UNDANG-UNDANG
NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
[LN 2010/122, TLN 5164]
BAB II
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Pasal 3
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, meng-alihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, mengubah ben-tuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketa-huinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya me-rupakan
hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana
karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5
(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,
atau mengguna-kan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai-mana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ti-dak berlaku bagi
Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana
diatur dalam Un-dang-Undang ini.
Penjelasan:
Pasal 5
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Ayat (1) Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu
kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan,
keinginan, atau tujuan pada saat ter-jadinya Transaksi yang
diketahuinya yang mengi-syaratkan adanya pelanggaran
hukum.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 6
(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagai-mana dimaksud
dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana
dijatuhkan terha-dap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian
Uang:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pe-ngendali 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.
Penjelasan:
Pasal 6
Ayat (1) Korporasi mencakup juga kelompok yang teror-ganisasi
yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang
atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan
bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak
pidana yang dia-tur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan
memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik
secara langsung maupun tidak lang-sung.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 7
(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda
paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 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 dan/atau pelarangan Korporasi;
e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/ atau
f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.
Penjelasan:
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8
Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda
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tersebut diganti den-gan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Penjelasan:
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9
(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pi-dana 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.
(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korpo-rasi yang dirampas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan
pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Kor-porasi
dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
Penjelasan:
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10
Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan,
atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 3,
Pasal 4, dan Pasal 5.
Penjelasan:
Pasal 10 Cukup jelas.
BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
Pasal 11
(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan
Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam
rangka pelak-sanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib
merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk
memenuhi kewajiban menurut Un-dang-Undang ini.
(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagai-mana dimaksud pada
ayat (1) dipidana dengan pi-dana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ti-dak berlaku bagi
pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim
jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan:
Pasal 11
Ayat (1) Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan men-genai
rahasia jabatan.
Ayat (2) Cukup jelas.
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Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 12
(1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang
memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang se-dang disusun atau
telah disampaikan kepada PPATK.
(2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimak-sud pada ayat (1)
tidak berlaku untuk pemberian in-formasi kepada Lembaga Pengawas
dan Pengatur.
(3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Penga-was dan Pengatur
dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau
tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak
lain.
(4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimak-sud pada ayat (3)
tidak berlaku dalam rangka pe-menuhan kewajiban menurut UndangUndang ini.
(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 12
Ayat (1) Ketentuan ini dikenal sebagai “anti-tipping off”.
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar Peng-guna Jasa
tidak
memindahkan
Harta
Kekayaannya
sehingga
mempersulit penegak hukum untuk me-lakukan pelacakan
terhadap Pengguna jasa dan Harta Kekayaan yang
bersangkutan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Ketentuan ”anti-tipping off” berlaku pula bagi pejabat
atau pegawai PPATK serta pejabat atau pegawai Lembaga
Pengawas dan Pengatur untuk mencegah Pengguna Jasa
yang diduga sebagai pe-laku kejahatan melarikan diri dan
Harta Kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga
mempersu-lit proses penyidikan tindak pidana.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 13
Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Penjelasan:
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14
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Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas
dan kewenangan PPATK sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3)
dipidana den-gan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15
Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewaji-ban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) ta-hun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16
Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, pe-nuntut umum, atau
hakim, yang menangani perkara tin-dak pidana Pencucian Uang yang
sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun.
Penjelasan:
Pasal 16 Cukup jelas.

