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BAB IV 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Proses pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang yang 

dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Direktorat Reserse 

Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dimulai dari 

penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Hal yang 

dilakukan penyidik, setelah mendapat laporan dari korban Koperasi 

Mitra Mandiri Sejahtera yaitu:  

a. Memanggil dan mendengarkan keterangan dari saksi 

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  
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b. Memanggil dan mendengarkan keterangan dari ahli  

Keterangan ahli, dalam kasus Koperasi Mitra Mandiri 

Sejahtera penyidik memanggil kasie pengawasan dan 

akuntabilitas koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang, serta Deputi Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum, 

Departemen hukum OJK. 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 

c. Memeriksa dokumen atau surat-surat  

Jika Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan melalui 

transaksi secara tunai, maka penyidik melakukan pemeriksaan 

dokumen melalui rekening bank yang dimiliki Triana 

Martinawati.  

Selanjutnya, 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, 
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serta melihat nama-nama pendiri koperasi tersebut, apakah ada 

nama tersangka atau tidak. 

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, OJK, BPN, dan SAMSAT.  

d. Mencari petunjuk  

Petunjuk diperoleh penyidik dari keterangan beberapa 

saksi, selain itu penyidik juga memeriksa rekening bank milik 

Triana Martinawati, serta mendengarkan keterangan dari 

Triana Martinawati sebagai tersangka. Hal ini dilakukan 

penyidik guna menemukan petunjuk untuk melakukan 

penyidikan terhadap kasus Mitra Mandiri Sejahtera. 

e. Mendengarkan keterangan tersangka, dan keterangan pihak-

pihak lain yang terkait  

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 
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pribadinya, serta menggunakan uang tersebut untuk berbelanja 

dan membeli rumah di Villa Aster. 

2. 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, 

antara lain: 

a. Hambatan Internal  

1) Sengketa kewenangan penyidikan antara Kepolisian, 

Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.  

2) Beberapa penyidik yang kurang menguasai kemajuan 

teknologi dalam proses pencarian alat bukti Tindak Pidana 

Pencucian Uang.  

3) Kurangnya anggaran untuk keperluan mobilitas dalam 

proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

b. Hambatan Eksternal  

1) Tersangka melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

tetapi dalam transaksi tidak menggunakan rekening bank. 

Sehingga tidak ada bukti transaksi serta saksi-saksi yang 

melihat transaksi tersebut. 

2) 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 
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kejahatan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang atau 

tidak.  

3) 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. 

4) Proses penyidikan kasus Mitra Mandiri Sejahtera 

melibatkan banyak pihak yaitu anggota masyarakat, 

sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk 

melakukan proses penyidikan 

B. Saran  

Sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:  

1. Pemerintah harus membuat aturan yang jelas dalam undang-undang 

mengenai bidang-bidang hukum apa saja yang boleh dilakukan 

penyidikan oleh masing-masing instansi dari Kepolisian, Kejaksaan, 

dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga tidak terjadi sengketa 

antar instansi dalam proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian 

Uang. 

2. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

perlu mengadakan pelatihan mengenai teknologi kepada penyidik 
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yang kurang menguasai kemajuan teknologi dalam proses pencarian 

alat bukti Tindak Pidana Pencucian Uang. 

3. Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 


