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Abstract  
 

Perpetratos of Money Laundering is any individual or corporation either 
partially or collectivelly in money laundring. Money Laundring is the process or 

act intended to conceal or disguise the origins of money wealth derived from 
proceeds of crime which is then converted into wealth as if it originated from 

legal activities. Law No. 8 of 2010 concern the prevention and Eradication of 
Money Laundring which can be applied to prevent and combating money 

laundring, through recognizing the principle of service users, reporting 
obligations, duties, functions, and power INTRAC as well as law enforcement. 
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Intisari  
 

Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang perseorangan 

atau korporasi baik sendiri – sendiri atau bersama – sama melakukan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang 

bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang harta 
kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi 

harta kekayaan yang seolah – olah berasal dari kegiatan yang sah. Undang – 

undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang dapat diterapkan dalam mencegah dan memberantas 

tindak pidana pencucian uang, melalui prinsip mengenali pengguna jasa, 

kewajiban pelaporan, tugas, fungsi dan wewenang PPATK serta penegak hukum. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 

Berbagai kejahatan, baik yangdilakukan 

oleh orang perseorangan maupun oleh 

korporasi dalam batas wilayah suatu 

negara maupun yang dilakukan melintasi 

batas – batas wilayah negara lain semakin 

meningkat. Kejahatan tersebut antara lain 

berupa tindak pidana korupsi, penyuapan 
 
bribery, penyelundupan barang, 
 
penyelundupan tenaga kerja, 
 
penyelundupan imigran, perbankan, 
 

perdagangan gelap narkotika dan 

psikotropika, perdagangan budak, wanita 

dan anak, perdagangan senjata gelap, 
 
penculikan, terorisme, pencurian, 

penggelapan, penipuan, dan berbagai 

kejahatan kerah putih.
1
 Harta kekayaan 

yang berasal dari berbagai kejahatan atau 

tindak pidana tersebut, pada umumnya 
 
tidak langsung dibelanjakan atau 

digunakan oleh para pelaku kejahatan, 

karena apabila langsung digunakan akan 

mudah dilacak oleh penegak hukum 

mengenai sumber diperolehnya harta 

kekayaan tersebut, biasanya para pelaku 

terlebih dahulu mengupayakan agar harta 

kekayaan yang diperoleh dari kejahatan 

tersebut masuk kedalam sistem keuangan 

(financial system), terutama kedalam 
 

sistem perbankan(banking system). 

Dengan cara demikian, asal – usul harta 

kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat 

dilacak oleh para penegak hukum. 
 

Perbuatan pidana pencucian uang dalam 
 
perkembangannya telah bekembang 

dengan pesat, tanpa disadari perbuatan itu 

merupakan pencucian uang, setelah adanya 

Undang – Undang Tindak Pidana 

Pencucian Uang pada tahun 2002, baru 

diketahui bahwa banyak perbuatan itu 
 
 
 

 
1
Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana 

Pencucian Uang, PT. Citra Aditya Bakti, Hal 4. 

 
ternyata merupakan perbuatan pencucian 

uang.
2 

 
Undang – undang merupakan aturan – 

aturan hukum yang tertulis, masalah – 

masalah hukum yang tertulis dalam 

undang – undang harus dimengerti dengan 

jelas, terutama yang merupakan perbuatan 

pidana dalam pencucian uang. Dengan 

demikian, masalah – masalah pencucian 

uang perlu dibahas secara lebih mendetail 

untuk memudahkan dalam praktik 

penyelenggaraan hukum serta menghindari 

adanya keragu – raguan serta kesalahan 

dalam melaksanakannya.
3 

 
Undang – undang Anti Pencucian Uang 

Indonesia, yaitu undang – undang nomor 

15 tahun 2002 tentang tindak pidana 

pencucian uang sebagaimana telah diubah 

dengan undang – undang nomor 25 tahun 

2003 masih mengandung beberapa 

kelemahan yang cukup mendasar oleh 

sebab itu diubah dengan undang – undang 

nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana 
 
pencucian uang untuk memenuhi 

kebutuhan penegakan hukum, praktik dan 

standar internasional. 
 
 

 

B. Perumusan Masalah 
 

Dari uraian permasalahan latar 

belakang diatas, masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah 
 

1. Bagaimana pertanggung jawaban yang 

dapat dilakukan terhadap pelaku tindak 

pidana pencucian uang (Money 

Llaundring)?  
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana pencucian uang 
 
 
 

2 Adrian Sutedi, ibid. Hal 4
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Tb. Irman, 2007, Praktik Pencucian Uang, 

CV.AYYCCS GROUP, hal 1 
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(Money Laundring) berdasarkan undang 
 

– undang nomor 8 tahun 2010? 
 

3. Bagaimana kebijakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana pencucian uang  
(MoneyLaundring)berdasarkan  
putusan perkara nomor 

116/.Pid.Sus.K/2013/PN.MDN.? 
 
 

 

C. Metode Penelitian 
 

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis 

Hukum Acara dalam hal pembuktian 

dalam undang – undang nomor 8 tahun 
 

2010 tentang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif ini bertujuan 

untuk menemukan aturan – aturan hukum 

pada bidang tindak pidana pencucian uang 

yang dapat menjamin penegakan hukum 

acara khusus sehingga dapat efektif dalam 

menjerat pelaku tindak pidana pencucian 

uang.
4 

 
Penelitian ini penelitian kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan ditujukan untuk 

memperoleh data sekunder untuk menjadi 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tertier. Bahan hukum primer berasal dari 

peraturan perundang – undangan yang 

terkait dengan tindak pidana pencucian 

uang seperti, Kitab Undang – Undang 

Hukum Pidana (KUHP),Undang – Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang, Undang – Undang Nomor 

15 Tahun 2002 tentang tindak pidana 

pencucian uang, dan Undang – Undang 

Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak 

pidana pencucian uang. Bahan hukum 

sekunder yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan 
 
 

 
4
Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, 

PT Rineka Cipta, 2001,hal 32. 

 

primer yang diperoleh dari hasil studi 

kepustakaan dengan cara mendapatkan 

data melalui buku, literatur yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti yaitu, Adrian 

sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, 

Tb.Irman, Hukum Pembuktian Pencucian 

Uang, Pathorang Halim, Penegakan 

Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian 

Uang, R.wiyono,Pembahasan Undang – 

Undang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, Tb.Irman, 

Praktik Pencucian Uang. 
 

Penelitian ini menggunakan metode 

yuridis normatif yang bersifat kualitatif, 

data yang didapatkan dari hasil penelitian 

pustaka akan dianalisis dengan metode 
 
kualitatif. Penelitian ini akan 

menginventarisir norma – norma atau asas 
 
– asas yang termuat dalam tindak pidana 

pencucian uang. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 

1. Pertanggung Jawaban Yang Dapat 

Dilakukan Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pencucian Uang (Money 

Laundring)  
Berdasarkan pertanggung jawaban 

tindak pidana pelaku pencucian uang 

harus mempertanggung jawabkan asal – 

usul harta kekayaan dari hasil tindak 

pidana sesuai pasal 4 undang – undang 
 

nomor 8 tahun 2010 berbunyi : 
 

Setiap orang yang meyembunyikan 

atau menyamarkan asal – usul, sumber, 

lokasi, peruntukan, pengalihan hak – 

hak, atau kepemilikan yang sebenarnya 
atas harta kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena 

tindak pidana pencucian uang dengan 

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

Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 
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Pertanggung jawaban pidana tidak 

dapat dibebankan misalnya pada orang 

yang kurang waras jiwanya, anak – 

anak yang perbuatannya menimbulkan 

kerugian pada masyarakat karena ia 

belum mengetahui atau belum dapat 

mempertanggungjawabkannya, ataupun 

seperti kecelakaan di jalan raya bukan 

karena kealpaan pengemudi ataupun 

kesengajaan. Pertanggung jawaban 

pidana hanya dapat dilakukan apabila 

perbuatan pidana tersebut sifatnya 

melawan hukum, diatas umur tertentu 

dan mampu bertanggung jawab, 

kesengajaan atau kealpaannya, dan 

tidak adanya alasan pemaf. 
 

Dalam hukum pidana Indonesia 

digunakan beberapa macam sistem 

pertanggung jawaban dalm hukum pidana 

itu sendiri yaitu :
5 

 

1. Strichtliability  
Dapat diartikan bahwa seseorang yang 

 

telah melakukan perbuatan pidana 

sebagaimana telah dirumuskan dalam 

undang – undang harus dan mutlak dapat 

dipidana. Dalam arti lain pertanggung 

jawaban pidana terhadap pelaku secara 

perseorangan atau sendiri – sendiri. 

Strichtliability berlaku terhadap 3 macam 

delik : 
 
a. Public nuisance ( gangguan terhadap 

ketertiban umum, menghalangi jalan 

raya, mengeluarkan bau yang tidak 

sedap yang menggangu lingkungan). 
 
b. Criminal Libel ( fitnah, pencemaran 

nama baik lisan maupun tertulis, 

maupun melalui teknologi ITE). 
 
c. Contempt of Court ( pelanggaran tata 

tertib pengadilan) baik dalam peradilan 
 
 

 
5
Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus 

di Luar KUHP, Raih asa sukses, Jakarta,2014, 
hal 130. 

 

umum maupun di peradilan khusus atau 

disebut juga penghinaan terhadap 

pengadilan. 

 

2. Vicarious Liability 
 

Sering diartikan sebagai pertanggung 

jawaban menurut hukum seseorang atas 

perbuatan salah yang dilakukan oleh orang 

lain. Secara singkat sering diartikan 

pertanggung jawaban pengganti, ketentuan 

umum yang berlaku ialah bahwa seseorang 

tidak dapat dipertanggung jawabkan secara 

vicarious untuk tindak pidana yang 

dilakukan oleh pelayan atau buruhnya. 

Pengecualian dalm ketentuan diatas artinya 

seseorang dapat dipertanggung jawabkan 

atas perbuatan orang lain inilah dalam hal 

tindak pidana terhadap public nuisance. 

Jadi pada prinsipnya seorang majikan tidak 

dapat dipertanggung jawabkan atas 

perbuatan tindak pidana yang dilakukan 

oleh pelayannya, tetapi ada 

pengecualiannya, yaitu dalam hal public 

nuisance dan juga criminal libel. 
 

3. Corporation Liability  
Pertanggung   jawaban   yang   disebut 

 

corporation liability dapat dihubungkan 

dengan pertanggung jawaban korporasi. 

Korporasi pribadi berdasarkan identifikasi. 

Namun ada beberapa pengecualian, yaitu : 
 
a. Dalam perkara – perkara yang menurut 

kodratnya tidak dapat dilakukan oleh  
korporasi, misalnya poligami, 

perkosaan, sumpah palsu.  
b. Dalam perkara yang satu – satunya 

pidana yang dapat dikenakan tidak 

mungkin dikenakan kepada korporasi, 
 

misalnya pidana penjara, pidana mati. 
 

Untuk menghubungkan penindak 

dengan tindakannya dalam rangka 
 
mempertanggung jawabkan pidana 

penindak atas tindakannya, agar dapat 
 
 

 

4 



 

ditentukan pemidanaan kepada penindak 

harus diteliti dan dibuktikan bahwa 
6 

 
1. Subjek harus sesuai dengan perumusan 

undang – undang.  
2. Terdapat kesalahan pada penindak  
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum  
4. Tindakan itu dilarang dan diancam 

dengan pidana oleh undang – undang  
5. Dilakukannya tindakan itu sesuai 

dengan tempat, waktu, dan keadaan 

lainnya yang ditentukan dalam undang 
 

– undang. 
 

Dengan undang – undang nomor 15 

tahun 2002 tentang tindak pidana 

pencucian uang, tindak pidana pencucian 

uang dapat dicegah dan diberantas, antara 

lain, kriminalisasi atas semua perbuatan 

dalam setiap tahap proses pencucian uang 

yang terdiri atas :
7 

1. Penempatan (Placement)  
Yakni upaya menempatkan uang tunai 

yang berasal dari tindak pidana kedalam 

sistem keuangan (financial system) atau 

upaya menempatkan uang giral 

(cheque, wesel bank, sertifikat deposito, 

dan lain – lain) kembali kedalam sistem 

perbankan.  
2. Transfer (Layering)  

Yakni upaya untuk mentransfer harta 

kekayaan yang berasal dari tindak 

pidana (dirty money) yang telah 

berhasil ditempatkan pada penyedia jasa 

keuangan (terutama bank) sebagai hasil 

upaya penempatan (placement) ke 

penyedia jasa keuangan yang lain. 

Dengan dilakukannya layering, akan 

menjadi sulit bagi penegak hukum 

untuk dapat mengetahui asal – usul 

harta kekayaan tersebut. 
 
 
 

 
6
Alfitra, (ed), Ibid. Hal 133 

7
Undang – Undang No. 15 Tahun 2002 Pasal 

3 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 

3. Menggunakan Harta Kekayaan 

(Integration) 
 

Yakni upaya menggunakan harta 

kekayaan yang berasal dari tindak 

pidana yang telah berhasil masuk 

kedalam sistem keuangan melalui 

penempatan atau transfer sehingga 

seolah – olah menjadi harta kekayaan 

yang halal (clean money), nuntuk 

kegiatan bisnis yang halal atau untuk 

membiayai kembali kegiatan kejahatan. 

 

2. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Pencucian Uang 

(Money Laundring) 

 

Tindak pidana pencucian uang di 

Indonesia diatur dalam undang – undang 

no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang. Undang – Undang no 8 tahun 2010 

diundangkan pada 22 oktober 2010 

menggantikan undang – undang nomor 15 

tahun 2002 tentang tindak pidana 

pencucian uang, yang sebelumnya juga 

telah diubah dengan undang – undang no 

25 tahun 2003 tentang tindak pidana 

pencucian uang, yang dinilai tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan kebutuhan 

penegakan hukum, praktik dan standar 

internasional. 
 

Munculnya gagasan kriminalisasi 

tindak pidana pencucian uang, bermula 

dari kegagalan upaya – upaya aparat 

penegak hukum mengakhiri tindak pidana 

narkotika dan tindak pidana lainnya. Ide 

yang muncul adalah mengupayakan 

pencegahan terhadap lalu lintas harta yang 

berasal dari tindak pidana. Karena harta 

hasil tindak pidana ibarat darah yang 
 
menjadi sumber kehidupan untuk 
 
keberlangsungan tindak pidana 
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berikutnya.
8
Dalam tindak pidana dapat 

dipidana apabila telah terbukti melakukan 

perbuatan tindak pidana pencucian uang 

yang sesuai dengan rumusan tindak pidana 

dalam undang – undang tindak pidana 

pencucian uang, tanpa harus membuktikan 

unsur mampu bertanggung jawab dalam 

diri pelaku sebab dalam tindak pidana 

pencucian uang setiap orang dianggap 

mampu bertanggung jawab, dengan alasan 

bahwa tindak pidana pencucian uang 

sudah merupakan salah satu tindak pidana 

yang modern.
9 

 

Pengaturan pencucian uang dalam 

undang – undang no 8 tahun 2010 tentang 

pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang merupakan sarana 

untuk mewujudkan harapan banyak pihak 

sebagai hukum untuk mengantisipasi 

berbagai pola kejahatan yang mengarah 

pada kegiatan pencucian uang. Sasaran 

dalam undang – undang tindak pidana 

pencucian uang ini adalah mencegah dan 

memberantas sistem atau proses pencucian 

uang dalam bentuk placement, layering, 

dan integration, karena sasaran utama 

dalam kegiatan pencucian uang adalah 

lembaga keuangan bank maupun non bank, 

maka sasaran pengaturan dari undang – 

undang tindak pidana pencucian uang ini 

meliputi peranan – peranan aktif dari 

lembaga – lembaga ini untuk 

mengantisipasi kejahatan pencucian uang. 

 

Undang – Undang no 8 tahun 2010 

sebagai lex specialis dalam pasal 68 

undang – undang ini ditentukan bahwa 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, 

dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, 

kecuali ditentukan lain dalam dalam 
 

 
8
Sutan Remy Sjahdeini, OP. Cit. Hal 27 

9
Martiman Prodjohamidjojo,Penerapan 

Pembuktian Terbalik,hal 86. 

 

undang – undang ini. Pengaturan ini 

tampak bahwa para pembuat undang – 

undang menginginkan undang – undang 

tindak pidana pencucian uang ini lebih 
 
banyak disesuaikan dengan sifat 
 
perkembangan masalah kejahatan 

pencucian uang yang memiliki karakter 

yang lebih khusus dari masalah yang diatur 

oleh perundang – undangan lain.
10 

 

Dalam hukum pidana indonesia, 

kejahatan pencucian uang, berkaitan 

dengan pasal 480 KUHP, yakni diancam 

dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun atau pidana denda paling banyak 

sembilan ratus rupiah karena penadahan.
11 

 

Masalah money laundring telah diatur 

secara tersendiri dalam undang – undang 

no 15 tahun 2002 dan dinyatakan sebagai 

suatu tindak pidana. Dengan lahirnya 

undang – undang ini, maka diharapkan 

akan dapat menanggulangi kejahatan 

dibidang pencucian uang. Sebenarnya 

untuk mengantisipasi lebih jauh tentang 
 
masalah money laundring telah 

dicantumkan dalam RUU KUHP terdapat 

dalam ketentuan sebagai berikut : pasal 

641 RUU KUHP yakni setiap orang yang 

menyimpan uang di bank atau ditempat 

lain,mentransfer,menitipkan,memindahkan 

menginvestasikan, membayar uang yang 

diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya diperoleh dari perdagangan 

narkotika yang tidak sah atau tindak 

pidana ekonomi, atau tindak pidana 

korupsi diancam dengan pidana penjara 
 
 
 
 
 
 

 
10

Undang – Undang No 8 Tahun 2010 Pasal 
68 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang. 

11
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 

480. 
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paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

paling singkat 5 (lima) tahun.
12 

 

Menyatakan pencucian uang sebagai 

kejahatan dapat dilihat dari proses tujuan 

menyimpang, misalnya, dengan proses 

menggelapkan identitas dan asal – usul 

uang yang dicuci. Dari sudut tujuan jelas 

sekali bahwa pencucian uang tersebut 

dimaksudkan untuk menutupi beberapa 

kewajiban, misalnya, berkaitan dengan 

pajak, atau untuk menyamarkan sumber 

uang yang berasal dari kejahatan yang 

tidak diketahui. Sedangkan dari sudut 

kerugian jelas bahwa perbuatan tersebut 

sangat merugikan masyarakat karena 

berkembangnya kejahatan pokok. Dari 

uraian mengenai indikasi yang ada maka 

praktik pencucian uang menyalahi norma 

yang ada dalam masyarakat, menimbulkan 

kerugian dan mendatangkan pencelaan. 

Selain itu membiarkan praktik pencucian 
 
uang berarti menginjinkan atau 
 

memungkinkan kejahatan yang 

mendasarinya tetap berkembang dengan 

subur. Berkaitan dengan hal itu dinyatakan 

bahwa praktik pencucian uang sangat erat 

kaitannya dengan kelangsungan kejahatan 

lain, yaitu bahwa hasil pencucian uang 

untuk membiayai kejahatan lain.
13 

 

Pada tingkat internasional ada suatu 

konvensi the united nation convention 

against illicit trafick in narcotics, drugs 

and psycotropic subtances of 1988, yang 

biasa disebut dengan the vienna 

convention, disebut juga U N drug 
 
convention 1988. Konvensi ini 

mewajibkan para anggotanya untuk 

menyatakan pidana terhadap tindakan 

tertentu yang berhubungan dengan 
 
 
 

12
Pathorang Halim, penegakan hukum terhadap 

kejahatan pencucian uang di era globalisasi, hal 26  
13

Pathorang Halim, ibid, hal 44. 

 

narkotika dan money laundring. 

Berdasarkan konvensi ini Indonesia telah 

meratifikasi dengan Undang - Undang No 

7 tahun 1997 yang kemudian pada tahun 

2002 ratifikasi ini di implementasikan 

dengan melakukan kriminalisasi terhadap 

pencucian uang yaitu dengan di 

undangkannya Undang - Undang no 15 

tahun 2002 tentang tindak pidana 

pencucian uang. Undang - Undangno 15 

tahun 2002 kemudian diubah pada oktober 

2003 dengan Undang – Undang no 25 

tahun 2003. Konsideran Undang – Undang 

no 15 tahun 2002 jelas menyatakan bahwa 

pencucian uang bukan saja merupkan 

kejahatan nasional tetapi juga kejahatan 

transnasional. Oleh karena itu harus 

diberantas, antara lain dengan cara 

melakukan kerjasama regional atau 

internasional melaluiforum bilateral atau 

multilateral. Konsideran Undang – Undang 

no 25 tahun 2003 menyatakan bahwa agar 

upaya pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang dapat 

berjalan secara efektif, maka Undang – 

Undang no 15 tahun 2002 perlu 

disesuaikan dengan perkembangan hukum 

pidana tentang pencucian uang dan standar 

internasional. Ketika diamandemen pada 

tahun 2003, alasan utamanya lebih pada 
 

kelemahan perundangan yang 

mengakibatkan sulit untuk di terapkan 

dimana hal ini juga atas desakan Financial 

Action Task Force (FATF). Kelemahan 

substansi nampaknya karena pembentukan 

tidak didasari atas suatu kebutuhan tetapi 

lebih karena adanya desakan internasional. 

Desakan internasional pertama kali 

dilakukan pada juni 2001 dan setelah 

melalui beberapa bentuk tekanan dan 

penilaian FATF akhirnya pada februari 

2006 dinyatakan keluar dari monitoring 

formal FATF, namun demikian ternyata 
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hal ini bukan berarti Indonesia tidak 

diawasi karena pada tahun 2007 FATF 

akan kembali melakukan review secara 

menyeluruh terhadap pembangunan rezim 

anti pencucian uang di Indonesia termasuk 

peraturan perundangan yang mendukung 

penegtakannya. Bermula dari payung 

hukum inilah perhatian terhadap praktik 

pencucian uang di Indonesia nampak 

meningkat, meskipun sebelumnya sempat 

terjadi polemik mengenai perlu tidaknya 

segera melkukan kriminalisasi terhadap 

kejahatan pencucian uang. 
14 

 

Kriminalisasi tindak pidana pencucian 

uang berpedoman kepada sifat hukum 

pidana, yaitu clarity (jelas), certainty 

(pasti), proportion (terukur), speedy 
 
(cepat), dan prevention (bersifat 

mencegah). Kriminalisasi pencucian uang 

terdapat dalam pasal 3 Undang – Undang 

no 25 tahun 2003 dengan rumusan pasal 1 

angka 1, Pencucian uang adalah perbuatan 

menempatkan, mentransfer, membayarkan, 

membelanjakan, menukar, menghibahkan, 

menyumbangkan, menitipkan, membawa 

keluar negri, atau perbuatan lainnya atas 

harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduga merupakan hasil tindak 
 
pidana dengan maksud untuk 

menyembunyikan, atau menyamarkan asal 
 

– usul harta kekayaan sehingga seolah olah 

menjadi harta kekayaan yang sah.
15 

 

Adapun pokok – pokok yang diatur 

dalam undang – undang no 8 tahun 2010 

tentang pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang adalah : 
 

1. Pengaturan cara perbuatan pencucian 

uang, 
 
 
 

 
14

Pathorang Halim, ibid, hal 51. 
15

Pathorang Halim, ibid, hal 52. 

 

2. Pengertian kegiatan pencucian uang 

dan tindak pidana yang merupakan 

sumber pencucian uang yaitu : tindak 

pidana korupsi, penyuapan, 

penyelundupan barang, penyelundupan 

tenaga kerja, penyelundupan imigran, 

perbankan, narkotika, psikotropika, 

perdagangan budak, wanita dan anak, 

perdagangan senjata gelap, penculikan, 

terorisme, penipuan, 
 
3. Pelaku tindak pidana pencucian uang 

dapat dikenakan sanksi pidana paling 

sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun penjara dan denda 

paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 

(lima milyar rupiah) dan paling banyak 

Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas 

milyar rupiah),  
4. Lembaga keuangan wajib melaporkan 

transaksi keuangan yang mencurigakan 

dan transaksi keuangan yang dilakukan 

secara tunai dalam jumlah kumulatif 

sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah) atau lebih atau yang nilainya 

setara, baik yang dilakukan dalam satu 

kali transaksi maupun beberapa kali 

transaksi dalam satu hari kerja,  
5. Pembentukan   komisi   pemberantasan  

tindak pidana pencucian uang 

(KPTPPU),  
6. Kewajiban nasabah deposan 

(perorangan maupun koperasi) untuk 

menyampaikan identitas secara lengkap 

dan benar termasuk untuk nasabah 

bank, reksa dana dan perusahaan efek,  
7. Perlindungan hukum bagi para pelapor 

dan saksi. 
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3. Kebijakan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana pencucian uang 

(money laundring) berdasarkan  
putusan perkara nomor 

116/pid.sus.k/2013/Pn.Mdn 
 

Pengadilan tindak pidana korupsi pada 

Pengadilan Negeri Medan berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara 

terdakwa, telah melakukan perbarengan 

beberapa perbuatan yang harus dipandang 

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri 

sehingga merupakan beberapa kejahatan, 

yaitu menerima, menguasai penempatan, 
 
pentransferan, pembayaran, hibah, 

sumbangan, penitipan, atau penukaran 

harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana korupsi yang dilakukan oleh 

terdakwa Tono Als Asia bersama – sama 

dengan Johan Winata selaku Direktur PT. 

General Medical Suppler, Johan Tancho 

selaku wakil Direktur I CV. Cahaya 
 
berdasarkan akta perubahan dan 

pemasukan anggaran dasar perusahaan 

komanditer CV. Cahaya No. 09 tanggal 24 

Mei 2012, dr.Rusman Lubis, Sp,B, finaCS 

selaku kepala dinas kesehatan kab. 

Labuhan Batu Selatan sekaligus sebagai 

kuasa pengguna anggaran (KPA) dan 

Syahrul’an selaku pejabat pembuat 

komitmen pengadaan alat – alat kesehatan 

kedokteran dan KB pada dinas kesehatan 

kabupaten Labuhan Batu Selatan TA 2012 
 
(masing – masing penuntutannya 

dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal 

yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti 

tetapi sejak bulan februari tahun 2012 

sampai dengan desember tahun 2012 atau 

setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam 

tahun 2012 bertempat di dinas kesehatan 

kabupaten Labuhan Batu Selatan atau 

setidak – tidaknya pada suatu tempat yang 

berdasarkan yang masih dalam daerah 

 

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

pada Pengadilan Negeri Medan yang 

berwenang, memeriksa dan mengadilinya 

sebagai yang melakukan, atau turut serta 

melakukannya, dengan tujuan untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang 

ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian 

negara. Dan dana yang ada dalam rekening 

An. CV Cahaya selanjutnya Johan Tancho 

dengan mengunakan dana pencairan alat 

kesehatan kedokteran dan KB pada dinas 

kesehatan kabupaten Labuhan Batu 

Selatan mentransfer ke rekening terdakwa 

di bank BCA cabang Rantau Prapat No. 

Rek.823.5040138 sebesar Rp.3.250.000.00 

dan seolah – olah terdakwa meminjam 
 

uang Johan Tancho sebesar 

Rp.1.900.000.000 (satu milyar sembilan 

ratus juta rupiah) seolah – olah uang yang 

dibayarkan bukan berasal dari tindak 

pidana. Terdakwa Tono als Asia pada hari 

dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi 

dengan pasti tetapi sejak bulan februari 

tahun 2012 sampai dengan desember tahun 

2012 atau setidak – tidaknya pada suatu 

waktu dalam tahun 2012 bertempat di 

dinas kesehatan kabupaten Labuhan Batu 

Selatan, dan Bank Sumut cabang Sei 

Kambing Medan, BCA Rantau Prapat, atau 

setidak – tidaknya pada suatu tempat yang 

merupakan masih termasuk dalam daerah 

hukum pengadilan tindak pidana korupsi 

pada Pengadilan Negeri Medan 
 
yang berwenang memeriksa dan 

mengadilinya. Menyembunyikan, atau 

menyamarkan asal – usul, sumber, lokasi, 

peruntukan pengalihan hak – hak, atau 

kepemilikan yang sebenarnya atas harta 
 
kekayaan yaitu dengan tujuan 
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menyembunyikan atau menyamarkan asal 
 
– usul uang yang diterima terdakwa dari 

pencairan dana alat kesehatan kedokteran 

dan Kb di dinas kesehatan kabupaten 

Labuhan Batu Selatan dan dari Johan 

Tancho direkening atas nama terdakwa 

BCA cabang Rantau Prapat dengan No. 
 
Rek. 823.5040138 sebesar Rp. 

3.250.000.000 dengan menempatkan 

direkening atas nama terdakwa yang 

diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana, yaitu 

terdakwa mengetahui atau patut menduga 

uang tersebut adalah hasil dari tindak 

pidana korupsi yang diterima dari 

pencairan dana alat kesehatan kedokteran 

dan KB di dinas kesehatan kabupaten 

Labuhan Batu selatan dan Johan Tancho. 

 

Bahwa atas serah terima pekerjaan 

(PHO) tahap II, III dan IV maka pada 

tanggal 21 november 2012 Andi Syahputra 

mengajukan permohonan pembayaran 

lunas 100% sesuai surat nomor : 

060/Cahaya/SP/2012 dan atas permohonan 

tersebut Syahrul’an selaku PPK dan 

dengan diketahui/disetujui dr. Rusman 

Lubis, Sp.B,finaCS membuat berita acara 

pembayaran Nomor : 027/09.i/PPK-

DINKES/XI/2012 selanjutnya Dr. Donny 

Irwansyah selaku peabat penerbit SPM 

menerbitkan SPM LS Nomor :00011 

tanggal 22 November 2012 sebesar Rp. 

14.442.097.939 (empat belas milyar empat 

ratus empat puluh dua juta sembilan puluh 

tuuh ribu sembilan ratus sembilan puluh 

tiga rupiah) selanjutnya kuasa bendahara 

umum negara KPPN Rantau Parapat 
 
menerbitkan SP2D nomor 

:507168X/075/112 tanggal 23 november 

2012 pencairan dana dari rekening kas 

negara ke rekening penyedia barang CV 

Cahaya sebesar Rp. 14.442.097.939 (empat 

belas milyar empat ratus empat 

 

puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu 

sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) 

dicairkan oleh Johan Tancho dan Andi 

Syahputra dengan menggunakan cek 

nomor 568325 selanjutnya dana tersebut 

dilakukan RTGS kemasing – masing : 
 

1. Menggunakan cek nomor CE568322 

selanjutnya di RTGS oleh Johan 

Tancho ke Tono di BCA cabang Rantau 

Prapat dengan No. Rek. 823.5040138, 

sebesar Rp. 3.250.000.000,-  
2. Pada tanggal 26 november 2012 ditarik 

uang dengan menggunakan cek 

CE568323, selanjutnya di RTGS oleh 

Johan Tancho ke Johan Tancho di BII 

Rantau Prapat No. Rek. 1095017500, 

sebesar Rp. 3.250.000.000,-  
3. Pada tanggal 26 november 2012 ditarik 

uang dengan menggunakan cek 

CE568326, selanjutnya di RTGS oleh 

Andy Syahputra ke Johan di BCA 

Krakatau No.Rek. 8280070999 sebesar 

Rp. 3.200.000.000,-  
4. Pada tanggal 26 november 2012 di 

RTGS oleh Andy Syahputra ke Johan 

di BCA Iskandar Muda No. Rek.  
349.051.4448sebesarRp.  
3.645.043.000,-  

5. Pada tanggal 26 november 2012 di 

RTGS oleh Andy Syahputra ke Johan 

di Panin Bank Iskandar Muda No. Rek. 

518.5002589 sebesar Rp.369.500.000,- 
 

Bahwa setelah menerima pembayaran 

atas pengadaan alat kesehatan kedokteran 

dan KB pada dinas kesehatan kabupaten 

Labuhan Batu Selatan selanjutnya Johan 

Winata melakukan pemesanan barang 

yaitu kepada : 
 

a. Bengkel las Varis Jaya, berupa tempat 

tidur 2 crank VIP sebanyak 10 unit, 

tilam busa sebanyak 10 unit, troly 

oxygent 6 m sebanyak 15 unit, troly 
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oxygent 1 m sebanyak 15 unit, lemari 

peralatan/instrument sebanyak 5 unit, 

lemari obat sebanyak 5 unit, meja 

instrument sebanyak 10 unit, dan 

double waskom sebanyak 10 unit. 
 
b. Bengkel las ACC, berupa meja 

instrument 40x60 2 tingkat sebanyak 5 

unit, meja instrument 40x60 3 tingkat 

sebanyak 5 unit, ginekologi sebanyak 

10 unit, brancar sebanyak 10 unit, 

double waskom sebanyak 10 unit, dan 

pijakan tangga sebanyak 10 unit. 
 
c. PT. Graha Healtcare Indonesia, berupa 

fetal monitor sebanyak 17 unit, suction 

pump sebanyak sebanyak 17 unit, baby 

incubator sebanyak 10 unit, infant 

warmer sebanyak 16 unit, photo therapy 
 

sebanyak 15 unit, refregerator 

centrifuge sebanyak 3 unit, video 

otoscope sebanyak 15 unit, digital 

weigth scale sebanyak 20 unit, 

hematology analyzer sebanyak 10 unit, 

mikroscope monitor system sebanyak 

15 unit, baby scale sebanyak 20 unit, 

dan chemical chemistry analyzer semi 

automatic sebanyak 1 unit. 
 
d. PT. Blesindo Indonesia, berupa 

incubator transport sebanyak 1 unit. 
 
e. PT. Multi Plus, berupa uritest urine 

analyzer sebanyak 2 unit, dan vaksin 

cooler sebanyak 4 unit. 
 
f. PT. Dimas Andalas Makmur, berupa 

oxygent tank 6 m sebanyak 15 unit, 
 
g. PT. Matesu Abadi, berupa 15 unit 

tabung oxygent 1 m, 
 
h. PT. Esa Medika Mandiri, berupa minor 

sugery set sebanyak 8 unit, partus set 

sebanyak 8 unit, sectio caesarean set 

sebanyak 8 unit, bandage set sebanyak 

8 unit, standart emergency set sebanyak 

4 unit, simled 3500 sebanyak 4 unit, 

dan ARC200 sebanyak 1 unit. 

 

Bahwa atas pengadaan alat kesehatan 

kedokteran dan KB sebanyak 32 jenis yang 

diserahkan oleh CV. Cahaya selaku 

penyedia barang ternyata tidak dilakukan 

oleh Johan Tancho selaku wakil direktur I 

CV. Cahaya tetapi dilakukan oleh Johan 

Winata selaku direktur PT. General 

Medical Suplier dan dari 32 jenis barang 

tersebut terdapat faktur penjualan atas 14 

jenis alat kesehatan kedokteran dan KB 

dan surat konfirmasi pesanan atas 12 jenis 

alat kesehatan kedokteran dan KB kepada 

PT. General Medical Suplier pada bulan 

september 2012 terjadi kemahalan harga 

karena terdapat perbedaan harga yang 

sangat signifikan antara harga barang yang 

tercantum pada faktur penjualan dan surat 

konfirmasi pesanan PT General Medical 

Suplier dibandingkan dengan harga barang 

pada kontrak dan harga barang pada HPS 

serta harga pada Price List yang 

disampaikan sebelumnya oleh PT General 

Medical Suplier kepada dr Rusman Lubis, 

Sp.B,FinaCS selaku kepala dinas kesehata 

kabupaten Labuhan Batu Selatan. 
 

Bahwa demikian juga dari 32 jenis alat 

kesehatan tersebut tidak sesuai dengan 

kontrak yaitu atas 3 (tiga) unit refrigerator 

centrifuge MSP 4650 R Plus Merek 

Presvac kondisi alat kesehatan tersebut, 

yaitu : 
 
1. Pada spesifikasi teknis yang terdapat di 

dalam surat perjanjian kontrak, nomor : 

027/09.b/PPK-DINKES/IX/2012, 

bahwa alat kesehatan yang harus 

diserahkan oleh penyedia barang 

kepada pengguna barang adalah 

refrigerator centrifuge MSP 4650 R 

plus merek Presvac sedangkan pada 

monitor alat kesehatan tertulis Presvac 

Model MSP 4650 R tanpa ada Plus. 
 
2. Pada body alat Refrigerator Centrifuge 

MSP 4650 R Plus tertulis : 
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(manufactures presvac Argentina, serial 

number : 20938, V : 210-230, HZ :50- 
 

60) terbuat dari stiker. 
 
3. Baut rotor yang ada diantara 4 tabung 

terbuat dari baut kunci L, namun setelah 

diamati sudah aus / sompel.  
4. Sisi cuvet terdapat goresan.  
5. Spesifikasi teknis pada izin Edar alat 

kesehatan, nomor : kemkes RI AKL 

10209012280 dengan nama produk 

Presvac Refrigerated Plus dan brosur 

refrigerated centrifuge MSP 4650 R 

Plus, memiliki RPM sebesar 400-6.000, 

sedangkan didalam spsifikasi teknis 

yang terdapat didalam surat perjanjian 

kontrak, nomor : 027/09.b/PPK-

DINKES/IX/2012, tanggal 3 september 

2012, harus memiliki RPM sebesar 100-

3.500. 
 

Bahwa ia terdakwa Tono als Asia 

bersama – sama dengan Johan winata 

selaku direktur PT. General Medical 

Suplier, Johan Tancho selaku wakil 

direktur I CV. Cahaya berdasarkan akta 

perubahan dan pemasukan anggaran 

dasar perusahaan komanditer CV. 

Cahaya No. 09 tanggal 24 Mei 2012, 

dr.Rusman Lubis, Sp.B, FinaCS selaku 

pejabat pembuat komitmen pengadaan 

alat – alat kesehatan kedokteran dan KB 

pada dinas kesehatanLabuhan Batu 

Selatan TA 2012 (masing – masing  
penuntutannya dilakukan secara 

terpisah) pada hari dan tanggal yang 

tidak dapat diingat lagi dengan pasti 

tetapi sejak bulan februari tahun 2012 

sampai dengan desember tahun 2012 

atau setidak – tidaknya pada suatu 

waktu dalam tahun 2012 bertempat di 

dinas kesehatan kabupaten Labuhan 

Batu Selatan atau setidak – tidaknya 

pada suatu tempat yang berdasarkan 

pasal 5 undang – undang nomor 46 

 
tahun 2009 tentang pengadilan tindak 

pidana korupsi jo pasal 3 angka 1 

keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
 
:022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 

februari 2011 masih termasuk dalam 

daerah hukum pengadilan tindak pidana 

korupsi pada Pengadilan Negeri Medan 

yang berwenang memeriksa dan 

mengadilinya sebagai yang melakukan, 

atau turut serta melakukan, dengan 

tujuan untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau satu 
 
korporasi menyalah gunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan yang dapat merugikan 

Keuangan Negara atau Perekonomian 

Negara, yang dilakukan dengan cara – 

cara sebagai berikut : 
 

a. Bahwa pada tahun 2012 Departemen 

Kesehatan RI sesuai Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 

anggaran 2012, nomor : 3230/024-04.4. 

01/02/2012, tanggal 22 Mei 2012 

memiliki dana tugas pembantuan untuk 

dinas kesehatan kabupaten Labuhan 
 
Batu Selatan sebesar Rp. 

23.000.000.000,- (dua puluh tiga 

milyar). 
 

b. Bahwa sebelum bulan Mei 2012 yaitu 

sekitar awal bulan februari tahun 2012 

dr.Rusman Lubis, Sp.B,FinaCS selaku 

kepala dinas Kesehatan Kabupaten 

Labuahan Batu Selatan mendapat 

undangan dari kantor Kementrian 

Kesehatan RI dalam pengajuan biaya 

APBN TA 2012 untuk melakukan 

penyusunan kebutuhan alat – alat 

kesehatan kedokteran dan KB yang 

dibutuhkan Dinas Kesehatan Labuhan 

Batu Selatan sebanyak 33 jenis dengan 

jumlah 254 unityang dituangkan 

kedalm kerangka acuan kerja/ TOR 
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(Term of Reference) pelaksanaan data 

tugas pembaruan TA 2012 dan rincian 

Anggaran Belanja (RAB) pengadaan 

alat kesehatan kedokteran dan KB di 

Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan 

Batu Selatan TA 2012 dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp. 20.179.280.000,-

(dua puluh milyar seratus tujuh puluh 

sembilan juta dua ratus delapan puluh 

ribu rupiah), 
 
c. Bahwa dasar dr. Rusman Lubis, 

Sp.B,FinaCS untuk membuat harga 

yang dituangkan dalam kerangka acuan 

kerja atas pengadaan alat kesehatan 

kedokteran dan KB pada dinas 

kesehatan kabupaten Labuhan Batu 

Selatan TA 2012 adalah atas dasar Price 

List yang diberikan oleh Johan Winata 

selaku direktur PT General Medical 

Suplier. 
 
d. Bahwa selanjutnya atas dasar kerangka 

acuan kerja tersebut oleh Kementrian 
 

Kesehatan Ditjen Bina Upaya 

Kesehatan menyetujui pagu anggaran 

untuk pengadaan alat kesehatan 

kedokteran dan KB sebesar Rp. 

20.179.280.000,- (dua puluh milyar 

seratus tujuh puluh sembilan juta dua 

ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai 

dengan kertas kerja rencana kerja 

anggaran dan kelembagaan, Kementrian 

Kesehatan Ditjend Bina Upaya 

Kesehatan untuk pengadaan alat 

kesehatan kedokteran dan KB di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan TA 2012 yang ditanda tangani 

oleh dr. Rusman Lubis Sp.B,FinaCS 

untuk pengadaan 33 jenis barang, 

namun dari 33 jenis barang tersebut 

kemudian direvisi oleh dr. Rusman 

Lubis Sp.B,FinaCS dan Syahrul’an 

menjadi 32 jenis barang ats usulan dari 

Syahrul’an sesuai dengan suratnya 

 

nomor : 027/030/PPK-DINKES/2012 

tanggal 14 Mei 2012 tentang 

pemberitahuan perubahan beberapa 

item pada RKA-KL APBN TP Dinkes 

Kab. Labusel TA 2012 namun 

demikian sebelum mendapat 

persetujuan atas perubahan yang dibuat 

oleh Syahrul’an tetap dilaksanakan dan 

barang yang sudah disetujui yang tidak 

diadakan yaituadalah barang berupa 

Gas Compressor sebanyak 8 unit 

dengan harga sebesar Rp. 

2.000.000.000 (dua milyar rupiah). 
 

Bahwa atas hasil pelaksanaan rapat 

pada Kementrian Kesehatan RI di Jakarta 
 

dr. Rusman Lubis Sp.B,FnaCS 

melaporkannya kepada Bupati Kabupaten 

Labuhan Batu Selatan Wildan Aswan 

Tanjung kemudian sekitar bulan Mei 2012 

dr. Rusman Lubis Sp.B,FinaCS dipanggil 

lagi oleh Bupati Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan Wildan Aswan Tanjung untuk 

datang kerumah dinas Bupati di kota 

Pinang sekitar pukul 20.00 Wib dan pada 

saat tersebut dr. Rusman Lubis 

Sp.B,FinaCS melihat terdakwa bersama 

Johan Tancho dan Jappar Sidik Nasution 

anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan bersama dengan Bupati dan dalam 

pertemuan tersebut Bupati Labuhan Batu 
 
Selatan Wildan Aswan Tanjung 

memperkenalkan dr. Rusman Lubis 

Sp.B,FinaCS dengan terdakwa Johan 

Tancho dan pada saat pertemuan tersebut 

Bupati mengatakan kepada dr.Rusman 

Lubis Sp.B,FinaCS untuk kegiatan 

pengadaan alat kesehatan kedokteran dan 

KB di dinas kesehatan kab. Labusel TA 

2012 nanti dipegang oleh terdakwa dan 

Johan Tancho dan oleh dr Rusman Lubis 
 
Sp.B,FinaCS menjawabnya dengan 

mengatakan siap pak. 
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Bahwa setelah seminggu kemudian 

pada tanggal 5 Mei 2012 terdakwa Johan 

Tancho berupaya untuk mendapatkan 

pengadaan alat – alat kesehatan kedokteran 

dan KB yang akan diadakan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Labusel dengan cara 

terdakwa Johan Tancho melakukan 

pertemuan lagi dengan dr.Rusman Lubis 

Sp.B,FinaCS dirumah makan sudi mampir 
 

di kota Pinang dan pada saat  pertemuan 
 

tersebut terdakwa Johan Tancho 

membicarakan dengan dr.Rusman Lubis 

Sp.B,FinaCS bagaimana caranya untuk 

mendapatkan pekerjaan Pengadaan alat 

Kesehatan Kedokteran dan KB dan oleh 
 
dr. Rusman Lubis Sp.B,FinaCS 

mengarahkan agar terdakwa Johan Tancho 

berkoordinasi dengan Johan Winata 

dengan alasan pada tahun 2011 Johan 

Winata ada melaksanakan pekerjaan alat – 

alat kesehatan di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Labusel sambil memberikan 

nomor HP Johan Winata dan masih pada 

bulan Mei tahun 2012 Terdakwa Johan 

Tancho, dr Rusman Lubis Sp.B,FinaCS 

dan Johan Winata kembali melakukan 

pertemuan dirumah makan sudi mampir 

Kota Pinang dan pada pertemuan tersebut 

telah ada kesepakatan kerja sama antara 

terdakwa, Johan Tancho, dan Johan 

Winata untuk pengadaan alat – alat 

kesehatan kedokteran dan KB di dinas 

Kab. Labusel. 
 

Bahwa terdakwa Johan Tancho dan 

Johan Winata sepakat mencari perusahaan 
 
yang biasa dalam melaksanakan 

pengadaan alat – alat kesehatan yaitu 

dengan cara meminjam perusahaan CV 

Cahaya milik Fadil Gumara Harahap 

selaku direktur CV Cahaya dengan cara 

bersama – sama yaitu terdakwa Johan 

Tancho, Johan Winata, Andi Syahputra, 

 

Fadil Gumara Harahap pada tanggal 24 

Mei 2012 menghadap ke Notaris Lidia 

Bibinan Kaban, SH untuk pinjam pakai 

perusahaan CV Cahaya dan dengan 

kesepakatan bersama antara terdakwa, 

Johan Tancho, dan Johan Winata yang 

dituangkan dalam akata perubahan No.09 

tanggal 24 Mei 2012 yaitu Fadil Gumarah 

Harahap sebagai direktur, Johan Tancho 

sebagai wakil direktur I dan Andi 

Syahputra sebagai wakil direktur II dengan 

kesepakatan bersama antara terdakwa 

Johan Tancho, dan Johan winata maka 

yang menandatangani kontrak dan seluruh 

dokumen yang berhubungan dengan 

pengadaan alat kesehatan kedokteran dan 

KB ditandatangani oleh Andi Syahputra, 

dan juga dibuka rekening bersama di PT 

Bank Sumut kantor cabang pembantu Sei 

Sikambing Medan dengan Rekening 

108.01.04.000220-9 untuk menampung 

dana pengadaan alat kesehatan Labuhan 

Batu Selatan TA 2012 sedangkan untuk 

spesimen tandatangan disepakati antara 

Johan Tancho dan Andi Syahputra. 

 

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan 

alat – alat kesehatan kedokteran dan KB 

dinas kesehatan kabupaten Labuhan Batu 

Selatan pada tanggal 4 juni 2012 

Syahrul’an menjumpai Johan Winata 

menyerahkan surat permintaan harga 

terhadap alat kesehatan yang dimiliki atau 

disalurkan oleh PT. General Medical 

Suplier, atas permintaan tersebut Johan 

Winata membuat jawaban sesuai dengan 

surat 084/GMS/PH/VI/12 tanggal 5 juni 

2012 tentang penawaran harga yang berisi 

32 item alat – alat kesehatan dengan 

berbagai jenis dan type beserta harga per 

itemnya beserta brosur dan spesifikasi 

barang dari masing – masing item, setelah 

Syahrul’an menerima jawaban dari PT 

General Medical Suplier, terdakwa Johan 
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Tancho dan Johan Winata kembali 

melakukan pertemuan di Hotel Novotel 

medan kemudian Johan Tancho dan 

terdakwa memperlihatkan daftar alat – alat 

kesehatan kedokteran dan KB kepada 

Johan Winata sambil menjelaskan bahwa 

daftar alat kesehatan tersebut yang 

dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang 

mana daftar alat kesehatan yang 

diperlihatkan oleh terdakwa dan Johan 

Tancho tersebut adalah sama dengan daftar 

alat kesehatan yang diserahkan oleh Johan 

Winata kepada Syahrul’an dan pada 

pertemuan tersebut telah disepakati apabila 

Johan Tancho dan terdakwa membeli alat 
 
– alat kesehatan tersebut maka terdakwa 

dan Johan Tancho harus membayar 

seharga Rp. 10.300.000.000 dengan uang 

muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp. 

3.100.000.000. 
 

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 

Bupati Labuhan Batu Selatan Wildan 

Aswan Tanjung menerbitkan surat 

keputusan Nomor : 105 tahun 2012 tentang 

penetapan perangkat organisasi pengguna 

anggaran kegiatan pemenuhan dan 

peningkatan fasilitas sarana dan pra sarana 

dinas kesehatan kabupaten Labuhan Batu 

Selatan sumber dana APBN TP TA 2012 

menetapkan dr Rusman Lubis, 

Sp,B,FinaCS sebagai kuasa pengguna 

anggaran dan menetapkan dr.Donni 

Irwansyah Dalimunthe sebagai pejabat 
 
penerbit SPM, menetapkan Fitri 

Sidabariba sebagai bendahara pengeluaran. 
 

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 

kementrian keuangan RI sesuai dengan 

surat pengesahan DIPA TA 2012 Nomor : 

3230/024/04.4.01/02/2012 mengesahkan 

DIPA Satker Dinas Kesehatan Kabupaten 

Labuhan Batu Selatan Ta 2012 untuk 

 

pengadaan 254 unit alat kedokteran, 

kesehatan dan KB dengan nilai sebesar 

Rp.20.179.280.000,- (dua puluh milyar 

seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus 

delapan puluh ribu rupiah). 
 

Bahwa pada tanggal 1 juni 2012 dr 

Rusman Lubis Sp.B,FinaCS selaku kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan menerbitkan surat keputusan 

nomor : 440.000/353/Dinkes/2012 tentang 

penunjukan panitia pengadaan barang jasa 

dinas kesehatan Labuhan Batu Selatan 

sumber dana APBN TP TA 2012 

menunjuk panitia pengadaan barang dan 

jasa sebagai ketua Drs Sawaluddin Berutu, 

SE dan juga membentuk panitia pemeriksa 

dan penerima barang dan jasa pada dinas 

kesehatan kabupaten Labuhan Batu 

sebagai ketua Khoirul Idaman. 
 

Bahwa pada tanggal 14 juni 2012 

Syahrul’an, SKM selaku pejabat pembuat 

komitmen dengan diketahui dr Rusman 

Lubis Sp.B,FinaCS selaku kepala dinas 

kesehatan kabupaten Labuhan Batu 

Selatan menetapkan dan menandatangani 

harga perkiraan sendiri (HPS) untuk 

pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan 

KB dinas kesehatan kabupaten Labuhan 

Batu Selatan dengan nilai HPS sebesar Rp. 
 
20. 178.450.000 (dua puluh milyar seratus 

tujuh puluh delapan juta empat ratus lima 

puluh ribu rupiah)dimana harga HPS 

tersebut dibuat hanya berdasarkan daftar 

harga barang/ Price List yang ditawarkan 

oleh Johan Winata selaku direktur PT 

General Medical Suplier kepada dr 

Rusman Lubis Sp.B,FinaCS selaku kepala 

dinas kesehatan kabupaten Labuhan Batu 

Selatan dan juga dalam HPS tersebut telah 

mencantumkan merk barang. 
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E. Kesimpulan 

 

1. Bentuk pertanggungjawaban 

pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pencucian uang mestilah 

sesuai dengan undang – undang 

tindak pidana pencuaian uang 

nomor 25 tahun 2003 undang – 

undang nomor 8 tahun 2010 
 

tentang pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang dan undang – 

undang yang terkait seperti kitab 

undang – undang hukum 

pidana.Penjatuhan pidana ini 

haruslah memenuhi unsur – 

unsur wajib sebagai berikut : 

melakukan perbuatan pidana,  
mampubertanggungjawab,  
adanya kesengajaan atau 

kealpaan, tidak hanya alasan 

pemaaf.  
2. Penerapanhukumyang  

dilakukan adalah dengan 

membuat undang – undang 

nomor 8 tahun 2010 tentang 

pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang 

sehingga setiap orang dapat 

dipidana apabila telah terbukti  
melakukan tindak pidana 

pencucian uang yang sesuai 

dengan rumusan tindak pidana 

dalam undang – undang tindak 

pidana pencucian uang.  
3. Adapun kebijakan hukum yang 

dapat dikenakan kepada pelaku 

tindak pidana pencucian uang 

berupa pidana penjara dan pidana 

denda diatur dalam ketentuan 

undang – undang nomor 8 tahun 

2010 yaitu : setiap orang yang  
menempatkan,mentransfer, 

 

mengalihkan, membelanjakan 

membayarkan, menghibahkan, 

menitipkan, membawa keluar 
 
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 dengan tujuan 

menyamarkan asal – usul harta 

kekayaan dipidana karena tindak 

pidana pencucian uang dengan 

pidana penjara paling lama 20 ( 

dua puluh) tahun dan denda 
 
paling banyak Rp. 
 
10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliyar rupiah). 
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