terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang. Beliau menjabarkan sebagai berikut:  

“Petunjuk diperoleh penyidik, dari keterangan beberapa saksi diantaranya 

yaitu mantan marketing Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera, mantan 

accounting staff Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera, beberapa anggota 

Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera yang pernah mengajukan pinjaman 

uang, serta keterangan dari suami tersangka yang menerima aliran dana 

untuk membeli rumah di Villa Aster, selain itu penyidik juga memeriksa 

rekening bank milik Triana Martinawati, serta mendengarkan keterangan 

dari Triana Martinawati sebagai tersangka”
56

.  

 

Setelah itu, peneliti melakukan wawancara lebih lanjut mengenai cara 

penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Triana Martinawati sebagai 

tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera. Berikut penjabarannya:  

“Penyidik melakukan panggilan terhadap Triana Martinawati, setelah itu 

tersangka memberikan keterangan dihadapan penyidik mengenai awal 

mula berdirinya Koperasi Mitra Mandiri Sejahtera, perizinan koperasi 

tersebut, susunan kepengurusan koperasi tersebut, hingga tersangka 

dengan sengaja menyimpan uang koperasi ke dalam rekening pribadinya, 

serta menggunakan uang tersebut untuk berbelanja dan membeli rumah 

di Villa Aster”
57

. 

 

Menurut peneliti, tersangka terbuka dengan penyidik Tindak Pidana 

Pencucian Uang Kepolisisan Daerah Jawa Tengah, hal ini dapat dibuktikan 

bahwa tersangka mengakui kebenaran dari keterangan yang diberikan oleh 

beberapa saksi di hadapan penyidik. 
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C. 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 

Proses pencarian alat bukti yang dilakukan oleh penyidik tidak sealu 

berjalan mulus, ada beberapa hambatan yang ditemui oleh penyidik, baik 

yang bersifat hambatan internal, maupun hambatan eksternal. Berikut hasil 

wawancara peneliti mengenai hambatan yang ditemui oleh penyidik di 

lapangan. 

1. Hambatan Internal  

Ada beberapa hambatan yang ditemui penyidik dalam proses 

pencarian alat bukti, peneliti menanyakan mengenai hambatan internal 

yang dialami oleh penyidik. Berikut hasil wawancara peneliti dengan 

Banit Ditreskrimsus (Subdit II) Kepolisian Daerah Jawa Tengah:  

“Ada beberapa hambatan internal yang dialami oleh penyidik, salah 

satunya yaitu terjadi sengketa kewenangan penyidikan antara 

Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi”
58

.  

 

Melihat hasil wawancara di atas, antara Kepolisian, Kejaksaan, dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan instansi hukum yang 

memiliki kewenangan dalam proses penyidikan suatu perkara. Peneliti 

berpendapat bahwa, seharusnya pemerintah memberikan aturan yang 

jelas dalam undang-undang mengenai bidang-bidang hukum apa saja 

yang boleh dilakukan penyidikan oleh masing-masing instansi tersebut. 
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Lebih lanjut peneliti menanyakan hambatan internal lain yang 

mempengaruhi proses pencarian alat bukti, terutama dalam bidang 

Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana dari Kepolisian itu 

sendiri. Berikut hasil wawancara peneliti:  

“Dari segi Sumber Daya Manusia, ada beberapa penyidik yang 

kurang menguasai kemajuan teknologi, sehingga pada saat proses 

pencarian alat bukti, terutama dokumen elektronik. Penyidik 

membutuhkan bantuan dari unit IV subdit II yang menangani bidang 

cyber crime. Hambatan yang berasal dari sarana dan prasarana yaitu 

kurangnya anggaran untuk keperluan mobilitas dalam proses 

penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang”
59

.  

 

Berdasarkan informasi yang diterima oleh peneliti, beberapa 

hambatan yang dialami oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 

dapat mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa faktor penegakan hukum 

yang berasal dari undang-undang/hukumnya sendiri yaitu gangguan 

terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin 

disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, 

belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menetapkan undang-undang, ketidakjelasan arti kata dalam undang-

undang yang mengakibatkan multi tafsir.  

Selain itu faktor dari penegak hukum juga mempengaruhi proses 

pencarian alat bukti sehingga diperlukan adanya diskresi, yang 

kesemuanya disebabkan karena tidak ada undang-undang yang lengkap 

(yang dapat mengatur semua perilaku manusia), adanya keterlambatan 
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penyesuaian undang-undang dengan perkembangan dalam masyarakat 

(sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk 

menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh 

Pembentuk Undang-Undang, serta adanya beberapa kasus individual 

yang memerlukan penanganan secara khusus.  

Faktor lainnya yaitu tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka 

tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. 

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Untuk contoh kasus 

yang diangkat dalam skripsi misalnya,  penyidik kurang menguasai 

kemajuan teknologi, sehingga pada saat proses pencarian alat bukti, 

terutama dokumen elektronik. Penyidik membutuhkan bantuan dari unit 

IV subdit II yang menangani bidang cyber crime. Selain itu, anggaran 

yang diberikan untuk menangani kasus Tindak Pidana pencucian Uang 

juga kurang memadai. 

2. Hambatan Eksternal 

Pada proses pencarian alat bukti, penyidik juga mengalami hambatan 

eksternal yang cukup banyak, berikut hasil wawancara peneliti dengan 

Kanit II/Subdit II Direktorat Reserse Khusus Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah: 

 “Hambatan eksternal yang dialami penyidik yaitu tersangka 

melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan transaksi tunai, 

transaksi tersebut tidak menggunakan rekening bank, sehingga tidak 

ada bukti transaksi serta saksi-saksi yang melihat transaksi tersebut. 
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Selain itu, penyidik juga mengalami hambatan dari pihak saksi, 

karena ada saksi yang sudah diberi surat panggilan tetapi tidak 

datang, kemudian jika saksi sudah datang, dia tidak mengatakan 

informasi yang sebenarnya terkait aset yang dimilikinya, apakah ada 

hubungannya dengan hasil kejahatan tersangka Tindak Pidana 

Pencucian Uang atau tidak”
60

. 

 

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya dilakukan oleh tersangka 

melalui Penyedia Jasa Keuangan, dalam hal ini Bank, tetapi tersangka 

juga melakukannya secara tunai. Dalam hal ini penyidik akan mengalami 

kesulitan untuk mengumpulkan bukti transaksi serta saksi yang melihat 

kejadian tersebut. Kemudian untuk saksi yang telah dipanggil secara 

patut oleh penyidik, kemudian tidak datang tanpa alasan yang jelas, dapat 

dipanggil sekali lagi oleh penyidik menggunakan surat panggilan
61

. 

Apabila saksi dengan sengaja tidak memenuhi panggilan penyidik, maka 

dapat diancam dalam perkara pidana, dengan penjara paling lama 

sembilan bulan.  

Adapun hambatan eksternal yang dialami penyidik dalm proses 

pencarian alat bukti Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang 

berasal dari masyarakat, berikut hasil wawancara peneliti dengan 

penyidik:  

“Hambatan yang berasal dari masyarakat, yaitu masyarakat kurang 

memahami apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian 

Uang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Piadana 

Pencucian Uang”
62

. 
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Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap salinan putusan 

nomor 180/Pid.Sus/2016/PN.Smg, peneliti menemukan hambatan 

eksternal yang dialami penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yaitu dalam proses penyidikan kasus 

Mitra Mandiri Sejahtera melibatkan banyak pihak yaitu anggota 

masyarakat, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk 

melakukan proses penyidikan. 

Peneliti mengaitkan informasi ini, dengan pendapat Soerjono 

Soekanto bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum, berasal dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor 

masyarakat yaitu penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena 

itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Faktor 

kebudayaan yaitu adanya sistem hukum, pada dasarnya mencakup nilai-

nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut mengenai 

apa yang dianggap baik, sehingga menjadi panutan, dan apa yang 

dianggap buruk, sehingga dihindari. 

Faktor budaya hukum, dalam hal ini masyarakat sangat 

mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia masih kurang 

memahami tentang tindak pidana pencucian uang, sehingga hal ini 

mempengaruhi proses penyelesaian perkara dan pencarian alat buktinya. 

Ketidakhadiran masyarakat yang dipanggil sebagai saksi juga akan 

mempengaruhi jalannya proses pemeriksaan. Saat Penyidik 
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mengumpulkan alat bukti, tanpa bantuan dari masyarakat akan sulit bagi 

Penyidik untuk mempercepat kinerjanya, terutama dalam hal 

pengumpulan alat bukti yang akan digunakan di sidang pengadilan. 

 

 


