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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Menurut Yunus Husein, dalam International Narcotics Control 

Strategy Report (INCSR) yang dikeluarkan oleh Bureau for International 

Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State 

pada bulan Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan 

major laundering countries di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53 negara 

antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, 

Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, 

Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat major laundering 

countries diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem 

keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika internasional yang 

ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.
1
 

Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia 

dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang dianggap masih belum 

memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkotika di dalam negeri, serta 

maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkotika dari dan ke Indonesia yang 

melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, 
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Pakistan dan Nigeria. Peredaran gelap narkotika sejak lama diyakini memiliki 

kaitan erat dengan proses pencucian uang.
2
 

Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa 

perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan 

asal (predicate crime) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. 

Organized crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk 

menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu 

agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, 

uang hasil jual beli narkotika yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk 

melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.
3
 

Perkembangan peredaran narkotika khususnya obat bius di beberapa 

negara bahkan telah mencapai titik nadir. Gerard Wyrsch pada 1990 

mengungkapkan bahwa pencucian uang yang berasal dari bisnis narkotika di 

Amerika Serikat diperkirakan mencapai 100 sampai dengan 300 milyar dollar 

pertahunnya. Sedangkan di Eropa berkisar antara 300 sampai 500 milyar 

dollar pertahunnya, suatu angka yang fantastis. FATF (Financial Action Task 

Force on Money Laundering) dalam annual report tahun 1995-1996 

memperkirakan bahwa dari 600 milyar sampai satu trilyun dollar uang yang 

dicuci pertahunnya, sebagian besar berasal dari bisnis haram perdagangan 

gelap narkotika. Perkiraan jumlah di atas setiap tahun mengalami peningkatan 

sehingga dikenal istilah narco dollar, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan 
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peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan internasional (international 

crime) dan persoalan seluruh negara.
4
 

Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim hukum internasional 

yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat 

internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan 

perdagangan gelap narkotika. Pada saat itu, rezim anti pencucian uang 

dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak 

lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan 

pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari 

memfokuskan pada hasil kejahatannya adalah bahwa motivasi pelaku 

kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk 

menikmati hasil kejahatannya. Melihat korelasi yang erat antara kejahatan 

peredaran gelap narkotika sebagai predicate crime dan kejahatan pencucian 

uang sebagai derivative-nya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang 

melawan kejahatan peredaran gelap narkotika di suatu negara sangat 

ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu. Dalam 

konteks Indonesia, hal menarik yang menjadi pertanyaan adalah apakah rezim 

anti pencucian uang Indonesia sudah cukup memadai untuk mendukung upaya 

pencegahan dan pemberantasan Peredaran gelap narkotika di tanah air.
5
 

Sejauh ini dari hasil analisis PPATK kejahatan asal dari money laundering 

mengalami peningkatan yaitu tahun 2005 (339 kasus), 2006 (433 kasus), 2007 

(524 kasus). 
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Pada saat ini  pencucian uang (money laundering) telah menjadi suatu 

fenomena baru di dunia dan juga menjadi tantangan internasional. Tidak ada 

definisi yang universal dan komparatif mengenai pencucian uang dan banyak 

pihak baik dari pihak penuntut, lembaga penyidik kejahatan, kalangan 

pengusaha dan perusahaan, negara–negara maju maupun negara–negara dunia 

ketiga masing–masing memiliki definisi sendiri mengenai apa yang disebut 

pencucian uang berdasarkan prioritas dan prespektif yang berbeda. Mengenai 

asal–usul kata “pencucian uang atau money laundering“ sendiri terdapat 

berbagai macam versi,versi yang dikenal adalah versi yang berasal dari kasus 

kelompok Al Capone pada tahun 1920-an, kelompok itu terkenal karena 

memiliki bisnis obat-obatan terlarang dan pelacuran illegal, dia ingin 

membersihkan uang dari hasil bisnis yang haram tersebut dan menyesatkan 

mengkaburkan penyelidikan dari aparat penegak hukum terhadap hasil 

bisnisnya. Pencucian uang pada umumnya berasal dari kegiatan–kegiatan:
6
 

1. Uang hasil perdagangan obat bius / narkotika; 

2. Uang hasil manipulasi pajak; 

3. Uang hasil kolusi yng dilakukan pejabat pemerintah tertentu ketika 

melakukan manipulasi dalam hal pembelian suatu keperluan 

pemerintah; 

4. Uang hasil kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha dalam 

menanggani suatu proyek;  
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5. Uang hasil usaha tidak  sah berupa monopoli yang dilakukan oleh 

pejabat negara atau kroni-kroninya; 

6. Uang  hasil pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat Negara; 

7. Uang hasil sitaan Negara; 

Pada umumnya di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, 

menurut suatu perhitungan, terdapat sekitar 95% dari uang yang dicuci di sana 

adalah hasil dari perdagangan narkotika. Fakta menunjukkan bahwa dari 

seluruh perdagangan gelap di dunia, perdagangan gelap narkotika merupakan 

perdagangan gelap nomor 2 (dua) terbesar, setelah perdagangan gelap senjata. 

Dalam banyak hal penjualan obat-obat terlarang atau narkotika disebut 

sebagai kejahatan asal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian 

uang. Akan tetapi kejahatan asal (predicate crimes) dari tindak pidana 

pencucian uang tidak hanya berasal dari penjualan obat–obat terlarang (drug 

trafficking), tetapi juga korupsi, penebangan kayu tanpa izin (illegal logging), 

perdagangan senjata illegal, pelacuran, perjudian, dan lain sebagainya. 

Mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang berarti harus juga 

mengungkap kejahatan asalnya. Kejahatan  asal ini di Indonesia terdapat 

dalam Pasal 2 Undang–Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang–Undang No 25 Tahun 

2003. 

Sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara (transnational crime), 

tindak pidana pencucian uang (money laundering) modusnya banyak 

dilakukan melintasi batas–batas negara, dan berdampak negative pada sistem 
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keuangan dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Di sisi lain oleh karena 

tindak pidana pencucian uang (money laundering) berkaitan dengan kejahatan 

asal yang dilakukan oleh Organized crime, maka berkembangnya tindak 

pidana pencucian uang (money laundering) akan sangat mempengaruhi 

tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana pemicu pencucian uang, 

seperti korupsi, perdagangan gelap narkotika, dan illegal logging serta upaya 

untuk memeranginya.
7
 

Menurut laporan Internasional Monetary Found (IMF), besarnya 

pencucian diseluruh dunia meliputi 2% - 5% dari Gross Domestic Product 

atau pendapatan bruto telah menyebabkan perhatian masyarakat internasional 

untuk memerangi tindak pidana pencucian uang yang semakin meningkat, 

baik yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral melalui berbagai 

forum internasional seperti PBB, APEC, ASEAN, ASEM (ASEAN-European 

Meeting), ataupun ADB (Asia Development Bank). Bahkan ada forum 

ineternasional yang mengkhususkan diri memerangi tindak pidana pencucian 

uang seperti Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) dan Indonesia  

juga termasuk salah satu anggota dari Financial Action Task Force on Money 

Laundering ( FATF) yang dikenal luas sebagai organisasi yang memberikan 

standar internasional dibidang pemberantasan pencucian uang.
8
 

Sepintas, tampaknya pencucian uang tidak merugikan orang atau 

negara, namun sebenarnya pencucian uang telah menimbulkan kerugian yang 

meluas, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga di seluruh sektor 

                                                 
7
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kehidupan, mulai dari rusaknya reputasi negara sampai meningkatnya jumlah 

kejahatan awal (predicate crimes ) dari tindak pidana pencucian uang. Selain 

itu tindak pidana pencucian uang juga berpotensi untuk merongrong sektor 

keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam 

kegiatan tersebut. Lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada 

dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Hal 

ini dapat terjadi, karena uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja 

ditempatkan pada sebuah bank dapat secara tiba–tiba menghilang dari bank 

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena pemiliknya melakukannya 

melalui transfer elektronik (wire transfer).
9
 

Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan 

oleh para pencuci uang (money launderers) dimaksudkan untuk menopang 

operasi–operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan 

kepada para pelaku kejahatan. Dana segar tersebut diperlukan untuk 

membiayai operasi mereka dan untuk membeli lebih banyak barang–barang 

dan jasa–jasa yang mereka pelukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada 

para pelaku kejahatan itu dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang 

bersangkutan akan bertambah lemah dan pada akhirnya akan mati. Hal ini 

berlaku terutama bagi kelompok yang melakukan perdagangan obat-obatan 

terlarang, yang pada umunya memperdagangkan obat-obatan terlarang itu 

secara konsinyasi. 
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Upaya Indonesia membangun rezim anti pencucian uang yang efektif 

telah dilaksanakan dengan diundangkannya Undang–Undang No 15 Tahun 

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah diubah dengan 

Undang–Undang No 25 Tahun 2003. Berdasarkan berbagai argumentasi yang 

telah diuraikan sebelumnya, penulis menulis skripsi ini dengan judul: 

”UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA MELALUI UNDANG-

UNDANG NO 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-

UNDANG NO.15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA 

PENCUCIAN UANG “ 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, telah diketahui bahwa ada 

katerkaitan antara kejahatan narkotika dengan Tindak Pidana Pencucian Uang 

(Money Laundering) yang merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh karena 

itu, penelitian skripsi ini menjadi sangat penting dalam menjawab 

permasalahan mengenai pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari 

hasil Kejahatan Narkotika melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian 

Uang. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan 

Kejahatan Narkotika? 

2. Bagaimana penerapan Undang-undang No.25 Tahun 2003 oleh                                                 

lembaga penegak hukum kaitannya dalam upaya pemberantasan Tindak 

Pidana Puncucian Uang dari hasil Kejahatan Narkotika? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang 

dengan Kejahatan Narkotika; 

2. Untuk mengkaji peranan lembaga penegak hukum dalam menerapkan 

peraturan perundang-undangan dalam upaya memberantas tindak pidana 

pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Tindak Pidana Pencucian 

Uang serta Kejahatan Narkotika. 

2. Untuk melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu dalam 

Hukum pidana beserta pengembangannya. 

3. Memberikan informasi mengenai penerapan peraturan perundang-

undangan oleh lembaga penegak hukum (PPATK, dan POLDA) dalam 

upaya memberantas tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan 

narkotika. 

E. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ilmu hukum dikenal ada dua metode, yaitu metode 

yuridis sosiologis (yuridis empiris) yang menggunakan data-data primer, 

yaitu data yang lansung didapat dari masyarakat, dan metode yuridis 

normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder. 
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Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis normatif, 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder dan data primer. Data sekunder berarti data yang didapat 

dari bahan-bahan pustaka
10

. Sedang data primer di dapat melalui penelitian 

pada instansi terkait. Penulis menggunakan metode pendekatan sosiologis 

normatif  karena permasalahan yang diteliti berkisar pada perundang-

undangan dan berkaitan dengan penerapan perundang-undangan  tersebut 

dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan 

pencegahan tindak pidana narkotika. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif artinya 

menggambarkan mengenai objek yang diteliti, sedangkan analitis berarti 

melalui kajian deduktif terhadap gambaran yang akan diteliti. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam memperoleh data dilaksanakan di 

perpustakaan, dan Polda DIY. Lokasi tersebut dipilih karena di tempat 

tersebut terdapat data-data yang terkait dengan penulisan hukum ini.   

4. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu: 

a. Data Sekunder 

1) Bahan hukukm primer, yaitu aturan yang mengikat yang terdiri dari: 

a) Norma dasar, yaitu Undang Undang Dasar 1945 
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 Soeryono Soekamto. 1990 Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.  Jakarta: 

Rajawali Pers. hal 15 
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b) Peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang No 15 

Tahun 2002 jo Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang No 22 Tahun 

1997 tentang Narkotika. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :  

a) Bahan Seminar; Kejahatan asal (Predicate Crime) Kerjasama 

Internasional Dalam Rangka Pemberantasan Pencucian Uang 

(Seminar Nasional diadakan oleh PPATK dan Bank Indonesia). 

b) Majalah-majalah hukum; Surat Kabar. 

c) Situs Internet. 

b. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu   

dengan mengadakan penelitian di instansi yang terkait dengan penelitian 

skripsi ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilaksanakan dengan : 

a. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari 

buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian 

dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan 

yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai pedoman dan landasan 

dalam penelitian
11

. 
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b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh data dengan bertanya 

langsung pada orang yang diwawancarai. Wawancara ini dilaksanakan 

dengan pejabat terkait di POLDA DIY yang berwenang menangani 

hal-hal yang berhubungan dengan Money Laundering dan narkotika. 

6. Metode Analisis Data  

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode 

induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang 

bersifat umum. Sedangkan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian 

dipergunakan metode analisis data secara normatif kualitatif, secara 

normatif karena data mengacu pada norma-norma, sedangkan secara 

kualitatif yaitu data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan 

selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah 

yang akan dibahas.
12

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika hasil penelitian ini, akan disusun dan dipaparkan dalam 4 

bab dengan penjelasan sebagai berikut:  

Bab I akan memaparkan tentang Pendahuluan yang terdiri atas latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan.  

Dalam bab II, akan memaparkan tentang tinjauan pustaka yang 

berisikan antara lain tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan 
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 Rony Hanintijo Soemitro. 1988.  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri. Ghalia 

Indonesia.  hal 116 
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umum tentang tindak pidana pencucian uang, tinjauan umum tentang tindak 

pidana narkotika, serta tinjauan umum tetang penegakan hukum. 

Dalam bab III, penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian 

yang diolah dan dibahas sesuai dengan kerangka teori yang terdapat dalam bab 

II. Hasil penelitian memuat; Keterkaitan antara kejahatan narkotika dengan 

Tindak Pidana Pencucian Uang; Upaya lembaga penegak hukum dalam 

menerapakan Undang-undang No.25 Tahun 2003 yang terkait dalam 

memberantas tindak pidana pencucian uang dari hasil kajahatan narkotik 

meliputi  peran dan upaya dari PPATK dan polisi. 

Bab IV  menguraikan tentang penutup yang berisikan antara lain 

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




