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RANCANGAN 
UNDANG-UNDANG   REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR... TAHUN … 
TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang  :  a. bahwa stabilitas sistem keuangan nasional merupakan salah satu faktor 
pendukung pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional;  

 b. bahwa tindak pidana pencucian uang sangat mengganggu stabilitas 
sistem keuangan nasional sehingga menghambat pertumbuhan dan 
kelangsungan pembangunan nasional; 

 c. bahwa Undang-Undang   Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang   Nomor 25 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan standar 
internasional, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang   baru; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang   tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;     

 
Mengingat     :  Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang   Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan     : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN PEMBERAN-
TASAN   TINDAK  PIDANA  PENCUCIAN  UANG. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang   ini yang dimaksud dengan : 
1. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, 

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar 
negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang 
merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud menyembunyikan, atau 
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta 
Kekayaan yang sah. 

2. Badan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang 
selanjutnya disingkat sebagai BPPPU adalah lembaga independen yang dibentuk 
dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 

3. Penyelidik adalah Penyelidik  BPPPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang   
ini untuk melakukan Penyelidikan. 

4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan terhadap tindak pidana 
pencucian uang. 

5. Penyidik adalah Penyidik BPPPU yang diberi wewenang untuk melakukan 
penyidikan. 

6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam Undang-Undang   ini untuk mencari bukti, membuat terang 
tindak pidana pencucian uang yang terjadi guna menemukan tersangkanya. 

7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. 
8. Korporasi   adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik 

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 
9. Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang  yang di dalam struktur 

organisasi Korporasi   memiliki posisi sebagai penentu kebijakan Korporasi   atau 
memiliki kewenangan sah untuk melakukan perbuatan tersebut tanpa harus mendapat 
otorisasi dari atasannya. 

10. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang   ini wajib 
menyampaikan laporan kepada BPPPU. 

11. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau 
menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 

12. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah: 
 a. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola 

Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; 
 b. Transaksi oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk 

menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh 
Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang   ini;  

 c. Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta 
Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana; atau 

 d. Transaksi yang diminta oleh BPPPU untuk dilaporkan dalam rangka 
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.  

Catatan : 
- huruf d: sudah tercover dalam Pasal 62 
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13. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah Transaksi yang dilakukan 

dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam. 
14. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat  dilihat,  dibaca,  dan/atau 

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang 
tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 
a. tulisan, suara, atau gambar; 
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;  
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 
15. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak 

pidana pencucian uang. 
Catatan : 
Dipertanyakan tentang adanya definisi Permufakatan Jahat dalam Ketentuan Umum, 
dikarenakan penggunaannya hanya ada 1(satu) kali dalam batang tubuh (Pasal 3) saja. 
16. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor. 

 
BAB II 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 
 

Pasal 2 
(1) Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : 

a. korupsi; 
b. penyuapan; 
c. penyelundupan barang; 
d. penyelundupan tenaga kerja; 
e. penyelundupan imigran; 
f. di bidang perbankan; 
g. di bidang pasar modal; 
h. di bidang perasuransian; 
i. narkotika; 
j. psikotropika; 
k. perdagangan manusia; 
l. perdagangan senjata gelap; 
m. penculikan; 
n. terorisme; 
o. pencurian; 
p. penggelapan; 
q. penipuan; 
r. pemalsuan uang; 
s. perjudian;  
t. prostitusi; 
u. di bidang perpajakan; 
v. di bidang kehutanan;  
w. di bidang lingkungan hidup;  
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x. di bidang kelautan; atau 
y. 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 tersebut juga merupakan tindak 
pidana menurut hukum Indonesia. 

  
(2) Harta Kekayaan yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan 

terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf n.  

 
Pasal 3 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja: 
a. menempatkan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau 

atas nama pihak lain;  
b. mentransfer dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan 

yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;  
c. membayarkan atau membelanjakan, baik perbuatan itu atas namanya sendiri 

maupun atas nama pihak lain;  
d. menghibahkan atau menyumbangkan, baik atas namanya sendiri maupun atas 

nama pihak lain;  
e. menitipkan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;  
f. membawa ke luar negeri; atau  
g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas dengan  mata  uang  atau  surat  

berharga  lainnya,  
  

 dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan 
yang merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian 
uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 
paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). 

 
(2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk 

melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 4 

Setiap orang yang menerima atau menguasai : 
a. penempatan; 
b. pentransferan; 
c. pembayaran; 
d. hibah; 
e. sumbangan; 
f. penitipan; atau 
g. penukaran, 
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harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan 
paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). 
 

Pasal 5   
(1)  Apabila tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 

Pasal 4 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau 
Personil Pengendali Korporasi. 

(2) 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. 

Catatan: 
- Huruf d dipending 
- Ayat (2) diberi penjelasan contoh kasus. 

 
Pasal 6 

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi   adalah pidana denda paling 
sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah). 

(2) 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 Korporasi; 
 e. perampasan aset Korporasi oleh negara; dan/atau 
 f. pengambilalihan Korporasi oleh negara. 
Catatan: 
Dipertanyakan tentang "Penempatan Korporasi di bawah pengawasan negara" sudah  
masuk dalam Pasal 73 dan Pasal 74 ayat (2). 

 
Pasal 7 (eks ps 7) 

Setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan 
bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian 
uang di Indonesia dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana 
pencucian uang. 
Catatan : Penjelasan Pasal Agar diberi contoh kasus, visinya agar orang asing tahu 
tentang ketentuan pasal ini.  
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BAB III 
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 
Pasal 8 

(1) Dalam hal BPPPU, penuntut umum, hakim, yang menangani dengan perkara tindak 
pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 85 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila dilakukan 
dalam rangka memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang   yang berlaku. 

 
Pasal 9 

(1) Setiap orang wajib merahasiakan informasi/Dokumen dan/atau keterangan lain yang 
berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan. 

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. 

Catatan : ayat (2)  
Dipertanyakan tentang besarnya pidana penjara yang lebih kecil dari pada besarnya 
pidana dalam UU 25/2003 (paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun) 

 
Pasal 10 

(1) Anggota Direksi, Komisaris, atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan 
kepada Pengguna Jasa atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung 
dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang 
sedang disusun atau telah disampaikan kepada BPPPU. 

(2) Anggota Direksi, Komisaris, atau pegawai Pihak Pelapor yang melakukan 
pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 
Pasal 11 

(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud 
dalam Bab II (dan BAB III), pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun. 

(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicantumkan dalam amar putusan hakim. 

Catatan : Dipertanyakan bagaimana dengan ketentuan pada BAB III ?. 
 

BAB IV  
PELANGGARAN ADMINISTRATIF  

 
Pasal 12 

Pihak Pelapor yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada BPPPU 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dijatuhi denda administratif 
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paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak                 
Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 
 

Pasal 13 
Pihak Pelapor yang lalai menyampaikan laporan kepada BPPPU sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dijatuhi denda administratif paling sedikit                     
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak                       
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
 

Pasal 14  
Pihak Pelapor yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada BPPPU 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dijatuhi denda administratif 
paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak                  
Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 
 

Pasal 15 
Pihak Pelapor yang lalai menyampaikan laporan kepada BPPPU sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dijatuhi denda administratif paling sedikit Rp 
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pasal 16 
Pihak Pelapor yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan  kepada BPPPU 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dijatuhi denda administratif 
paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak                 
Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 
 

Pasal 17 
Pihak Pelapor yang lalai menyampaikan laporan kepada BPPPU sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat 1 huruf c, dijatuhi denda administratif paling sedikit                 
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak                        
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 
Pasal 18 

Pihak Pelapor yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada BPPPU 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dijatuhi denda administratif 
paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak                 
Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 
 

Pasal 19 
Pihak Pelapor yang lalai menyampaikan laporan kepada BPPPU  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dijatuhi denda administratif paling sedikit     
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak                        
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 
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Rumusan alternatif untuk BAB IV tentang Pelanggaran Administratif : 

Pasal ... 
Pihak Pelapor yang dengan sengaja tidak melaporkan kepada BPPPU mengenai : 
1. Transaksi Keuangan Mencurigakan; 
2. Transaksi Keuangan Yang Dilakukan Secara Tunai; 
3. Transaksi Dana Elektronis Internasional; atau 
4. Transaksi Lalu lintas Batas Negara, 
dijatuhi denda administratif paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).  

 
Pasal ... 

Pihak Pelapor yang dengan lalai tidak melaporkan kepada BPPU mengenai : 
1. Transaksi Keuangan Mencurigakan; 
2. Transaksi Keuangan Yang Dilakukan Secara Tunai; 
3. Transaksi Dana Elektronis Internasional; atau 
4. Transaksi Lalu lintas Batas Negara, 
dijatuhi denda administratif paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

BAB V 

PELAPORAN  

Bagian Kesatu 
Pihak Pelapor 

 
Pasal 20 (baru) 

(1) Pihak Pelapor meliputi : 
a. Otoritas  

1. Bank Indonesia; 
2.  Badan Supervisi Bank Indonesia; 
3. Bursa Efek; 
4. Badan Pengawas Pasar Modal;  
5. Badan Pertanahan Nasional, 
 

b. Penyedia Jasa Keuangan: 
1. bank; 
2. perusahaan pembiayaan; 
3. perusahaan leasing; 
4. perusahaan perasuransian; 
5. dana pensiun; 
6. perusahaan efek; 
7. pengelola reksa dana; 
8. kustodian; 
9. wali amanat; 
10. lembaga penyimpanan dan penyelesaian; 
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11. perposan sebagai penyedia jasa giro; 
12. pedagang Valuta Asing; 
13. penyelenggara kartu kredit dan/atau kartu debit; 
14. penyelenggara E-Money dan/atau  E-Wallet; 
15. koperasi simpan pinjam; 
16. pegadaian, 

c. Lembaga Profesi: 
1. advokat; 
2. notaris; 
3. kurator kepailitan; 
4. akuntan publik; 
5. Pejabat Pembuat Akta Tanah; 
6. konsultan bidang keuangan,  
 

d. Penyedia barang dan/atau jasa lainnya : 
1. perusahaan properti/agen properti; 
2. dealer mobil; 
3. pedagang permata dan perhiasan/ 
 logam mulia; 
4. pedagang barang seni dan antik; 
5. balai Lelang; 
6. perusahaan jasa pengiriman uang termasuk perposan.  
 

(2) BPPPU berwenang menetapkan Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

Catatan Penjelasan ayat (2): 
BPPPU diberi kewenangan menentukan kriteria Pihak Pelapor 

 
Bagian Kedua  

Kewajiban Pelaporan 
 

Pasal 21 
(1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menyampaikan laporan 

kepada BPPPU, untuk hal-hal sebagai berikut: 
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan; 
b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif 

sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang 
asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali Transaksi maupun 
beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; 

c. Transaksi Dana Elektronis Internasional; 
d. Transaksi Lalu Lintas Batas Negara. 
Catatan : tambahan "huruf d", agar konkordan dengan Pasal 18 dan Pasal 19. 

 
(2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
BPPPU. 
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(3) Kepala BPPPU berwenang menetapkan Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban 
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Transaksi 
antar Penyedia Jasa Keuangan, Transaksi dengan Pemerintah, Transaksi dengan bank 
sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan Transaksi lainnya . 

(5) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pihak Pelapor 
mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. 

(6) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  dilakukan paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Transaksi dilakukan. 

(7) Penyampaian laporan Transfer Dana Elektronis Internasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c  dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak tanggal Transaksi dilakukan. 

Catatan : 
Dipertanyakan bagaimana dengan penyampaian laporan Transaksi Lalu Lintas Batas 
Negara? 
 
(8)  Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak 

berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan. 
(9)  Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar Transaksi yang 

dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BPPPU. 
 
 

Pasal 22 
(1)  Lembaga profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c wajib 

menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan  untuk dan atau atas nama kliennya 
senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih kepada BPPPU. 

(2)  Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka 
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Transaksi.  

 
Pasal 23 

(1) Penyedia barang dan atau jasa lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(1) huruf d wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukannya dengan nilai 
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing lainnya 
yang setara, atau diketahui atau patut diduganya menggunakan hasil tindak pidana 
kepada BPPPU. 

(2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka 
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Transaksi. 

 
Pasal 24 

(1) Pihak Pelapor wajib melaporkan kepada BPPPU informasi mengenai harta kekayaan 
setiap orang yang telah dinyatakan statusnya sebagai tersangka, terdakwa, atau 
terpidana oleh aparat yang berwenang. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BPPPU. 

 
Catatan : Pasal 25-34 dibahas PPATK 
 

Pasal 25 (eks ps 14) 
Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor, dikecualikan dari ketentuan 
kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan. 
 

Pasal 26 (eks ps 15) 
Pihak Pelapor, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun 
pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 
Pasal 22, Pasal 23, atau Pasal 24. 
 

Pasal 27 (eks ps 16) 
(1) Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah dan atau mata uang asing 

senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, ke dalam atau ke luar 
wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai. 

(2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi 
yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada BPPPU. 

(3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib memberitahukan kepada BPPPU paling 
lambat 5 (hari) kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) juga harus memuat rincian 
mengenai identitas orang yang membuat laporan. 

(5) Apabila diperlukan, BPPPU dapat meminta informasi tambahan dari Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai mengenai uang tunai berupa rupiah sejumlah 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya 
setara dengan itu yang dibawa oleh setiap orang dari atau ke dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia. 

 
Pasal 28 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 20% dari seluruh jumlah uang tunai 
yang dibawa. 

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan 
dari jumlah uang yang dibawa dari atau ke dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia.  

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan disetorkan ke rekening Kas Negara. 

(4) Sisa uang setelah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dikembalikan kepada pihak yang dikenai sanksi.  
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(5) Sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibawa keluar atau masuk 
wilayah Republik Indonesia setelah melaksanakan kewajiban pelaporan kepada 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Bagian Kedua 

Program Kepatuhan Anti Pencucian Uang 
Catatan : Pasal ini perlu dipertimbangkan lagi, konfirmasi dengan Pak Made. 

Pasal 29 
Pihak Pelapor wajib melaksanakan program kepatuhan anti pencucian uang berbasis 
risiko yang mencakup : 
a. identifikasi (profil) Pengguna Jasa; 
b.  pemantauan Pengguna Jasa; 
c.  pelatihan pegawai; 
d.  pengendalian intern; 
e.  audit independen.  
Catatan : agar dibuat penjelasan pasal 
Dalam penjelasan diuraikan bahwa dalam pelaksanaannya program kepatuhan anti 
pencucian uang disesuaikan dengan kharakteristik Pihak Pelapor. 
 

Pasal 30 
(1)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program kepatuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 di atas diatur oleh otoritas pengawas Pihak Pelapor yang 
bersangkutan. 

(2)  Otoritas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan 
pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam melaksanakan program kepatuhan 
anti pencucian uang. 

 
Bagian Ketiga 

Identitas Pengguna Jasa  
Catatan: 
- Perlu diatur hak dan kewajiban Pihak Pelapor dalam Undang-Undang   ini, yang 

ketentuan pelaksanaannya diatur oleh Regulator dan KPTPU. 
- Perlu dibedakan antara Pengguna Jasa yang pertama kali berTransaksi dengan 

Pengguna Jasa lama (arahan Pak Yunus dan Pak Made). 
 

Pasal 31 
(1) Setiap orang yang melakukan Transaksi untuk pertama kali dengan Pihak Pelapor 

wajib memberikan identitas dan informasi secara lengkap dan benar yang dibutuhkan 
oleh Pihak Pelapor dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan 
melampirkan Dokumen pendukung yang diperlukan. 

(2) Setiap orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan 
informasi sekurang-kurangnya mengenai identitas diri, sumber dana dan tujuan 
Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor. 

(3) Setiap orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor untuk dan atas nama 
pihak lain, wajib memberikan identitas pihak lain, sumber dana dan tujuan Transaksi 
dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor. 
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(4) Setiap orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan/atau (2) wajib melampirkan Dokumen pendukungnya. 

 
Pasal 32 

(1) Pihak Pelapor wajib mengetahui setiap orang yang melakukan Transaksi dengan 
Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain. 

(2) Dalam hal setiap orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak 
untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai 
identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut. 

(3) Dalam hal identitas dan/atau informasi yang diberikan oleh setiap orang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi 
dengan orang tersebut. 

(4) Pihak Pelapor wajib melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan atas 
Pengguna Jasa yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 
Pasal 33 

(1) Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta dari Pihak Pelapor harus sesuai 
dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang  an yang berlaku yang ditetapkan 
oleh masing-masing lembaga pengawas Pihak Pelapor. 

(2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenal Pengguna Jasa yang ditetapkan 
oleh masing-masing lembaga pengawas Pihak Pelapor. 

(3) Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku 
Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan 
Pengguna Jasa tersebut. 

 
 

Pasal 34 
(1) Direksi, pejabat, atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada 

Pengguna Jasa atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan 
cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang 
disusun atau telah disampaikan kepada BPPPU. 

(2) Pimpinan atau pegawai BPPPU, serta penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan 
laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pengguna Jasa yang telah 
dilaporkan kepada BPPPU atau penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan 
cara apapun. 

(3) Direksi, pegawai Pihak Pelapor, Pimpinan dan pegawai BPPPU serta 
penyelidik/penyidik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana  dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah). 
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BAB VI 
BADAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 
 
Catatan : BAB tentang BPPPU dibahas lebih lanjut PPATK. 
 
Catatan rapat dengan Menpan 24-11-05 
1. Judul BAB diubah menjadi "KOMISI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG". 
2. Buat ketentuan yang mencantumkan bahwa Pimpinan Komisi berwenang merekrut 

pegawai. 
 

Bagian Kesatu 
Kelembagaan 

 
Pasal 35 

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat BPPPU. 
 

Pasal 36 
BPPPU dibentuk dengan tujuan : 
a. meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 
b. membantu aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana; 

dan 
c. membantu terciptanya sistem keuangan yang stabil dan terpercaya.  
 

Pasal 37 
(1) BPPPU adalah lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangannya bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. 
(2) BPPPU bertanggung jawab kepada Presiden. 
 

Pasal 38 
(1) Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap 

pelaksanaan tugas dan kewenangan BPPPU. 
(2) Kepala dan Wakil Kepala BPPPU wajib menolak setiap campur tangan dari pihak 

manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. 
(3) Adopsi Pasal 67-68 UU BI. 
  

Pasal 39 
(1) BPPPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya 

meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.  
(2) Dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan BPPPU di daerah.  
(3)  Pembentukan perwakilan BPPPU di daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala 

BPPPU. 
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Pasal 40 
BPPPU terdiri dari : 
a.  Pimpinan; 
b.  Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan 
c.  Pegawai BPPPU sebagai pelaksana tugas. 
 

Pasal 41 
(1)  Pimpinan BPPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas: 
 a.  satu orang Kepala/Kepala, dan 
 b. Wakil Kepala/Kepala; 
(2)  Pimpinan BPPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik. 
 

Pasal 42 
 
(1) Kepala/Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a adalah pejabat 

negara. 
(2) Kepala/Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili BPPPU di dalam dan 

di luar pengadilan. 
 

Pasal 43 
(1) Wakil Kepala/Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b 

bertugas membantu Kepala/Kepala BPPPU. 
(2) Wakil Kepala/Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 

kepada Kepala/Kepala BPPPU.  
(3) Dalam hal Kepala/Kepala berhalangan, Wakil Kepala/Kepala menjalankan tugas 

sebagai Kepala/Kepala. 
  
Catatan: Pengertian “berhalangan” diuraikan dalam Penjelasan Pasal. 
 

Pasal 44 
(1)  BPPPU berwenang mengangkat Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

40 huruf b yang diajukan oleh panitia seleksi pemilihan. 
(2)  Panitia seleksi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPPPU. 
(3)  Panitia seleksi pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan 

mengumpulkan calon anggota berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat. 
(4)  Calon anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan 

terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan sebelum ditunjuk dan 
diangkat oleh BPPPU berdasarkan calon yang diusulkan oleh panitia seleksi 
pemilihan. 

(5) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan 8 
(delapan) calon anggota Tim Penasihat kepada BPPPU untuk dipilih 4 (empat) orang 
anggota. 

(6)  Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat 
(5) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal panitia seleksi 
pemilihan dibentuk. 
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Pasal 45 
Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan 
kepakarannya kepada BPPPU dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPPPU. 
 

Pasal 46 
Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b adalah warga 
negara Indonesia yang karena kepakarannya diangkat oleh BPPPU. 
 

 
Pasal 47 

(1) Pegawai BPPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c adalah warga negara 
Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada BPPPU. 

(2) Pengaturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, tunjangan jabatan, 
tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai BPPPU diatur tersendiri 
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 

 
 

Pasal 48 
(1) Kepala BPPPU berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai BPPPU. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai BPPPU 

diatur dengan Peraturan BPPPU. 
 

Pasal 49 
(1) Sistem kepegawaian BPPPU disusun berdasarkan pendekatan meritokrasi (merit 

system). 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam Peraturan BPPPU. 
(3) Besarnya gaji, penghargaan, tunjangan jabatan, tunjangan hari tua serta penghasilan 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.  
 

Pasal 50 
(1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugasnya, Pimpinan BPPPU 

dapat meminta pegawai dari instansi lain sebagai pegawai yang dipekerjakan. 
(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh tunjangan, penghargaan 

serta penghasilan lainnya dari BPPPU. 
(3) Besarnya tunjangan, penghargaan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPPU. 
Catatan: 
Ayat (2) akan diletakkan di pasal ini atau di pasal peralihan. 

 
Pasal 51 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan BPPPU dibantu oleh 4 orang Deputi yang 
membawahi bidang tugas sebagai berikut: 

 a. Bidang Penegakan Hukum; 
 b. Bidang Pengawasan, Analisis dan Penelitian; 
 c. Bidang Kerjasama Antar Lembaga; 
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 d. Bidang Unit Manajemen Aset; 
 e. Bidang Manajemen Intern. 

 (objek studi banding). 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur organisasi dan tata kerja BPPPU diatur 

dengan Peraturan Kepala BPPPU.  
 

Pasal 52 
Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh 
Kepala BPPPU. 

Bagian Kedua 
Pimpinan BPPPU 

 
Pasal 53 

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BPPPU, calon yang bersangkutan harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Warga Negara Indonesia;  
b. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) dan setinggi-tingginya 60 (enam 

puluh) tahun pada saat pengangkatan;  
c. sehat jasmani dan rohani;  
d. takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yang baik;  
e. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, atau hukum;   
f. tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain;  
g. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; 
h. tidak menjalankan profesinya selama menjadi Pimpinan; 
i. mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; dan  
j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara. 
 

Pasal 54 
Pimpinan BPPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia. 
 

Pasal 55 
(1) Pimpinan BPPPU sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau 

janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Presiden. 
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 
 
 "Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk menjadi Kepala/Wakil Kepala BPPPU 

langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau 
menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun".  

 "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari 
siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun".  

 "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan kepada siapapun hal-hal 
yang menurut peraturan perUndang-Undang  an wajib dirahasiakan". 
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 "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewenangan 
selaku Kepala/Wakil Kepala dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung 
jawab".  

 "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan 
peraturan perUndang-Undang  an yang berlaku". 

 
Pasal 56 

Jabatan Kepala atau Wakil Kepala berakhir, karena yang bersangkutan: 
a. diberhentikan; 
b. meninggal dunia;  
c. mengundurkan diri; atau 
d. berakhir masa jabatannya. 
 

Pasal 57 
(1)  Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan karena: 

 a. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;  
 b. kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;  
 c. menderita sakit terus menerus yang penyembuhannya memerlukan waktu lebih 

dari 3 (tiga) bulan yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya;  
 d. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara yang lamanya 5 (lima) tahun atau lebih;  
 e. dijatuhi pidana penjara;  
 f. merangkap jabatan atau pekerjaan lain;  
 g. dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau  
 h. melanggar sumpah/janji jabatan. 

(2)  Dalam hal Kepala dan atau Wakil Kepala BPPPU menjadi tersangka tindak pidana 
yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatannya, diberhentikan sementara dari 
jabatannya. 

(3)  Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh 
Presiden Republik Indonesia. 

 
Pasal 58 

Pimpinan BPPPU memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali 
hanya untuk sekali masa jabatan. 
 

Pasal 59 
Dalam rangka menjaga integritas moral Pimpinan, pegawai dan penasehat BPPPU, 
Kepala BPPPU menetapkan kode etik BPPPU.  

 
Pasal 60 

(1) Setiap tahun  BPPPU wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. 
(2) Anggaran Tahunan BPPPU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. 
(3) Pengajuan dan pertanggungjawaban anggaran BPPPU sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
(4) Penggunaan anggaran BPPPU diatur berdasarkan Peraturan Presiden. 
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Bagian Ketiga 
Tugas, Wewenang dan Kewajiban BPPPU 

 
Pasal 61 

BPPPU mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. melakukan analisis laporan dan informasi yang diterima oleh BPPPU sesuai dengan 

Undang-Undang   ini; 
b. melakukan tindakan pencegahan tindak pidana pencucian uang; 
c. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang;  
d. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; 
 

Pasal 62 
Dalam rangka melaksanakan tugas analisis laporan dan informasi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 61 huruf a, BPPPU berwenang: 
a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; 
b. meminta informasi yang dibutuhkan kepada instansi terkait; 
c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis 

BPPPU; 
d. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi 

penegak hukum atau counterpart luar negeri; 
e. meneruskan informasi kepada instasni peminta baik lembaga dalam atau luar negeri; 
f. menyampaikan hasil analisis Transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana 

pencucian uang dan atau tindak pidana lainnya kepada penyidik; 
g. memerintahkan kepada Pihak Pelapor atau pihak lainnya untuk menunda Transaksi. 

 
Pasal 63 

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana pencucian uang 
sebagaimana diatur dalam Pasal 61 huruf b, BPPPU berwenang: 
a. melakukan kampanye anti pencucian uang; 
b. menyelenggarakan program pelatihan dan sosialisasi anti pencucian uang; 
c. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral; 
d. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan 

tindak pidana pencucian uang; 
e. mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional 

yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 
 

Pasal 64 
Dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 
pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, BPPPU berwenang: 
a. melakukan penyadapan; 
b. memblokir atau menunda Transaksi Keuangan Mencurigakan; 
c. memerintahkan instansi terkait untuk melarang tersangka masuk atau pergi ke luar 

wilayah negara Indonesia; 
d. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain dalam pelaksanaan upaya paksa; 
e. melaksanakan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau ekstradisi 
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f. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk 
melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. 

(Dipending) 
 

Pasal 65 
Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor 
sebagaimana diatur dalam Pasal 61 huruf d, BPPPU berwenang: 
a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor; 
b. melakukan audit terhadap Pihak Pelapor mengenai kepatuhan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan dalam UU TPPU dan terhadap pedoman pelaporan mengenai 
Transaksi keuangan; 

c. mengenakan sanksi administrasi terhadap Pihak Pelapor atas pelanggaran terhadap 
ketentuan dalam UU TPPU dan terhadap pedoman pelaporan mengenai Transaksi 
keuangan; 

d. merekomendasikan pengenaan sanksi bagi Pihak Pelapor kepada lembaga yang 
berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; 

e. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang 
melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; 

f. memberikan pengecualian terhadap kewajiban pelaporan mengenai Transaksi 
keuangan yang dilakukan secara tunai oleh PJK; 

g. mengeluarkan ketentuan pelaksanaan prinsip pengenalan Pengguna Jasa bagi Pihak 
Pelapor yang tidak memiliki otoritas pengawas. 

  
Pasal 66 (eks Psl 44B) 

Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di 
bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, BPPPU dapat 
melaksanakan ketentuan tersebut menurut Undang-Undang   ini ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala BPPPU. 

 
 

BAB VII 
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, 

PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 
 
Catatan : BAB tentang Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di 
sidang Pengadilan dibahas oleh Kepolisian, Kejaksaan, BI dan yang lainnya. 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 67 

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan 
ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang   
ini. 
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Pasal 68 
(1) Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang   ini dilakukan oleh penyidik BPPPU. 
(2) Penyidik BPPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan 

oleh Kepala BPPPU. 
(3) Penyidik BPPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 
 1. memiliki pengalaman di bidang penyidikan dan penuntutan; 

  2. memiliki pengalaman di bidang operasional industri keuangan; 
 3. memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau akuntansi;  
 4. memiliki pengalaman di bidang intelejen; 
(4) Penyidik BPPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setinggi-tingginya berusia ... 

(...) tahun pada waktu pengangkatan;  
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang   Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3).  

Catatan :  
Bagaimana dengan Ketentuan Pasal 41 ayat (2)? 

 
Pasal 69 

(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan tindak pidana 
pencucian uang, BPPPU dapat membentuk satuan tugas gabungan yang anggotanya 
terdiri dari penyidik BPPPU, penyidik Kepolisian RI, penyidik tindak pidana lainnya 
dan penuntut umum. 

Catatan : Perlu Penjelasan Pasal tentang Satgas. 
Apabila Badan ini di dalam melaksanakan penyelidikan atau penyidikan, menemukan 
tindak pidana asal, maka badan ini dapat membentuk Satgas. Sehingga Penyelidikan dan 
penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sekaligus dilaksanakan bersama tindak 
pidana asalnya. Pelaksanakan ketentuan ayat ini memerlukan koordinasi antara Badan 
dengan instansi terkait lainnya sejak penyelidikan. 
(2) Pembentukan satuan tugas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala BPPPU setelah berkonsultasi dengan instansi terkait. 
  

 
Pasal 70 (eks ps 32) 

(1) Dalam rangka penyelidikan dan penyidikan, BPPPU dapat memblokir/membekukan 
sementara Harta Kekayaan dan/atau menunda Transaksi terhadap Harta Kekayaan. 

(2) Pemblokiran/Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan sejak diterimanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh 
BPPPU yang dilakukan secara lisan atau secara tertulis oleh Pihak Pelapor. 

(3) Pemblokiran/Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam 
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.  

(4) Jika terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan adanya tersangka, 
BPPPU melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri terhadap Harta 
Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Catatan :  
- agar dibuat penjelasan pasal bahwa harta kekayaan yang disita atau diblokir sebesar 

nilai pencucian uang. Nilai uang yang disita atau diblokir tidak dapat 
dipindahtangankan. 

- akan dibahas soal SP3. 
 

 
Pasal 71 (eks ps 33) 

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, 
BPPPU dan Jaksa Penuntut Umum berwenang meminta keterangan mengenai Harta 
Kekayaan terlapor/tersangka dari Pihak Pelapor. 

(2) Ketentuan mengenai rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi keuangan lainnya tidak 
berlaku berdasarkan Undang-Undang   ini.  

(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis kepada Pihak Pelapor dengan 
menyebutkan identitas yang meminta laporan secara jelas mengenai: 

 a. nama dan jabatan penyidik BPPPU dan Jaksa Penuntut Umum;  
 b. identitas terlapor/tersangka; 
 c. tindak pidana pencucian uang yang disangkakan atau didakwakan; dan  
 d. lokasi Harta Kekayaan berada.  
(4)  Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (3) harus ditandatangani oleh: 
 a. Kepala BPPPU; 
 b. Jaksa Penuntut Umum melalui Kepala BPPPU.  

 
Pasal 72 (eks ps 34) 

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum 
disita, hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan terhadap 
Harta Kekayaan tersebut. 
 

Pasal 73 
Dalam hal dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat bukti yang cukup tentang 
Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana, BPPPU dapat merampas/menyita Harta 
Kekayaan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan. 

 
Pasal 74 

 (1) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan 
bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. 

(2) Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan 
merupakan hasil tindak pidana, terdakwa diputuskan bersalah telah melakukan tindak 
pidana pencucian uang oleh Pengadilan dan Harta Kekayaan tersebut dirampas untuk 
negara. 

(3) Keputusan perampasan harus dinyatakan dalam amar putusan. 
(Dipending) 
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Pasal 75 
Dalam hal terdakwa dapat membuktikan Harta Kekayaan bukan merupakan hasil tindak 
pidana, Pengadilan memutuskan terdakwa dibebaskan. 
(Dipending) 

 
Pasal 76 (eks ps 4) 

(1) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus Korporasi menghadap sendiri di 
sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut 
dibawa ke sidang pengadilan. 

Catatan :  
Dipertanyakan apakah pengurus korporasi yang dimaksud adalah Personil Pengendali 
Korporasi? 
(2)  Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, maka panggilan untuk 

menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada 
pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 

 
 

BAB VIII 
HUKUM ACARA PEMBUKTIAN TERBALIK 

Catatan : Dipending 
 

Pasal 77 
Dalam melaksanakan hukum acara pembuktian terbalik, Hakim menempuh prosedur 
persidangan dengan urutan sebagai berikut: 
a. Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum membawa terdakwa ke sidang 

pengadilan; 
b. Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan; 
c. Hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa Harta Kekayaan bukan 

berasal dari tindak pidana dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan 
dalam Undang-Undang; 

d. jika terdakwa tidak dapat membuktikan Harta Kekayaan bukan berasal dari tindak 
pidana, maka unsur dengan sengaja dan  dengan maksud menyembunyikan atau 
menyamarkan Harta Kekayaan tersebut terpenuhi dan Hakim menyatakan terdakwa 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan Jaksa Penuntut Umum 
tidak perlu membuktikan; 

e. jika terdakwa dapat membuktikan Harta Kekayaan  bukan berasal dari tindak pidana, 
maka unsur dengan sengaja dan  dengan maksud menyembunyikan atau 
menyamarkan Harta Kekayaan tersebut tidak terpenuhi dan Hakim memerintahkan 
Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya; 

f. Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan 
memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya mengajukan kasasi atau 
menyatakan terdakwa tidak bersalah dan membebaskan terdakwa. 

(Dipending) 
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Pasal 78 (eks ps 36) 
(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan 
putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa. 

(2) Apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus terdakwa hadir, maka 
terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan 
dalam sidang sebelumnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan 
apabila terdakwa telah hadir sejak semula. 

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum 
dalam papan pengumuman pengadilan yang memutus dan sekurang-kurangnya 
dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki jangkauan peredaran secara nasional 
sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan 
secara terus-menerus. 

(Dipending) 
 

Pasal 79 (eks ps 37) 
Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat 
bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana 
pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa Harta Kekayaan 
terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara dan atau dikembalikan kepada pihak 
yang paling berhak. 
(Dipending) 
 

Pasal 80  (eks ps 38) 
Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa: 
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; 
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 

secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan  
c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14. 

 
 

Pasal 81 
(Asset Management Unit) 

(1) Harta Kekayaan dalam bentuk uang yang telah dirampas untuk negara dimasukkan ke 
kas negara. 

(2) Harta Kekayaan selain uang yang telah dirampas untuk negara dikelola oleh .... 
(3) Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa Harta Kekayaan dirampas untuk negara, 

Jaksa menguasakan Harta Kekayaan tersebut kepada Kantor Lelang Negara, dalam 
waktu 3 (tiga) bulan dijual lelang yang hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebesar 
70%, sedangkan sisanya dibagikan kepada : 

 a. BPPPU sebesar 10% 
 b. Lembaga Penyidik sebesar 10% 
 c. Kejaksaan sebesar 10% 

Catatan: Dipending, menunggu masukan dari Thailand. 
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Pasal 82 (alternatif) 
(1) Harta Kekayaan yang telah dirampas harus disetorkan ke dalam Kas Negara yang 

harus dialokasikan untuk membiayai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang. 

(2) Harta Kekayaan yang disita yang berasal dari korban tindak pidana penipuan atau 
penggelapan dikembalikan kepada korban. 

 

BAB IX 

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN SAKSI 
Catatan : BAB IX akan dibahas oleh Prof. Romli dan Prof. Remy. 

 
Pasal 83 (eks ps39) 

(1) BPPPU, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas 
pelapor. 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti 
kerugian melalui pengadilan. 

 
 

Pasal 84 (eks ps 40) 
(1) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib 

diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang 
membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 85(eks ps 41) 

(1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang 
bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan 
dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan 
dapat terungkapnya identitas pelapor.  

(2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib 
mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan 
perkara tersebut, mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal 86 (eks ps 42) 

(1) Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana 
pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan 
ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 87 (eks ps 43) 
(1) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas 

pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 86 

(2) Saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah tetap diancam dengan sanksi 
pidana sesuai Pasal 242 KUHP. 

 

BAB X 

KERJASAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK 
PIDANA PENCUCIAN UANG 

 Catatan : Bab tentang Kerjasama dibahas oleh Fitriadi (PPATK) 
  

Pasal 88 
(1) Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, 

BPPPU dapat melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, baik dalam 
lingkup nasional/domestik maupun internasional. 

(2) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi, bantuan teknis, 
pertukaran staf, pendidikan dan/atau pelatihan. 

 

Pasal 89 
(1) Kerja sama nasional/domestik yang dilakukan BPPPU dengan pihak yang terkait 

harus dituangkan dengan/atau tanpa bentuk kerja sama formal (Nota 
Kesepahaman/MoU). 

(2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak-pihak yang 
mempunyai keterkaitan langsung dengan penanganan rezim anti pencucian uang di 
Indonesia. *)  

 
Pasal 90 

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PIdana Pencucian 
Uang dibentuk untuk lebih mengefektifkan kerja sama diantara pihak terkait di domestik 
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 
 

Pasal 91 
(1) Kerja sama internasional dilakukan oleh BPPPU dengan lembaga sejenis yang ada di 

negara lain.  
(2) Kerja sama internasional yang dilakukan BPPPU dapat dilaksanakan dalam bentuk 

kerja sama formal (Nota Kesepahaman/MoU) atau berdasarkan prinsip timbal balik 
(resiprositas). 

 
 

Pasal 92 (eks ps 44) 
(1) Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat 

dilakukan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan negara lain 
melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan 
perUndang-Undangan. 
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(2) Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dapat 
dilaksanakan dalam hal negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama 
bantuan timbal balik dengan negara Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip 
resiprositas. 

(3) Permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari dan ke negara lain disampaikan 
kepada dan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan perUndang-
Undangan. 

(4) Menteri dapat menolak permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari negara lain 
dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara lain tersebut dapat mengganggu 
kepentingan nasional atau permintaan tersebut berkaitan dengan penuntutan kasus 
politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau 
sikap politik seseorang. 

 
 

Pasal 93 (eks ps 44A) 
(1) Kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 92 antara lain meliputi: 
 a. pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat 

rogatori; 
 b. pemberian barang bukti berupa Dokumen dan catatan lain; 
 c. identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang; 

 d. pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan; 
 e. upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan; 
 f. mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau 

membantu penyidikan di negara peminta; 
 g. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal balik yang 

tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan. 
(2) Dalam rangka melakukan kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Menteri yang bertanggung jawab di  bidang hukum dan peraturan 
perundang-undangan dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan 
tindakan kepolisian berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan 
surat, pengambilan keterangan, atau hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan dan 
persyaratan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang ini. 

(3) Barang bukti, pernyataan, Dokumen, atau catatan lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana 
pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 94 

(1) Dengan berlakunya Undang-Undang   ini : 
 a. segal hak dan kewajiban PPATK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  25 
Tahun 2003 beralih kepada BPPPU; 
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 b. Kepala PPATK yang diangkat berdasarkan Undang-Undang   Nomor  15 Tahun 
2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang   Nomor  25 Tahun 2003 
melaksanakan tugas sebagai Kepala BPPPU sampai dengan diangkatnya Kepala 
BPPPU berdasrkan Undang-Undang   ini; 

 c. Wakil Kepala PPATK yang diangkat berdasarkan Undang-Undang   Nomor  15 
Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang   Nomor  25 Tahun 
2003, melaksanakan tugas sebagai Wakil Kepala BPPPU sampai dengan 
diangkatnya Wakil Kepala BPPPU berdasarkan Undang-Undang   ini,  

 d. Wakil Kepala lainnya yang diangkat berdasarkan Undang-Undang   Nomor  15 
Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang   Nomor  25 Tahun 
2003 dinyatakan berakhir masa jabatannya; 

 e. Seluruh Pegawai PPATK beralih statusnya menjadi Pegawai BPPPU; 
f. Seluruh Aset milik PPATK beralih menjadi milik BPPPU; 

 g. Sisa anggaran yang belum digunakan oleh PPATK pada tahun berjalan dialihkan 
ke dalam anggaran BPPPU; 

 h. Laporan, informasi, kasus dan data pengelolaannya dialihkan ke dalam BPPPU. 
 

(2) Kepala dan Wakil Kepala BPPPU ditetapkan paling lambat 6 bulan  setelah Undang-
Undang   ini disahkan. 

(3) Pelaksanaan tugas dan kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh BPPPU 
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang   ini disahkan. 

Catatan :  
Dipertanyakan tentang ketentuan ini yang berdampak dapat terjadinya kekosongan 
hukum.  
 
Rumusan alternatif : 
Pelaksanaan tugas dan kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang proses hukumnya 
belum selesai dilakukan oleh PPATK, diselesaikan dengan berdasarkan pada ketentuan 
yang lama. 
 
(4) Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, BPPPU dapat meminta bantuan 

penyidik di luar BPPPU. 
(5) Segala peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2003 sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan 
yang berlaku dinyatakan tetap berlaku. 
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BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 95 

(1) Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor di luar PJK ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala/Kepala BPPPU.  

(2) Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transfer Dana Elektronis Internasional ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala/Kepala BPPPU. 

Catatan :  
Dipertanyakan tentang ketentuan ini apakah bersifat pengaturan atau penetapan? 
 

Pasal 96 
Undang-Undang   ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang   ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
 
Disahkan di Jakarta 

     pada tanggal             
     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
   
 
  
     SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
 
 
 
HAMID AWALUDDIN 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... 
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