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ABSTRAK 
 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana 
pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dan untuk mengetahui sistem 
pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Metode 
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bersumber pada studi 
kepustakaan seperti bahan hukum primer, skunder dan tersier dan metode 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
konsep dan dianalisis menggunakan penafsiran hukum. Bentuk-bentuk tindak pidana 
pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi meliputi Penempatan (Placement), 
Pelapisan (Layering) dan Integrasi (Integration), dan Sistem Pertanggungjawaban 
Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi Pengurus 
Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, Korporasi 
sebagai pembuat penguruslah yang bertanggungjawab, dan Korporasi sebagai 
pembuat dan yang bertanggungjawab. Kesimpulannya yaitu bentuk pencucian uang 
oleh korporasi dapat dilakukan melalui penempatan, pelapisan dan integritas dan 
pidana yang dijatuhkan kepada korporasi apabila terbukti melakukan tindak pidana 
pencucian uang adalah pidana pokok dan pidana denda. 
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pencucian Uang. 
 

ABSTRAC 
 

The purpose of this study was to determine the forms of money laundering is 
committed by a corporation and to know the system of corporate criminal liability in 
money laundering. The method used is a normative legal research, referring to the 
study of literature as primary legal materials, secondary and tertiary, and the 
approach used is the statutory approach and the approach and analyzed using the 
concept of legal interpretation. The forms of money laundering is committed by a 
corporation includes placement (Placement), Coating (layering) and Integration 
(Integration), and Corporate Criminal Liability System in Money Laundering include 
Corporate Executive Board as makers and administrators are responsible, as the 
maker Corporations administrators who are responsible, and Corporations as a maker 
and responsible. The conclusion that the form of money laundering by the 
corporation can be done through placement, layering and integrity and the sentence 
imposed on the corporation if convicted of money laundering is the main criminal 
and criminal penalties. 
Keywords: Corporate Criminal Liability and Money Laundering. 



i 
 

I. PENDAHULUAN 

Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh 

perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai 

salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan 

perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang 

didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana 

pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi 

yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana 

pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan 

mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ada dua, yaitu : 1). 

Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan 

oleh korporasi dan; 2). Bagaimanakh sistem pertanggungjawaban pidana 

korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Adapun tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang 

yang dilakukan oleh korporasi dan; 2. Untuk mengetahui sistem 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam dari penelitian ini adalah secara teoritis : 

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberikan masukan bagi 

penyempurnaan dan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang yang 

di lakukan korporasi di Indonesia; 2. Menambah informasi yang lebih kongkrit 

bagi usaha pembaharuan hukum pidana. Khususnya dalam upaya memperjelas 
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Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Korporasi dan 

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian 

Uang dan secara praktis manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat 

menjadi masukan dan bahan pertimbangan kepada aparat penegak hukum 

dalam proses penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring), dan diharapkan dapat 

menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan 

mahasiswa pada khususnya untuk mengetahui terjadinya tindak pidana 

pencucian uang pada suatu korporasi beserta akibat-akibatnya. Adapun Metode 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap berbagai peraturan 

perundang-undangan, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konsep, sumber dan jenis bahan hukum 

yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan bahan hukum yang terdiri 

dari bahan hukum primer, skunder dan tersier yang kemudian dikaji dan 

dianalisis menggunakan penafsiran hukum dan penafsiran hukum yang 

digunakan adalah penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas yaitu 

memperluas pengertian atau istilah di dalam suatu undang-undang. 
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II. PEMBAHASAN 

Bentuk-bentuk Pencucian Uang yang dilakukan oleh Korporasi 

Bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang oleh korporasi dapat 

dilaksanakan dalam tiga bentuk yaitu :1 1). Penempatan (Placement), tahap ini 

merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang 

haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system). Karena uang itu 

sudah masuk kedalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah 

masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu 

uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi 

dipindahkan  ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang 

tersebut bukan saja telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang 

bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global 

atau internasional. Pada tahap penempatan, bentuk uang dirubah karena 

sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya peredaran obat bius 

(narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, 

mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi 

bentuk lainnya, contohnya sejumlahbesar uang tunai yang diterima oleh penjual 

narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, 

sehingga bentuk uang tersebut telahberubah dan sekarang uang itu satu langkah 

lebih jauh dari asal ilegalnya dimanasemua uang tunai sekarang telah menjadi 

suatu bagian elektronik dalam lautanuang. 

                                                        
1 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2008,  hlm. 18-22. 
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Jadi, Placement adalah upaya menempatkan dana yang di hasilkan 

dari suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan.  

Bentuk kegiatan ini antara lain : a. Menempatkan dana pada bank. 

Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan; b. 

Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai 

pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail; c. Menyelundupkan uang 

tunai dari suatu negara ke negara lain; d. Membiayai suatu usaha yang seolah-

olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga 

mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan; e. Membeli barang-barang berharga 

yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang 

nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang 

pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain. 2). 

Pelapisan (Layering) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, 

yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuanganuntuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini 

terdapat peroses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu 

sebagai hasil placement atau penempatan ke tempat lain melalui seerangkain 

transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan 

jejak sumber dana tersebut.  

Bentuk kegiatan ini antara lain : a. Transfer dana dari satu bank ke 

bank lain dan/atau antara wilayah/negara; b. Penggunaan simpanan tunai 

sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah; c. Memindahkan uang 
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tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah 

maupun shell company. 

Jadi, dalam Layering pekerjaan dari pihak pencuci uang (launderer) 

belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut kedalam sistem 

keuangan dengan melakukan placement. Oleh karena itu, setelah dilakukan 

placement, maka uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari satu bank ke bank 

yang lain, dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, 

yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah 

jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal 

usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat di lacak oleh otoritas moneter atau 

oleh para penegak hukum.  

3). Penggabungan (Integration) adalah upaya menggunakan harta kekayaan 

yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam 

berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk 

membiayai bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak 

pidana. Dalam melakukan pencucian uang pelaku tidak terlalu 

mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus 

dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau 

menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau 

digunakan secara aman. 

Jadi, dalam integration begitu uang tersebut telah dapat diupayakan 

proses pencuciannya berhasil melalui layering, maka tahap selanjutnya 

menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (clean money) yang 
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digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan oprasi kejahatan dari penjahat 

atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. 

Beberapa bentuk kegiatan integrition, antara lain : a. Menggunakan 

harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, di 

investasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan; b. 

Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, dan; c. Untuk 

membiayai kembali kegiatan tindak pidana. 

Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau 

simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. 

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, korporasi dikatakan 

melakukan tindak pidana pencucian uang apabila :2 1). Menempatkan, 

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 

mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan 

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut 

yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai 

dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 2). 

Menyembunyikan 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 

sebagimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 

                                                        
2 Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1). 
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tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 3). 

Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, 

sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

Hasil dari Tindak Pidana yang di sebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi:3 

“korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga 
kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar 
modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan 
orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, 
penggelapan penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di 
bidang perpanjakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, 
di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang 
diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih, yang 
dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah 
Negara Republik Indonesia dan tindak pidana merupakan tindak 
pidana menurut hukum Indonesia dan tindak pidana tersebut juga 
merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia” 

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

Berkenaan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi 

terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut :4 1). 

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, 

dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

                                                        
3 Ibid, Pasal 2 ayat 1. 
4 Muladi dan Dwidja Prayitno,Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cet. 2, Edisi 

Revisi, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta, 2010,  hlm. 86-91. 
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bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-

kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah 

kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu 

diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah korporasi itu 

sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi 

selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang 

diancam pidana atau dipidana; 2). Korporasi sebagai pembuat dan pengurus 

bertanggungjawab, dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus 

bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai 

pembuat pengurus yang ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, yang 

dipandang dilakuakn oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat 

perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang 

dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat 

dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang 

yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah dia 

mengetahui atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu; 3). Korporasi 

sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, dalam korporasi 

sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah 

dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa 

ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai 

yang dapat dipidanan ternyata tidak cuckup. Dalam delik ekonomi bukan 

mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus 
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dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan 

melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, 

atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah 

lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya 

pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali 

lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. 

Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan 

represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karena diperlukan 

pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus 

saja. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pasal 6 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang, menyebutkan :5 

Pidana dijatuhkan kepada korporasi apabila tindak pidana pencucian 
uang:a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali 
korporasi; b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan 
korporasi; c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau 
pemberi perintah; d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat 
bagi korporasi. 

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, menjelaskan bahwa 

korporasi dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hal 

sebagai berikut : 

Pasal 3 : 

“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga 

                                                        
5 Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 6 ayat 2.  
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atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan tujuan menyembunyikan 
atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut yang diketahui 
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai dengan 
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.6 

 
Pasal 4 : 

“Menyembunyikan 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 sebagimana dimaksud dalam pasal 2 
ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.7 

 
Pasal 5 ayat 1 : 

“Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, 
hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta 
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.8 

 
Dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa yang 

bertanggungjawab dalam hal tersebut di atas adalah : 

Pasal 6 ayat 1 : 

“Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana 
dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali 
Korporasi”.9 
 
Pasal 6 ayat 2 : 

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana 
pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali 
Korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan 
korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau 
pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat 
bagi korporasi”.10 

                                                        
6 Ibid, Pasal 3. 
7 Ibid, Pasal 4.  
8 Ibid, Pasal 5 ayat 1. 
9 Ibid, Pasal 6 ayat 1. 
10 Ibid, Pasal 6 ayat 2. 
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Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang 

pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pidana yang 

sesuai untuk korporasi dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan Pasal 9 

ayat (1) dan (2). 

Pasal 7 ayat 1, menyebutkan : 

“Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana 
denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah)”.11 
 
Pasal 7 ayat 2, menyebutkan :12 

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terhadap 
korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :a. 
Pengumuman putusan hakim,b. Pembekuan sebagian atau seluruh 
kegiatan usaha korporasi,c. Pencabutan izin usaha,d. Pembubaran 
dan/atau pelarangan korporasi,e. Perampasan aset korporasi untuk 
negara, dan f. Pengambilalihan korporasi oleh negara. 
 
Pasal 9 ayat 1, menyebutkan : 

“Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut 
diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau 
personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan 
pidana denda yang dijatuhkan”.13 
 
Pasal 9 ayat 2, menyebutkan : 

“Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana 
kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali 
korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar’.14 

 
Artinya apabila harta kekayaan dari korporasi tidak cukup untuk 

membayar pidana denda yang dijatuhkan terhadap personil pengendali 
                                                        

11 Ibid, Pasal 7 ayat 1. 
12 Ibid, Pasal 7 ayat 2. 
13 Ibid, Pasal 9 ayat 1. 
14 Ibid, pasal 9 ayat 2. 
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korporasi maka sebagai pengganti pidana denda tersebut adalah pidana 

kurungan yang dijatuhkan terhadap pesronil pengendali korporasi yang 

bersangkutan. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah : 1. Bentuk-

bentuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi 

berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila : a). Menempatkan, 

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 

mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan 

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut 

yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai 

dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, b). 

Menyembunyikan 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 

sebagimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

c). Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, 

sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan 2. Sistem pertanggungjawaban pidana 

korporasi dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang 

Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
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Pencucian Uang, apabila dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan 

terhadap Korporasi dan/atau Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap 

Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang : a). Dilakukan atau 

diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b). Dilakukan dalam rangka 

pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c). Dilakukan sesuai dengan tugas 

dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d). Dilakukan dengan maksud 

memberikan manfaat bagi Korporasi. 

Pidana yang dikenakan pada korporasi adalah pidana pokok berupa 

pidana denda dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, 

penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan izin usaha, 

pembubaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk Negara, dan 

pengambilalihan korporasi oleh Negara. 

Saran dalam penelitian ini adalah: 1). Mengingat bentuk-bentuk tindak 

pidana Pencucian Uang oleh Korporasi masih kurang di dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang maka perlu ditambahkan lagi bentuk-bentuk tindak pidana 

pencucian uang oleh korporasi yang lain, seperti :a. Penempatan (Placement) 

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut 

mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial 

system). Jadi, Placement adalah upaya menempatkan dana yang di hasilkan 

dari suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan. b. Pelapisan 

(Layering) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak 
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pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuanganuntuk menyembunyikan 

atau menyamarkan asal usul dana. c. Penyatuan atau Integrasi (Integration) 

adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk 

dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil 

atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai bisnis yang sah, maupun untuk 

membiayai kembali kegiatan tindak pidana. 2). Di dalam sistem 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana Pencucian Uang 

berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ini sudah jelas siapa yang 

harus bertanggungjawab dan pidana yang dijatuhkanpun sudah sangat pantas 

untuk korporasi dan pengendali korporasi yang melakukan tindak pidana 

pencucian uang ini. Tapi perlu ada tambahan di dalam Undang-undang ini agar 

semakin jelas seperti : a.Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah 

yang bertanggungjawab artinya pertanggungjawaban pidana ditandai dengan 

usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada 

perorangan sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan 

korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. 

b.Korporasi sebagai pembuat pengurus yang bertanggungjawab artinya Sistem 

Pertanggungjawaban Pidana ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam 

perumusan Undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh 

korporasi, tapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi 

itu sendiri. c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab artinya 

korporasi yang melakukan tindak pidana itu maka korporasi itulah yang harus 

bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan itu. 
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I. PENDAHULUAN 

Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh 

perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai 

salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan 

perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang 

didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana 

pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi 

yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana 

pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan 

mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ada dua, yaitu : 1). 

Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan 

oleh korporasi dan; 2). Bagaimanakh sistem pertanggungjawaban pidana 

korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Adapun tujuan dalam penelitian 

ini adalah: 1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang 

yang dilakukan oleh korporasi dan; 2. Untuk mengetahui sistem 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam dari penelitian ini adalah secara teoritis : 

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberikan masukan bagi 

penyempurnaan dan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang yang 

di lakukan korporasi di Indonesia; 2. Menambah informasi yang lebih kongkrit 

bagi usaha pembaharuan hukum pidana. Khususnya dalam upaya memperjelas 
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Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Korporasi dan 

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian 

Uang dan secara praktis manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat 

menjadi masukan dan bahan pertimbangan kepada aparat penegak hukum 

dalam proses penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring), dan diharapkan dapat 

menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan 

mahasiswa pada khususnya untuk mengetahui terjadinya tindak pidana 

pencucian uang pada suatu korporasi beserta akibat-akibatnya. Adapun Metode 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap berbagai peraturan 

perundang-undangan, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konsep, sumber dan jenis bahan hukum 

yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan bahan hukum yang terdiri 

dari bahan hukum primer, skunder dan tersier yang kemudian dikaji dan 

dianalisis menggunakan penafsiran hukum dan penafsiran hukum yang 

digunakan adalah penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas yaitu 

memperluas pengertian atau istilah di dalam suatu undang-undang. 
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II. PEMBAHASAN 

Bentuk-bentuk Pencucian Uang yang dilakukan oleh Korporasi 

Bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang oleh korporasi dapat 

dilaksanakan dalam tiga bentuk yaitu :1 1). Penempatan (Placement), tahap ini 

merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang 

haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system). Karena uang itu 

sudah masuk kedalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah 

masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu 

uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi 

dipindahkan  ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang 

tersebut bukan saja telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang 

bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global 

atau internasional. Pada tahap penempatan, bentuk uang dirubah karena 

sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya peredaran obat bius 

(narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, 

mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi 

bentuk lainnya, contohnya sejumlahbesar uang tunai yang diterima oleh penjual 

narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, 

sehingga bentuk uang tersebut telahberubah dan sekarang uang itu satu langkah 

lebih jauh dari asal ilegalnya dimanasemua uang tunai sekarang telah menjadi 

suatu bagian elektronik dalam lautanuang. 

                                                        
1 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2008,  hlm. 18-22. 
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Jadi, Placement adalah upaya menempatkan dana yang di hasilkan 

dari suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan.  

Bentuk kegiatan ini antara lain : a. Menempatkan dana pada bank. 

Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan; b. 

Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai 

pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail; c. Menyelundupkan uang 

tunai dari suatu negara ke negara lain; d. Membiayai suatu usaha yang seolah-

olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga 

mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan; e. Membeli barang-barang berharga 

yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang 

nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang 

pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain. 2). 

Pelapisan (Layering) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, 

yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuanganuntuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini 

terdapat peroses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu 

sebagai hasil placement atau penempatan ke tempat lain melalui seerangkain 

transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan 

jejak sumber dana tersebut.  

Bentuk kegiatan ini antara lain : a. Transfer dana dari satu bank ke 

bank lain dan/atau antara wilayah/negara; b. Penggunaan simpanan tunai 

sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah; c. Memindahkan uang 
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tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah 

maupun shell company. 

Jadi, dalam Layering pekerjaan dari pihak pencuci uang (launderer) 

belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut kedalam sistem 

keuangan dengan melakukan placement. Oleh karena itu, setelah dilakukan 

placement, maka uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari satu bank ke bank 

yang lain, dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, 

yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah 

jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal 

usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat di lacak oleh otoritas moneter atau 

oleh para penegak hukum.  

3). Penggabungan (Integration) adalah upaya menggunakan harta kekayaan 

yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam 

berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk 

membiayai bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak 

pidana. Dalam melakukan pencucian uang pelaku tidak terlalu 

mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus 

dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau 

menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau 

digunakan secara aman. 

Jadi, dalam integration begitu uang tersebut telah dapat diupayakan 

proses pencuciannya berhasil melalui layering, maka tahap selanjutnya 

menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (clean money) yang 
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digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan oprasi kejahatan dari penjahat 

atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. 

Beberapa bentuk kegiatan integrition, antara lain : a. Menggunakan 

harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, di 

investasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan; b. 

Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, dan; c. Untuk 

membiayai kembali kegiatan tindak pidana. 

Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau 

simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. 

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, korporasi dikatakan 

melakukan tindak pidana pencucian uang apabila :2 1). Menempatkan, 

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 

mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan 

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut 

yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai 

dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 2). 

Menyembunyikan 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 

sebagimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 

                                                        
2 Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1). 
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tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 3). 

Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, 

sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

Hasil dari Tindak Pidana yang di sebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi:3 

“korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga 
kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar 
modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan 
orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, 
penggelapan penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di 
bidang perpanjakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, 
di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya yang 
diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih, yang 
dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah 
Negara Republik Indonesia dan tindak pidana merupakan tindak 
pidana menurut hukum Indonesia dan tindak pidana tersebut juga 
merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia” 

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana 

Pencucian Uang 

Berkenaan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi 

terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut :4 1). 

Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, 

dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

                                                        
3 Ibid, Pasal 2 ayat 1. 
4 Muladi dan Dwidja Prayitno,Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cet. 2, Edisi 

Revisi, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta, 2010,  hlm. 86-91. 
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bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-

kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah 

kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu 

diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah korporasi itu 

sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi 

selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang 

diancam pidana atau dipidana; 2). Korporasi sebagai pembuat dan pengurus 

bertanggungjawab, dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus 

bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai 

pembuat pengurus yang ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, yang 

dipandang dilakuakn oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat 

perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang 

dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat 

dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang 

yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah dia 

mengetahui atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu; 3). Korporasi 

sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, dalam korporasi 

sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah 

dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa 

ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai 

yang dapat dipidanan ternyata tidak cuckup. Dalam delik ekonomi bukan 

mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus 
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dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan 

melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, 

atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah 

lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya 

pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali 

lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. 

Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan 

represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karena diperlukan 

pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus 

saja. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pasal 6 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang, menyebutkan :5 

Pidana dijatuhkan kepada korporasi apabila tindak pidana pencucian 
uang:a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali 
korporasi; b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan 
korporasi; c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau 
pemberi perintah; d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat 
bagi korporasi. 

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, menjelaskan bahwa 

korporasi dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hal 

sebagai berikut : 

Pasal 3 : 

“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga 

                                                        
5 Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 6 ayat 2.  
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atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan tujuan menyembunyikan 
atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut yang diketahui 
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai dengan 
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.6 

 
Pasal 4 : 

“Menyembunyikan 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 sebagimana dimaksud dalam pasal 2 
ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.7 

 
Pasal 5 ayat 1 : 

“Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, 
hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta 
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.8 

 
Dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa yang 

bertanggungjawab dalam hal tersebut di atas adalah : 

Pasal 6 ayat 1 : 

“Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana 
dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali 
Korporasi”.9 
 
Pasal 6 ayat 2 : 

“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana 
pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali 
Korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan 
korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau 
pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat 
bagi korporasi”.10 

                                                        
6 Ibid, Pasal 3. 
7 Ibid, Pasal 4.  
8 Ibid, Pasal 5 ayat 1. 
9 Ibid, Pasal 6 ayat 1. 
10 Ibid, Pasal 6 ayat 2. 
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Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang 

pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pidana yang 

sesuai untuk korporasi dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan Pasal 9 

ayat (1) dan (2). 

Pasal 7 ayat 1, menyebutkan : 

“Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana 
denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah)”.11 
 
Pasal 7 ayat 2, menyebutkan :12 

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terhadap 
korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :a. 
Pengumuman putusan hakim,b. Pembekuan sebagian atau seluruh 
kegiatan usaha korporasi,c. Pencabutan izin usaha,d. Pembubaran 
dan/atau pelarangan korporasi,e. Perampasan aset korporasi untuk 
negara, dan f. Pengambilalihan korporasi oleh negara. 
 
Pasal 9 ayat 1, menyebutkan : 

“Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut 
diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau 
personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan 
pidana denda yang dijatuhkan”.13 
 
Pasal 9 ayat 2, menyebutkan : 

“Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana 
kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali 
korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar’.14 

 
Artinya apabila harta kekayaan dari korporasi tidak cukup untuk 

membayar pidana denda yang dijatuhkan terhadap personil pengendali 
                                                        

11 Ibid, Pasal 7 ayat 1. 
12 Ibid, Pasal 7 ayat 2. 
13 Ibid, Pasal 9 ayat 1. 
14 Ibid, pasal 9 ayat 2. 
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korporasi maka sebagai pengganti pidana denda tersebut adalah pidana 

kurungan yang dijatuhkan terhadap pesronil pengendali korporasi yang 

bersangkutan. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah : 1. Bentuk-

bentuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi 

berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila : a). Menempatkan, 

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 

mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas Harta Kekayaan, dengan 

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan tersebut 

yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai 

dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, b). 

Menyembunyikan 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 

sebagimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

c). Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, 

sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan 2. Sistem pertanggungjawaban pidana 

korporasi dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang 

Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
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Pencucian Uang, apabila dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan 

terhadap Korporasi dan/atau Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap 

Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang : a). Dilakukan atau 

diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b). Dilakukan dalam rangka 

pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c). Dilakukan sesuai dengan tugas 

dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d). Dilakukan dengan maksud 

memberikan manfaat bagi Korporasi. 

Pidana yang dikenakan pada korporasi adalah pidana pokok berupa 

pidana denda dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, 

penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan izin usaha, 

pembubaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk Negara, dan 

pengambilalihan korporasi oleh Negara. 

Saran dalam penelitian ini adalah: 1). Mengingat bentuk-bentuk tindak 

pidana Pencucian Uang oleh Korporasi masih kurang di dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang maka perlu ditambahkan lagi bentuk-bentuk tindak pidana 

pencucian uang oleh korporasi yang lain, seperti :a. Penempatan (Placement) 

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut 

mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial 

system). Jadi, Placement adalah upaya menempatkan dana yang di hasilkan 

dari suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan. b. Pelapisan 

(Layering) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak 
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pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuanganuntuk menyembunyikan 

atau menyamarkan asal usul dana. c. Penyatuan atau Integrasi (Integration) 

adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk 

dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil 

atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai bisnis yang sah, maupun untuk 

membiayai kembali kegiatan tindak pidana. 2). Di dalam sistem 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana Pencucian Uang 

berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ini sudah jelas siapa yang 

harus bertanggungjawab dan pidana yang dijatuhkanpun sudah sangat pantas 

untuk korporasi dan pengendali korporasi yang melakukan tindak pidana 

pencucian uang ini. Tapi perlu ada tambahan di dalam Undang-undang ini agar 

semakin jelas seperti : a.Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah 

yang bertanggungjawab artinya pertanggungjawaban pidana ditandai dengan 

usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada 

perorangan sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan 

korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. 

b.Korporasi sebagai pembuat pengurus yang bertanggungjawab artinya Sistem 

Pertanggungjawaban Pidana ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam 

perumusan Undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh 

korporasi, tapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi 

itu sendiri. c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab artinya 

korporasi yang melakukan tindak pidana itu maka korporasi itulah yang harus 

bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan itu. 
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