
 
 

10 

BAB II 

TINJAUAN UMUM UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 

TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Pembentukan Undang-undang money laundering di Indonesia tidak 

terlepas dari berkembangnya desakan secara Internasional untuk diadakannya 

unifikasi hukum bagi seluruh negara-negara dunia mengingat pelaku predicate 

crimes memiliki modus operandi yang bervariatif, sehingga sangat sulit 

membuktikan keterkaitan antara kejahatan yang dilakukan dengan kerugian yang 

diderita oleh Kas Negara. 

Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi money laundering, 

ditandai dengan keluarkannya United Nations Convention Against Illicit Traffic 

in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 

1988).
8
 

Berbeda pada metode law enforcement pada tindak pidana konvensional, 

yang bertujuan menciptakan metode-metode pencegahan subyek hukum 

melakukan tindak pidana, namun semangat yang dikeluarkan oleh Vienna 

Convention 1988 pada dasarnya bertujuan memberantas money laundering 

                                                             
8
 Yunus Husein, Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Dan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, Sumber: http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=10 
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dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (proceed of crime), sehingga 

memunculkan metode follow the money. 

Pada prinsipnya Vienna Convention 1988 menentukan pula arah kebijakan 

untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu 

yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara 

(state souvereignity). 

Namun hal tersebut, menurut Penulis, merupakan hal yang kontradiktif. 

Dimana upaya untuk melawan kejahatan pencucian uang pada tingkat 

internasional dilakukan oleh Negara-negara anggota OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Development) dengan membentuk satuan tugas 

yang disebut Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada 

tahun 1989. 

Salah satu tugas dan fungsi dari terbentuknya FATF adalah menetapkan 

kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam melawan 

pencucian uang, yang dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk 

mencegah dan memberantas pencucian uang. FATF juga melakukan pemantauan 

terhadap Negara-Negara yang tidak menjalankan rekomendari tersebut. Sebagai 

wujud dari kinerja FATF, maka FATF mengeluarkan list atau daftar hitam yang 

berisikan negara-negara yang tidak mematuhi rekomendasi FATF, yaitu berupa 

NCCTs (Non-Cooperative Countries and Territories) Initiative. 
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Negara yang masuk dalam daftar NCCTs dapat dikenakan counter-

measures
9
, yang dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan misalnya 

meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan 

internasional khususnya terhadap negara maju atau penolakan oleh negara lain 

atas Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang 

terkena counter-measures tersebut. 

Kelemahan sistem hukum, sebagai akibat lemahnya kemampuan akademis 

dari Pembentuk Undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah, menimbulkan 

kebijakan kriminal yang insinkronisasi dan tidak harmonis, sehingga law 

enforcement sangat rendah sekali. Sebagai akibatnya, kelonggaran dari Vienna 

Convention 1988 yang menghormati kedaulatan hukum pada batas-batas tertentu, 

menjadi sia-sia. 

Bahwa Indonesia, diwajibkan untuk mengadopsi 40 rekomendasi 

pencegahan dan  pemberantasan pencucian uang (”FATF Forty 

Recommendations”) serta 9 (sembilan) rekomendasi khusus untuk memberantas 

pendanaan terorisme (“FATF Eight Special Recommendations on Terrorist 

Financing”), termasuk diantaranya 1 (satu) rekomendasi khusus tentang Cash 

Courier yang baru dikeluarkan FATF pada sidang pleno bulan Oktober 2004. 

Berdasarkan komposisi dari FATF, maka FATF bukan saja terdiri dari 

Negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi saja, namun terdiri pula 2 

                                                             
9
 Yang dimaksud dengan counter-measures adalah tindakan yang diambil untuk 

mengimbangi tindakan lain atau dapat pula diartikan sebagai “sanksi” 

https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/08/12/40-rekomendasi-dan-9-rekomendasi-khusus-fatf-anti-money-laundering-dis/
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(dua) organisasi regional yaitu The European Commission dan The Gulf 

Cooperation Council yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, 

Eropa dan Asia. 

Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat The Asia Pacific Group on Money 

Laundering (APG) yaitu badan kerjasama internasional dalam pengembangan 

anti money laundering regime yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia 

telah menjadi anggota sejak tahun 2000. Saat ini, APG terdiri dari 26 anggota 

yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur serta Pasifik 

Selatan.
10

 

Sehingga dapat dibayangkan, betapa terjepitnya posisi Indonesia dalam 

mempertahankan kedaulatan hukumnya. Menolak menerapkan rekomendasi 

FATF akan mengakibatkan kerugian pada sistem keuangan nasional. Karena 

secara tidak langsung, negara-negara yang tergabung dan 2 organisasi regional 

tersebut dapat melakukan tindakan balasan atas penolakan rekomendasi tersebut. 

Jika kita perhatikan 40 rekomendasi dan 9 rekomendasi khusus
11

 tersebut, 

nampak jelas bahwa telah terjadi colonization of legal system. Pemaksaan sistem 

hukum yang tidak mencerminkan akar budaya bangsa ini masuk ke dalam hukum 

positif di Indonesia. Sebagai negara berkembang, nampaknya masih 

membutuhkan bantuan keuangan dari dunia Internasional. Sehingga pada tahun 

                                                             
10

 Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 

2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Edisi Pertama 
11

http://id.wikisource.org/wiki/REVISED_AML/CFT_40_RECOMMENDATIONS 

 

http://id.wikisource.org/wiki/REVISED_AML/CFT_40_RECOMMENDATIONS
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2002 diundangkan dan disahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai Ant- money laundering regime yang 

pertama. 

Meskipun dikeluarkannya UU TPPU tersebut diakui oleh FATF sebagai 

langkah yang signifikan dalam proses pembangunan rezim anti pencucian uang, 

namun dirasakan masih belum sepenuhnya mengakomodir FATF 40 dan 9 

recommendation dan international best practice. 

Berkaitan dengan hal tersebut, melalui suratnya tanggal 3 Juli 2002 (hasil 

sidang rapat pleno FATF 18-21 Juni 2002 dan 24 Oktober 2002 (hasil sidang 

rapat pleno FATF 9-11 Oktober 2002), FATF menegaskan terdapat 10 (sepuluh) 

hal yang harus diperhatikan oleh Indonesia untuk dapat membangun rezim anti 

pencucian yang efektif dan memenuhi international best practice, yaitu :
12

 

1. Belum adanya kerangka pengaturan yang komprehensif dalam kaitannya 

dengan standar anti pencucian uang untuk lembaga keuangan non-bank, 

seperti asuransi dan stockbrokers. 

2. Belum adanya ketentuan tentang fit and proper test untuk lembaga keuangan 

non-bank. 

3. Belum adanya ketentuan tentang know your customer untuk lembaga 

keuangan non-bank. 

                                                             
12

 “Perjalanan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia”, Sumber: 

http://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97/ 

http://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97/
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4. Perlunya memperluas pengertian transaksi keuangan yang mencurigakan 

dalam UU TPPU, sehingga termasuk kewajiban melaporkan transaksi yang 

diduga menggunakan dana hasil dari kejahatan. 

5. Belum adanya ketentuan larangan pemberian informasi (“tipping off”) dalam 

UU TPPU. 

6. Perlunya mempersingkat jangka waktu pelaporan transaksi keuangan 

mencurigakan dari PJK kepada PPATK, karena 14 hari dinilai terlalu lama. 

7. Perlunya meniadakan batasan (threshold) hasil kejahatan (proceed of crime) 

yang dalam UU TPPU ditetapkan sebesar Rp 500 juta. 

8. Adanya potensi untuk tidak dapat membekukan dan menyita hasil kejahatan 

yang besarnya dibawah batasan Rp 500 juta. 

9. Belum adanya ketentuan yang mengatur bantuan hukum timbal balik (mutual 

legal assistance), dan 

10. Belum beroperasinya PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU). 

Sebagai akibat dari hasil rapat pleno FATF tersebut, maka UU TPPU 2002 

tersebut disimpulkan masih belum sempurna sehingga dalam jangka waktu 

kurang dari setahun, UU tersebut diamandemen dengan Undang-undang Nomor 

25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena sikap patuh tersebut, maka 

FATF pada sidang pleno tanggal 9-11 Februari 2005, mengeluarkan Indonesia 

dari daftar NCCTs (delisting procedure). 
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Dikarenakan Indonesia sudah dikeluarkan dalam daftar NCCTs tersebut, 

maka Pemerintah Indonesia masuk ke dalam fase monitoring yang dilakukan 

pengawasan oleh Tim Review FATF. Dimana dalam fase monitoring tersebut 

Tim Review FATF, kembali mengeluarkan pendapatnya mengenai implementasi 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, khususnya yang 

disampaikan oleh smaller banks; 

2. Meningkatkan capacity building bagi aparat penegak hukum, yaitu penyidik 

dan penuntut, dengan memfo-kuskan pada modus-modus tindak pidana 

pencucian uang (TPPU); 

3. Melaksanakan penanganan perkara TPPU secara efektif dan tepat waktu; 

4. Melaksanakan pemeriksaan (audit) terhadap Penyedia Jasa Keuangan secara 

tegas, yang harus diikuti pengenaan sanksi dalam ditemukan pelanggaran; 

5. Mengundangkan RUU Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal 

Assistance), dan memastikan efektifitas penerapannya; 

6. Memenuhi komitmen untuk menyediakan anggaran dan sumber daya manusia 

yang memadai untuk seluruh instansi terkait, termasuk di dalamnya 

kewenangan pengangkatan pegawai tetap PPATK. 

7. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretatif, adanya 

duplikasi penyebutan unsur-unsur dan banyaknya unsur yang harus dipenuhi 

atau dibuktikan, sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian; 
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8. Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi 

sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya; 

9. Masih terbatasnya pihak pelapor (reporting parties) yang harus 

menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis pelaporannya; 

10. Perlunya pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (know your 

customer principle) oleh seluruh pihak pelapor; 

11. Terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan pentrasiran serta 

penyitaan aset hasil kejahatan; 

12. Terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan TPPU; dan 

13. Keterbatasan kewenangan dari PPATK 

Dikarenakan hasil review tersebut, maka kemudian diwacanakanlah 

amandemen UU No. 25/2003 tersebut, yang kemudian disahkanlah Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang sebagai the second regime of anti-money laundering. 

Yang menarik dari UU NO. 8/2010 ini, menurut Reda Manthovani, S.H., 

LLM.
13

 penulis buku berjudul “Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil 

Kejahatan Di Indonesia”, beliau menjelaskan bahwa UU No. 8/2010 adalah 

merupakan manifestasi dari 40 rekomendasi dan 9 rekomendasi khusus yang 

diwajibkan oleh FATF untuk masuk ke dalam sistem hukum di Indonesia. Masih 

                                                             
13

 Launching Buku “Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil Kejahatan Di 

Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Lentera Hukum Indonesia (LHI), bertempat di Nona Bola 

Bistro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 6 Agustus 2012 
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menurut Beliau, bahwa UU No. 8/2010 jelas merupakan intervensi asing ke 

dalam sistem hukum Indonesia. 

Pendapat tersebut Penulis amini, namun demikian keberadaan UU No. 

8/2010 bukan hanya karena intervensi asing, namun juga dikarenakan kelemahan 

sistem hukum di Indonesia, dimana Pembentuk Undang-undang yaitu DPR dan 

Pemerintah, memiliki 3 (tiga) kelemahan yang sangat fatal, yaitu tidak memiliki 

SDM yang cukup tangguh baik dalam kajian akademis maupun kemampuan 

legal drafting serta tidak adanya political will, sehingga tidak mampu 

mengejawantahkan 40 rekomendasi dan 9 rekomendasi khusus ke dalam wujud 

ke-Indonesia-an. 

Intervensi nilai-nilai asing ini merupakan penyimpangan dari tujuan hukum 

dalam sistem hukum positif Indonesia, karena menurut Mochtar 

Kusumaatmadja,
14

 bahwa tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari aspirasi dan 

tujuan perjuangan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 dan sila Keadilan Sosial yang merupakan bagian penting 

dari sistem nilai Indonesia 

B. Rumusan Delik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Pasal 3 UU No. 8/2010 menjelaskan sebagai berikut: 

                                                             
14

 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan 

Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hal. 53 
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“Setiap Orang yang 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 dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana 

penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 

Maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 

Unsur Obyektif : Setiap Orang 

Unsur Subyektif : 

1. 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; 

2. Yang diketahuinya atau patut diduganya; 

3. Merupakan hasil tindak pidana; 

4. Dengan tujuan; 

5. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan 
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Dari uraian unsur-unsur tersebut, maka diketahui bahwa di dalam tindak 

pidana pencucian uang (money laundering) membutuhkan 2 (dua) jenis 

perbuatan yang saling terkait, yaitu: 

1. 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; 

Perbuatan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh penerima harta 

kekayaan dan/atau pemilik dari harta kekayaan tersebut. Unsur ini menerangkan 

bagaimana suatu proses tindak pidana pencucian uang berlangsung. Dimana 

unsur ini harus dikaitkan dengan frase “yang diketahuinya atau patut 

diduganya”, untuk menentukan bentuk kesalahan dari si pelaku dan asal usul 

harta kekayaan tersebut. 

Sehingga pada prinsipnya, berkaitan dengan rumusan ini, maka JPU wajib 

membuktikan adanya : 

1. Proses money laundering sebagaimana yang digambarkan tersebut, 

2. Unsur kesalahan dari si pelaku sehingga dapat dikenakan pertanggung- 

jawabannya, dan 

3. Pembuktian dari asal usul harta kekayaan tersebut. 

Frase “yang diketahuinya atau patut diduganya” bukan saja ada pada rezim 

anti money laundering kedua, namun semenjak rezim pertama, frase tersebut 
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telah ada. Frase “patut diduganya” selalu diikuti oleh frase “merupakan hasil 

tindak pidana”. 

Frase “yang diketahuinya atau patut diduganya” merupakan frase yang 

menimbulkan kewajiban bagi siapapun untuk memiliki rasa kecurigaan terhadap 

perilaku atau transaksi yang mencurigakan dalam kekuasaannya. Hal tersebut 

ditujukan dengan penempatan kata pengganti “nya” pada frase “diketahui” dan 

“patut diduga”. 

Ditegaskan pula dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2010 sebagai 

berikut: 

“Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang 

memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat 

terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya 

pelanggaran hukum.” 

Akibat adanya frase “yang diketahuinya atau patut diduganya” tersebut, 

maka tidak lagi diperlukan pembuktian mengenai ada atau tidak adanya “mens 

rea” atau “state of mind”
15

dari suatu tindak pidana. Sehingga bukan hanya 

membuktikan “actus rea” nya saja namun “mens rea” juga menjadi bahan 

pertimbangan dalam proses pembuktian. 

Prof. Sudarto menjelaskan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup 

hanya apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi 
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 Istilah “state of mind” diperkenalkan oleh Prof. Sutan Remi Sjahdeini, S.H 
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rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach 

of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk 

penjatuhan pidana. 

Mens rea, pada dasarnya dimiliki oleh “manusia” yang melakukan 

perbuatan. Sebab elemen umum mental (general mental element) yang melekat 

pada mens rea, antara lain: maksud (intention), sembrono (recklesness), motif 

jahat (malice), penuh sadar (wilful), mengetahui (knowledge), dan lalai 

(negligence). Semua elemen itu, hanya melekat secara inheren pada diri manusia. 

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, “mens rea” diwujudkan dalam 

bentuk unsur subyektif berupa “dengan sengaja”. Dan dalam proses pembuktian, 

Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan unsur subyektif tersebut dalam proses 

pemeriksaan di depan persidangan. 

Berdasarkan Naskah Akademik RUU Pencucian Uang dijelaskan sebagai 

berikut: 

“Untuk itu, rumusan delik pencucian uang dimaksud perlu disempurnakan 

sehingga menjadi lebih sederhana, jelas dan “memudahkan dalam pembuktian” 

unsur-unsurnya dengan tetap mengacu pada standar internasional seperti yang 

ada dalam United Nations Model Law on Money Laundering and Proceed of 

Crime Bill 2003 (UN Model).
16

 

                                                             
16

 United Nations Model Law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill 2003 (UN 

Model) terdapat dua bentuk yaitu yang ditujukan untuk common law system dan UN Model 2005. 

https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/08/26/model-provisions-on-money-laundering-terrorist-financing-preventive-measures-an-proceeds-of-crime-2003/
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Sesuai dengan UN Model 2003 tersebut, rumusan delik pencucian uang 

perlu pula diperluas hingga mencakup pemidanaan terhadap orang yang 

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukkan, 

pengalihan hak-hak atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang 

diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Hal ini dimaksudkan 

agar ruang gerak pelaku pencucian uang lebih terbatas dan dapat dikenai sanksi 

pidana pencucian uang, sejalan dengan ketentuan dalam UN Model.” 

Sehingga semakin jelas, bahwa rumusan pasal dalam kriminalisasi perilaku 

money laundering, bukan merupakan hasil olah pikir bangsa Indonesia yang 

mengandung nilai-nilai pancasila dan pluralisme. 

Bahwa frase “yang diketahuinya atau patut diduganya” merupakan 

kebiajakn legislatif yang mengacu kepada UN Model 2003, yang bertujuan untuk 

“memudahkan dalam pembuktian”. Yang pada akhirnya berakibat pada anggapan 

bahwa dengan terpenuhinya unsur “patut diduganya”, maka tidak diperlukan lagi 

proses pembuktian mengenai adanya “mens rea” atau tidak. Jika selama proses 

pemeriksaan pembuktian telah terdapat unsur patut diduganya, maka majelis 

hakim akan menyatakan bahwa telah terpenuhi unsur-unsur dari pasal yang 

dimaksud. 

Hal tersebut dikarenakan frase “yang diketahuinya atau patut diduganya” 

merupakan wujud dari dolus eventualis (Kesengajaan dengan menyadari 

kemungkinan) yang mewajibkan si pemilik harta kekayaan untuk mengetahui 
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lebih dahulu kemungkinan adanya pelanggaran hukum atas penerimaan harta 

kekayaan tersebut. 

Sehingga jika dihubungkan dengan frase “merupakan hasil tindak pidana” 

maka tidak perlu diadakan pembuktian secara materiil terhadap harta kekayaan 

tersebut yang telah melalui proses money laundering, hanya cukup secara formiil 

bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana asal. 

Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pembuktian dari hukum pidana 

yaitu mencari pembuktian secara materiil bahwa memang telah terjadi tindak 

pidana. 

2. “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.” 

Jika di dalam perbuatan awal yang berkaitan dengan pembuktian asal usul 

harta kekayaan, hanya membutuhkan asumsi atau dugaan bahwa harta kekayaan 

tersebut merupakan hasil dari tindak pidana asal. 

Maka pada klasifikasi kedua dari perumusan Pasal 3 UU No. 8/2010 

tersebut merupakan bentuk opzet oogmerk (Kesengajaan sebagai maksud/tujuan) 

untuk menentukan unsur kesalahan pelaku, yang diwujudkan dengan frase 

“dengan tujuan”, dimana frase tersebut merupakan sinomin dari frase “dengan 

sengaja”. Dimana berdasarkan willstheorie, maka adanya kehendak untuk 

mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang. 

Maka untuk memenuhi unsur ini, haruslah melalui pembuktian bukan saja 

actus rea – nya saja namun harus pula dibuktikan sikap bathin/niat (mens rea / 
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opzet oogmerk)dari pelaku. Sehingga antara perbuatan dengan niat haruslah 

terbukti secara sinergis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


