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SEJARAH ISTILAH MONEY LAUNDERING 

Terdapat berbagai pendapat mengenai asal-usul pertama kali munculnya 

istilah money laundering. Menurut Noble dan Golumbic1, pencucian uang 
dimasukkan dalam terminologi kejahatan, pertama kali dikenal di Amerika 
Serikat pada tahun 1930-an yang merujuk kepada tindakan mafia yang 
memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis yang sah 
dengan tujuan agar uang  kotor tersebut menjadi bersih atau nampak sebagai 

uang sah. Istilah money laundering berasal dari kegiatan para mafia yang membeli 

perusahaan pencucian pakaian (laundromat) sebagai tempat menginvestasikan 
atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari hasil 
pemerasan, penjualan ilegal minuman keras, perjudian dan pelacuran2.  

Tetapi menurut Jeffrey Robinson mitos mafia tersebut di atas hanyalah 

isapan jempol belaka3. Dikemukakan olehnya sebutan money laundering dipakai 
karena istilah tersebut secara tepat mendiskripsikan apa yang terjadi, yaitu uang 
tidak sah atau kotor ditaruh melalui siklus transaksi-transaksi atau dicuci, 

 
1 Ronald K. Noble and CE Golumbic,”A New Anti-Crime Framework for the World: Merging the Objective and 
Subjective Models for Fighting Money Laundering” sebagaimana dikutip oleh Yenti Garnasih dalam bukunya yang 
berjudul,”Kriminalisasi Pencucian Uang”, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003, h. 45. 
 
2 Michael A. De Feo,”Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal 
Proceeds and Combating Money Laundering sebagaimana dikutip oleh Yenti Garnasih dalam bukunya yang 
berjudul,”Kriminalisasi Pencucian Uang”, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003, h. 45.  
 
3 Jeffrey Robinson,”The Laundryman”, Simon & Schuster, 1994 sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sutan Remy 
Sjahdeini dalam bukunya berjudul ,”Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme", 
Grafiti, 2004, h.6. 
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sehingga hasil yang keluar menjadi uang yang sah dan bersih. Dengan kata lain, 
sumber dari dana yang tidak sah tersebut dikaburkan melalui perpindahan 
tranfer atau transaksi dengan maksud agar dana-dana tersebut dapat nampak 
sebagai pendapatan yang sah. 

Penggunaan pertama kali istilah money laundering menurut Steel4 dipakai 
di surat kabar berkaitan dengan pemberitaan mengenai skandal  Watergate di 
Amerika Serikat pada tahun 1973. Penggunaan sebutan tersebut dalam 
konteks pengadilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 
dalam perkara US v. $ 4.255.625,39 (1982) 551 F Supp. 314. Sejak itu istilah 
tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.  

Kemudian menurut Cuellar5, istilah money laundering secara luas 
dipergunakan dalam diskusi penegakan hukum tentang obat bius dan 
organisasi terlarang sejak tahun 1980-an setelah laporan kantor Presiden 

Reagan (US President’s Comm’n on Organized Crime, Interim Report to the President 

and Attorney General, The Cash Connection: Organized Crime, Financial Institution, 
and Money Laundering)  

Money laundering sendiri diartikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 
No. 23 tahun 2003, sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, 
membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya 
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil 
tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan 
asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. 

MONEY LAUNDERING DI INDONESIA 

Indonesia baru mengenal mengenai money laundering sejak 

dimasukkannya Indonesia untuk pertama kali dalam dalam NCCT (non-

cooperative countries and territories) bersama 14 negara lainnya oleh FATF. Dasar 

dari dimasukkannya Indonesia dalam blacklist FATF disebabkan pertimbangan-
pertimbangan yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang 

menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana, loopholes dalam pengaturan 
lembaga keuangan terutama lembaga keuangan non-bank, terbatasnya sumber 
daya yang dimiliki, serta minimnya kerjasama internasional dalam upaya 
memerangi kejahatan pencucian uang6.  

 
4 Billy Steel, Money Laundering – A Brief History” sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini dalam 
bukunya berjudul ,”Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme", Grafiti, 2004, h.6.  
 
5 Mariono-Florentino Cuellar,”The Tenuous Relationship Between the Fight Against Money Laundering and the 
Disruption of Criminal Finance”, Stanford Public Law Scholl, h. 311.  
6 Yunus Husein,” Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, makalah pada 
lokakarya terbats tentang “Tindak Pidana Pencucian Uang”, di Financial Club, Graha Niaga, Lt. 28, tanggal 5-6 Mei 
2004. 
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Upaya untuk memenuhi rekomendasi FATF dilakukan dengan segera 
menyusun Rancangan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 di tengah 
padatnya jadwal DPR dan Pemerintah dan menumpuknya rancangan undang-
undang yang harus dibahas. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang akhirnya disahkan pada tanggal 17 April 2002.  

Namun Undang-undang No. 15 Tahun 2002 masih dianggap 

mengandung beberapa kelemahan, antara lain (i)  batasan (threshold) Rp 500 

juta pada definisi hasil kejahatan, (ii)  terbatasnya jumlah predicate offenses (iii) 
jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh 
penyedia jasa keuangan selama 14 hari sejak transaksi diketahui dinilai terlalu 

lama, (v)  belum adanya ketentuan anti tipping-off, (vi) kerjasama internasional 
belum diatur secara rinci.7. 

Kemudian UU No. 15 Tahun 2002 ini diamandemen dengan UU No. 
25 tahun 2003 yang disahkan pada 13 Oktober 2003. Walaupun telah 
diamandemennya UU No. 15 Tahun 2002 dengan UU No. 25 Tahun 2003, 
ternyata tidak juga melepaskan Indonesia dari daftar hitam sebagai “surga 
pencucian uang”. Perubahan substansi undang-undang masih dianggap tidak 

cukup oleh Financial Action Task Force (FATF). Beberapa pendapat mengenai 
hal ini akan dikaji oleh para pemakalah dalam prosiding lokakarya ini.  Dan 
pada  sidang pleno FATF pada 20-22 Oktober 2004 tetap memutuskan 
Indonesia dalam daftar negara yang tidak kooperatif memberantas tindak 

pidana pencucian uang (non cooperative countries and territories/NCCT).  

Dalam Pendahuluan kali ini akan diuraikan secara singkat substansi 
perubahan dalam UU No. 15 Tahun 2002 menjadi UU No. 25 Tahun 2003, 

yang kemudian juga akan diperbandingkan dengan Rekomendasi FATF (The 

Forty Recommendations). Sedangkan pembahasan lain yang lebih mendalam 
dapat dilihat dalam prosiding ini. 

AMANDEMEN UU NO. 15 TAHUN 2002  

Perbedaan atau perubahan yang esensial antara UU No. 15 Tahun 2002 
dengan UU No. 25 Tahun 2003 adalah sebagaimana berikut. 

1.  Pengertian Penyedia Jasa Keuangan - Pasal 1 angka 5 

Yang dimaksud dengan penyedia jasa keuangan (PJK) dalam UU No. 
15/2002 adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan, 
antara lain: (i) bank, (ii) lembaga pembiayaan, (iii) perusahaan efek, (iv) 
pengelola reksa dana (v) kustodian, (vi) wali amanat, (vii) lembaga 
penyimpanan dan penyelesaian, (viii) pedagang valuta asing, (ix) dana pensiun, 

 
7 Ibid. 
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(x) perusahaan asuransi. Sedangkan dalam UU No. 25/2003, PJK bukan hanya 
terbatas pada setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi 
juga termasuk “jasa lainnya yang terkait dengan keuangan”. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana 
pencucian uang yang memanfaatkan bentuk penyedia jasa keuangan yang ada 
di masyarakat namun belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi 
keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk penyedia jasa 
keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2002. Kemudian dalam undang-undang baru, kantor pos termasuk juga sebagai 
salah satu kriteria PJK. 

2. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction)  
- Pasal 1 angka 7 

Dalam UU No. 15/2002 kriteria transaksi keuangan mencurigakan 
adalah: 

▪ transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 
kebiasaan pola transaksi nasabah; 

▪ transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan 
tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang  bersangkutan 
yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. 

Kemudian pada UU No. 25/2003, kriteria ini ditambah dengan  
“transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 
menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana”. 

3. Pembatasan Kriteria Hasil Tindak Pidana 

Dalam Pasal 2 UU No. 15/2002 yang termasuk dengan “hasil tindak 
pidana” adalah apabila harta kekayaan yang diperoleh secara langsung atau 
tidak langsung dari kejahatan berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) atau lebih atau nilai yang setara.  

Sedangkan dalam undang-undang baru ambang batas Rp. 500 juta ini 
dihapus. Hal ini dilakukan karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku 
umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak 
tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh. 

4. Cakupan Predicate Crime - Pasal 2 ayat (1) 

Terdapat 15 jenis tindak pidana asal (predicate crime) dalam UU No. 
15/2002, yaitu: 
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a) korupsi; 
b) penyuapan; 
c) penyelundupan 

barang; 
d) penyelundupan 

tenaga kerja; 

e) penyelundupan 
imigran; 

f) perbankan; 
g) narkotika;  
h) psikotropika; 
i) perdagangan budak, 

wanita, dan anak; 
 

j) perdagangan senjata 
gelap; 
k) penculikan;  
l) terorisme; 
m) pencurian;  
n) penggelapan; 
o) penipuan, 

 

Sedangkan dalam UU No. 25/2003 kategori ini menjadi 26 jenis dengan 
tambahan sebagai berikut: 

 

p) di bidang pasar modal; 
q) di bidang asuransi; 
r) pemalsuan uang; 
s) perjudian; 
t) prostitusi; 
u) di bidang perpajakan; 

 

v) di bidang kehutanan; 
w) di bidang lingkungan hidup; 
x) di bidang kelautan; atau 
y) tindak pidana lainnya yang 

diancam dengan pidana 
penjara 4 (empat) tahun atau 
lebih. 

 

Namun apabila kita melihat ketentuan butir (y) diatas, maka tindak 

pidana asal (predicate offense) akan menjadi lebih banyak lagi, karena juga 
termasuk semua tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara atau lebih 
yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.  

Penambahan cakupan ini untuk mencegah berkembangnya tindak 
pidana yang menghasilkan harta kekayaan dimana pelaku tindak pidana 
berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana 
namun perbuatan tersebut tidak dipidana.  

Oleh karena itu pendekatan yang digunakan oleh rezim money laundering 

Indonesia adalah pendekatan kombinasi (combination approach) antara 

pendekatan dengan mendaftar tindak pidana asal (list of predicate offense) dan 

threshold approach, yaitu semua tindak pidana dengan ambang batas ancaman 
sanksi pidana tertentu. Dalam hal ini UU TPPU mengatur tindak pidana lain 
yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih termasuk 

dalam predicate offense.  

Pendekatan kombinasi adalah yang salah satu pendekatan yang di 

rekomendasi FATF (Forty Recommendations- rec. no. 1). Dalam rekomendasi 

tersebut tiap negara dapat menggunakan (i) list of predicate offense, (ii) threshold 

approach, atau (iii) kombinasi keduanya. Walaupun dalam rekomendasi ini juga 

disarankan agar negara menjadikan seluruh serious offense (dalam konteks 

hukum pidana Indonesia adalah kejahatan) sebagai predicate offense.  
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Apabila menggunakan threshold approach, yang termasuk kategori predicate 

offense adalah tindak pidana serius, atau tindak pidana dengan ancaman 
ancaman maksimal sanksi penjara satu tahun atau lebih, atau tindak pidana 
dengan ancaman pidana yang lebih dari 6 bulan apabila negara menganut 
sistem minimum pidana. 

5. Reverse money laundering (terrorist financing) - Pasal 2 ayat (2) 

UU No. 15/2002 mengatur bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari 
tindak pidana terorisme termasuk sebagai hasil tindak pidana. Sedangkan 
dalam undang –undang baru disini diatur pula bahwa harta kekayaan yang 
dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme 

dipersamakan sebagai hasil   tindak pidana (reverse).  

6. Pembuktian predicate offense 

UU No. 15/2002 tidak secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana 

asal (predicate offense) tidak perlu dibuktikan terlebih dahaulu. Sedangkan 
dalam UU No. 25/2003 secara tegas dinyatakkan bahwa terhadap harta 
kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana, tidak perlu dibuktikan 
terlebih dahulu tindak pidana  asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan 
tindak pidana pencucian uang (Penjelasan Pasal 3 ayat (1)). 

7. Penurunan sanksi pidana denda (Pasal 3 ayat (1) jo  Pasal  6 ayat (1)) 

Dalam UU No. 15/2002, pihak yang mengalihkan, menempatkan atau 
mentransfer, termasuk pihak yang menerima pengalihan, penempatan atau 
pentransferan dapat dipidana penjara 5 –15 tahun dan denda Rp 5 milyar - Rp 
15 belas milyar. Dalam UU No. 25/2003 sanksi pidana denda diubah menjadi 
Rp.100 juta - Rp. 15 milyar.  

8. Prinsip Kerahasian   

UU No. 25/2003 mengatur tentang prinsip kerahasiaan (confidentiality), 
yang mana hal ini tidak diatur dalam UU No. 15/2002. Berdasarkan Pasal 10A 
UU No. 25/2003, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, 
hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan 
dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut UU TPPU wajib merahasiakan 
dokumen dan/atau keterangan tersebut dengan ancaman pidana penjara 1–2 
tahun bagi siapa yang melanggarnya, kecuali untuk memenuhi kewajiban 
menurut UU TPPU ini. Kemudian juga bahwa sumber keterangan dan laporan 
transaksi keuangan mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan 
pengadilan. 
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9. Penentuan threshold STR oleh PPATK 

Baik dalam UU No. 15/2002, maupun dalam UU No. 25/2003 

disebutkan bahwa ambang batas dari cash transaction report adalah sebesar 
kumulatif Rp. 500 juta atau lebih Kemudian dalam UU No. 25/2003 
ditambah ketentuan bahwa PPATK berhak untuk merubah sewaktu-waktu 
jumlah ambang batas tersebut (Pasal 13 ayat (1a) UU No. 25/2003). 

10. Jangka waktu penyampaian laporan suspicious transaction (Pasal 13 ayat 
(2)) 

Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan  
oleh penyedia jasa keuangan dipersingkat dari paling lambat 14 (empat belas) 
hari kerja setelah diketahui  menjadi 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa 
keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. 

Hal ini dimaksudkan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil 
tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak. 

11. Anti-tipping off 

Dalam undang-undang lama tidak diatur ketentuan mengenai anti tipping 

off. Oleh karena itu hal ini diatur dalam Pasal 17 A UU No. 25/2003 dengan 
menambahkan ketentuan bahwa bahwa direksi, pejabat, atau pegawai PJK 
dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik 
secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan 
Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah 
disampaikan kepada PPATK. Kemudian pejabat atau pegawai PPATK, serta 
penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada 
PPATK atau penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun. 
Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam penjara 3 - 5 tahun dan 
pidana denda Rp 100 juta - Rp 1 milyar.  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah berpindahnya hasil tindak 
pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga 
mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang. 

12. Pembentukan Komite  Koordinasi Nasional TPPU 

Dalam undang-undang ditambah ketentuan yang baru bahwa Presiden 
dapat membentuk Komite  Koordinasi Nasional atas usul Kepala PPATK (Pasal 
29 B UU No. 25/2003). 
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13.  Penambahan Tugas PPATK (Pasal 26)  

Dalam undang-undang lama, tugas PPATK adalah sebagai berikut: 

1. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang 
diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini; 

2. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh 
penyedia jasa keuangan; 

3. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan; 

4. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang 
informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-undang ini; 

5. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan 
tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau 
dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam 
mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan; 

6. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 

7. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak 
pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan; 

8. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi 
keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali 
kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang 
melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan. 

Dalam undang-undang baru, tugas PPATK kemudian ditambah dengan: 

i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan 
sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.  

 

14. Penegasan Mutual Legal Assistance 

Dalam undang-undang yang baru, ketentuan kerjasama bantuan timbal 

balik di bidang hukum (mutual legal assistance) dipertegas agar menjadi dasar 
bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam 
rangka penegakan hukum pidana pencucian uang.  

Dengan adanya ketentuan kerjasama bantuan timbal balik merupakan 
bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas 
internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana 
pencucian uang. Pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap 
memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan 
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nasional dan terutama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain antara lain meliputi 
(Pasal 44A): 

a) pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk 
pelaksanaan surat rogatori8; 

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 kerjasama timbal balik 

yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Dalam rangka melakukan kerja sama bantuan timbal balik, Menteri 
Kehakiman 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. 

15. Pelaksanaan Konvensi Internasional 

Berdasarkan Pasal 44 B UU No. 25/2003, PPATK dapat melaksanakan 
konvensi internasional dan rekomendasi internasional yang berkaitan dengan 
tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Ketentuan ini memberi kewenangan PPATK untuk melaksanakan 
setiap konvensi dan rekomendasi organisasi/lembaga internasional yang 
berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang. 

UU No. 25 Tahun 2003 dan FATF 40 Recommendations 

Pada dasarnya ketentuan dalam UU No. 25/2003 ini dianggap sebagian 
besar telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam FATF (Forty 
Recommendation  20 June 2003). Namun terdapat beberapa hal belum sesuai 
dan memerlukan perhatian lebih lanjut, antara lain sebagai berikut. 

 
8 Surat rogatori atau dikenal dengan letter of rogatory adalah surat dari negara lain berisi permintaan pemeriksaan 
untuk mendapatkan keterangan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di bawah sumpah dan 
dihadapan penyidik, penuntut umum, atau hakim di Indonesia dan sebaliknya.  
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1. Kewajiban pelaporan bagi designated non financial business dan 
profesional. 

Berdasarkan Forty Recommendation, kewajiban pelaporan tidak hanya 
dibebankan kepada penyedia jasa keuangan tetapi juga kepada bisnis non 
keuangan dan para profesional seperti: 

- agen real estat 

- dealer logam dan batu mulia   
- Notaris, Pengacara, akuntan. 
 

2. Terrorist Financing 

Forty Recommendation tidak hanya mengatur prosedur dan mekanisme 
pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang tetapi juga menekankan 

pada terrorist financing. Dalam UU No. 25/2003 maupun UU No. 1/2002 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ketentuan tentang terrorist 

financing tidak terlalu diatur secara komprehensif. 

3. Shell Bank 

Forty Recommendation mengatur pelarangan beroperasinya shell bank9 
dan pelarangan bagi penyedia jasa keuangan untuk dan melakukan aktivitas 

bisnis dengan shell bank.  

4. Cross border cash flow transmitted 

Pasal 16 (1)  UU No. 25 tahun 2003 hanya mengatur bahwa setiap orang 
yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara 
dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus 
melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. FATF juga 
merekomendasikan agar instrumen atas unjuk lainnya juga termasuk hal yang 
perlu dilaporkan, jadi tidak hanya uang tunai. 

5. Ratifikasi Konvensi Internasional  

Selain Konvensi Wina dan Palermo, FATF juga merekomendasikan agar 

setiap negara meratifikasi (i) 1990 UN International Convention for the Suppression 

of the Financing of Terrorism, (ii) 1990 Council for Europe Convention on Laundering, 

Search, Seizure and Confiscationof the Proceeds from Crime dan (iii) 2002 Inter-

American convention against Terrorism. 

 
9 Shell bank adalah bank yang dibentuk dalam suatu jurisdiksi yang tidak memiliki keberadaan fisik dan tidak 
terafiliasi dengan kelompok finansial yang teregulasi. 
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6. Sistem, teknik, sumber daya keuangan, manusia dan yang memadai 
yang memadai 

Setiap negara harus memastikan untuk memiliki sistem teknik, sumber 
daya keuangan, dan manusia yang memadai untuk mencegah dan 

memberantas money laundering dan terrorist financing. Negara harus memiliki 

akses dan sistem untuk dengan segera mengetahui beneficial owner dari suatu 
transaksi. Oleh karena itu negara harus memiliki sistem informasi yang 
terintegrasi antara institusi pemerintah dan penegak hukum. Selain itu, 
beberapa teknik investigasi perlu dikembangkan antara lain (i) teknik 
investigasi khusus bagi PPATK dan penegak hukum lainnya seperti controlled 
delivery dan undercover operation, (ii) pembentukan kelompok khusus 
investigasi aset, (iii) kerjasama investigasi dengan otoritas luar. 

7. Koordinasi 

Untuk membangun sistem tindakan pencegahan maupun 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka koordinasi antara 
pembuat kebijakan, PPATK, penegak hukum dan badan pengawas sektor-
sektor tertentu (dhi. BI, Bapepam, Depkeu) sangatlah penting.  Diantara 
mereka seyogyanya memiliki pemahaman yang sama terhadap pemberantasan 

money laundering. 

8. Mutual Legal Assistance (MLA) 

FATF (Rekomendasi 36) menyarankan dalam rangka pemberian 
bantuan timbal balik negara antara lain dilarang (i) menetapkan syarat-syarat 
memberatkan yang tidak wajar dan tidak perlu dalam rangka MLA, (ii) 
menolak permintaan bantuan atas dasar tindak pidana yang dimaksud 
berkaitan dengan masalah fiskal, (iii) negara harus tetap melakukan kerjasama 

terlepas ada tidaknya dual criminality. 

Apabila kita bandingkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU No. 
25/2003 disebutkan bahwa Pemerintah dapat menolak permintaan kerjasama 
bantuan timbal balik dari negara lain dalam hal tindakan tersebut dapat 
mengganggu kepentingan nasional. Klausula mengenai kepentingan nasional 
ini tentunya dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari dengan 
negara lain yang meminta bantuan kerja sama.   

9. Ekstradisi 

FATF (Rekomendasi 39) menyarankan agar tindak pidana pencucian 
uang merupakan kejahatan yang dapat diekstradisi atau setidaknya prosedur 
ekstradisi suatu negara disederhanakan untuk dapat mengekstradisi pelaku 

money laundering. 
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Selain pemenuhan ketentuan berdasarkan Forty Recommendations ke 

dalam rezim money laundering nasional, tentunya yang lebih dituntut terhadap 
pihak Indonesia adalah implementasi dan penegakan hukum dari UU No. 
25/2003. 

SISTEMATIKA PROSIDING 

Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan sesi acara dalam 
lokakarya, yaitu terdiri dari 5 (lima) sesi atau bab. Diskusi yang terjadi dalam 
lokakarya juga disajikan untuk memberikan gambaran utuh atas timbulnya 
berbagai pandangan dan pendapat terhadap isu tertentu. Makalah para 
pembicara juga dilampirkan pada setiap sesi/bab. Pada bagian akhir terlampir 
peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap topik  lokakarya ini.  

Sesi Pertama, topik yang dibicarakan adalah aspek makro dari pencucian 

uang. Pembicara pertama adalah Zulkarnaen Sitompul, dari Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Beliau membawakan makalah 

Yunus Hussein, Ketua PPATK  yang berjudul “Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia” dimana sedianya Bapak Yunus 
Hussein yang akan menjadi pembicara. Dalam paparannya Zulkarnaen 

Sitompul mengutarakan bahwa rejim money laundering diperlukan bagi 

Indonesia agar tidak termasuk dalam daftar hitam atau sebagai  Non Cooperative 

Country and Teritories (NCCTs) oleh Financial Action Task Force (FATF) 
Sekalipun negara Indonesia bukanlah anggota dari FATF dan sebenarnya 
FATF bukan organisasi internasional, namun karena anggota dari FATF 
merupakan negara-negara maju, mereka dapat memerintahkan kepada 
anggotanya untuk melarang melakukan bisnis keuangan dengan Indonesia.  
Walaupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) 
sudah diamandemen pada bulan Agustus tahun 2003, FATF merasa bahwa 
tindakan pemerintah Indonesia tersebut belum cukup sehingga (sampai saat 
ini lokakarya ini) negara Indonesia belum dikeluarkan dari NCCTs.  

Kemudian sesi ini dilanjutkan dengan lunch speech oleh Dorodjatun 
Kuntjorojakti,  Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan yang 
membawakan makalah “Pencapaian Stabilitas Perekonomian Nasional Melalui 
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. 
Dalam kesempatan ini beliau mengutarakan bahwa penduniaan sebagai proses 
terjadinya globalisasi merupakan suatu kecenderungan yang tidak mungkin 
dihambat. Indonesia tidak akan dapat melepaskan diri untuk tidak melakukan 
pengamatan terhadap orang, barang, kapal, informasi, bahan-bahan kimia, 
teknologi dan nuklir yang keluar masuk wilayah Indonesia. Pencucian uang 
hanyalah sekelumit persoalan yang dialami oleh bangsa Indonesia sehingga di 
masa mendatang pihak yudikatif harus lebih bersiap-siap untuk memiliki 
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keahlian menghadapi Asia Free Trade Area (AFTA). Proses penduniaan 
menyebabkan arus barang, arus manusia, arus uang, arus teknologi dan arus 
informasi semakin meningkat dan tentunya tidak semua mempunyai niat baik. 
Cukup banyak yang menggunakan penduniaan tersebut untuk melakukan 

kejahatan lintas batas (trans national crime). Keberadaan uang menjadi sangat 
susah untuk diketahui dari mana asalnya. Yang merepotkan, adalah saat ini 
uang juga telah dijadikan komoditas. Beliau menegaskan bahwa pengawasan 
terhadap setiap aspek kehidupan harus dimulai dengan pengawasan terhadap 
uang. Oleh karena itu diperlukan antara lain perangkat hukum.dan lembaga, 
dalam hal ini UU TPPU dan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Keuangan (PPATK).  

Sesi Kedua adalah mengenai aspek hukum internasional tindak pidana 
pencucian uang dengan penyaji, Prof. Hikmahanto Juwana, akademisi 
Universitas Indonesia. Beliau menyatakan bahwa salah satu latar belakang 
adanya kriminalisasi tindakan pencucian uang di negara Indonesia adalah 
bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religius, dimana dalam agama manapun 
tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menggunakan uang hasil kejahatan. 
Permasalahan yang sering menjadi kontroversi adalah pembuktian. Berkaitan 
dengan hal ini, beliau berpendapat seharusnya dibuat 2 (dua) macam putusan, 
yaitu putusan yang menyatakan bahwa si terdakwa telah melakukan tindakan 
pencucian uang dimana uang yang dicuci tersebut merupakan uang hasil 
kejahatan. Putusan yang kedua adalah putusan yang menyatakan bahwa uang 
hasil kejahatan itu akan dirampas oleh negara, bukannya dikembalikan kepada 
pemiliknya. Berkaitan dengan aspek hukum internasional (dimana dikenal 
empat prinsip, yaitu prinsip teritorial, nasionalitas, ekstra teritorial dan 
universal), karena pencucian tidak termasuk dalam klasifikasi kejahatan 
internasional sehingga yang berlaku disini adalah prinsip teritorial. 

Sesi Ketiga membicarakan mengenai aspek pidana dan penyidikan tindak 
pidana pencucian uang. Yenti Garnasih, akademisi, menjelaskan tentang 
konsep kriminalisasi terhadap pencucian uang. Beliau menerangkan bahwa 
dengan diamandemennya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang dengan UU No. 25 Tahun 2003, ternyata tidak juga 
melepaskan Indonesia dari daftar hitam sebagai “surga pencucian uang”. 
Perubahan substansi undang-undang masih dianggap tidak cukup oleh FATF, 
implementasi dan penegakan hukumlah yang lebih diperlukan. Ancaman 
sanksi yang dapat dikenakan kepada Indonesia sangatlah serius, antara lain 
berupa pelarangan melakukan pinjaman luar negeri, perdagangan, pembukaan 
cabang bank di luar negeri serta L/C yang tidak diterima. Terdapat tiga 
permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang di 
Indonesia, yaitu masalah substansi, struktur, dan budaya hukum. Beberapa 
perumusan dalam undang-undang ini dianggap bertentangan dengan asas 
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pidana. Pasal pembalikan beban pembuktian dirasa masih perlu diatur lebih 
lanjut. Honor pengacara tersangka perlu dipertegas statusnya. Dari sisi 
penegakannya, kendala dalam pembuktian oleh jaksa dan polisi harus segera 
diatasi. Permasalahan ini ditambah dengan pemahaman masyarakat yang 
kurang, yaitu tidak merasa dirugikan secara pribadi berkaitan dengan adanya 
kejahatan ini. 

Soewarsono, mantan jaksa, memaparkan tentang penanganan tindak 
pidana pencucian uang. Secara singkat beliau mengklasifikasikan 3 (tiga) tahap 
dari tindakan pencucian uang, yaitu (i) adanya penempatan uang tunai atau 

giral ke dalam penyedia jasa keuangan (PJK) (replacement); (ii) uang hasil 
kejahatan tersebut sudah ada di pihak PJK yang kemudian ditransfer ke PJK 

yang lain (layering); (iii) integrasi, yaitu dengan cara semacam membelanjakan 

atau menggunakan uang hasil kejahatan tersebut (integration). Kemudian 
Soewarsono juga mengangkat kejahatan lain yang masih berkaitan dengan 

kejahatan money laundering, yaitu kejahatan terorisme yang termasuk kategori 
tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) 
UU TPPU.  Kesulitan yang  mungkin timbul adalah pembuktian bahwa uang 
itu benar digunakan untuk kegiatan terorisme dan pencarian saksi.  

Irman Santosa, Kasubdit Fiskal, Moneter, Devisa Mabes POLRI,  
menjelaskan mengenai penyidikan tindak pidana pencucian uang. Ia mengkaji 
mengenai konsep dasar penyidikan pencucian uang, yaitu mengenai definisi 
pencucian uang, proses pencucian uang, sistem transaksi pencucian uang, 
metode pencucian uang, indikator tampilan pencucian uang dan pencucian 
uang melalui luar negara. Beliau mengemukakan hal yang juga penting untuk 
dibahas lebih lanjut adalah mengenai apakah pencucian uang termasuk dalam 
kejahatan ekonomi atau bukan? Serta apakah kejahatan ekonomi tersebut 
berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang? 

Sesi Keempat, topik yang dibicarakan adalah mengenai fungsi dan peran 
regulator dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang. Freddy Saragih, Kepala Biro Pengelolaan Investasi dan Riset Bapepam, 
menjelaskan bahwa semua transaksi di pasar modal itu pasti meninggalkan 
bukti. Setiap transaksi mulai dari yang paling sederhana sampai ke yang sangat 
rumit pasti melibatkan lebih dari satu pihak. Karena melibatkan lebih dari satu 

pihak, maka sudah ada sistem check and balance. Transaksi itu tidak mungkin 
terjadi jika misalnya informasi yang telah dikirimkan oleh pihak tertentu dan 
informasi yang diberikan oleh pihak lain itu tidak sama. Jadi di dalam transaksi 
pasar modal tersebut secara teori mudah mengikuti kemungkinan terjadinya 

money laundering, karena selain aliran dari uang juga selalu diikuti dengan aliran 
dari sekuritas. Kemudian yang perlu diingat bahwa semua transaksi pasti 
dilakukan melalui komputer. Permasalahannya adalah apakah semua transaksi 
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melalui komputer tersebut nantinya dapat digunakan sebagai alat bukti di 
pengadilan? Di dalam lingkup pasar modal terdapat peraturan yang 
mewajibkan kepada setiap pihak yang menangani rekening investor untuk 

harus mengenal nasabah (know your customer principles). Contohnya adalah reksa 
dana, dimana manajer investasi maupun kustodian diwajibkan untuk 
memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya pendeteksian 
adanya tindak pidana pencucian uang. 

Kemudian Rudi Agus Purnomo,  investigator UKIP Bank Indonesia, 
menerangkan bahwa Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah mengeluarkan 
Peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 yang mengatur 

mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer 

Principles) dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan Undang-undang Tindak 

Pidana Pencucian Uang dan pemenuhan rekomendasi Basel Committee on 

Banking Supervision. Beliau juga menguraikan beberapa hambatan dalam 
pelaksanaan PBI tersebut, antara lain: (i) bank takut kehilangan nasabah, (ii) 
proses pelayanan menjadi lama dan kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap ketentuan Know Your Customer (KYC), (iii) kemungkinan tuntutan 

hukum oleh nasabah yang terkait dengan pelaporan suspicious transaction (STR), 
(iv) adanya Kartu Tanda Penduduk ganda atau palsu, (v) nasabah tidak mau 
menyerahkan dokumen yang diperlukan bank. Solusi yang ditawarkan antara 
lain adalah: (i) permintaan informasi yang detil juga terhadap nasabah kreditor, 
(ii) pengembangan sistem informasi dan pelatihan kepada pegawai serta 
sosialisasi ketentuan KYC kepada masyarakat, (iii) perlindungan terhadap saksi 

pelapor, (iv) on spot verification oleh bank ke tempat nasabah, (v) pengakhiran 
hubungan dengan nasabah, kalau perlu. 

Selanjutnya sesi ini diakhiri oleh Masdar, Direktorat Asuransi 
Departemen Keuangan. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) telah 
mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 45/KMK.06/2003 
mengenai Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank. 
Alasan dikeluarkannya KMK tersebut didasarkan bahwa salah satu alasan 

Indonesia masih termasuk dalam NCCTs (Non Cooperative Countries and 

Territories) adalah belum adanya perangkat peraturan untuk mencegah praktek 
pencucian uang di sektor keuangan, khususnya asuransi. Sesungguhnya 
terdapat keraguan dari DJLK karena belum adanya pengalaman kasus-kasus 
asuransi yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang. Namun 
beliau kemudian memberikan contoh-contoh kasus tindak pidana pencucian 
uang dalam asuransi di luar negeri. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah 
apabila nasabah mengajukan aplikasi polis pada perusahaan asuransi yang 
letaknya jauh dari domisili nasabah tersebut, dimana di daerah kediamannya 
sebenarnya juga terdapat perusahaan asuransi yang sejenis. Contoh yang lain 
adalah aplikasi untuk mengasuransikan suatu kegiatan usaha di luar pola 
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kegiatan normalnya. Contoh berikutnya adalah permintaan untuk pembelian 

kontrak lump-sum yang besar dimana secara historis pemegang polis tersebut 
biasanya melakukannya untuk jumlah yang tidak besar. Kemudian kita harus 
waspada apabila pembeli jasa asuransi menunjukkan tanda-tanda tidak 
memperhatikan isi polis tetapi hanya memperhatikan urusan pembatalan 
perjanjian polis. Beliau juga menceritakan adanya resistensi  di sektor dana 
pensiun terhadap UU TPPU, terutama dana pensiun pemberi kerja. 

Sesi Kelima membahas mengenai kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa 
keuangan. Pembicara pertama adalah Achil Ridwan Djajadiningrat, Direktur 
Kepatuhan Bank BNI. Beliau menceritakan hal-hal yang dilakukan Bank BNI 
dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang. Langkah pelaksanaan ditempuh oleh Bank BNI antara lain adalah: (i) 
membangun identitas nasabah yang lengkap; (ii) melakukan verifikasi atas 
kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah dan memantau kegiatan 
transaksi nasabah; (ii) melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Beberapa permasalahan yang timbul 
dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, antara lain (a) nasabah belum 
tersosialisasi; (b) adanya keragu-raguan pada dalam hal tukar-menukar 
informasi antar bank terhadap nasabah yang dicurigai; (c) sistem teknologi 
informasi yang masih kurang memadai. 

Pembicara selanjutnya adalah dari Citibank, Irma D. Hardjasumantri, 
Legal Head for Corporate Citibank dan Irene Hamidjaja, Assistant Vice President 

of Compliance Citibank. Mereka menyatakan bahwa proses Know Your Customer 
(KYC) adalah suatu langkah yang dilakukan sebelum kita menerima nasabah. 

Dalam menerapkan proses KYC ini Citibank menggunakan formulir Customer 

Acquisition Due Diligence form, yang merupakan standar seluruh perbankan yang 
bernaung di bawah pemerintahan Amerika Serikat, termasuk Citibank. KYC 

di Citigroup menggunakan risk based approach to money laundering and terror 

financing, dimana terdapat tiga risiko penting untuk diperhatikan (i) geography 

and country risk, yaitu tempat di mana perusahaan tersebut berdiri; (ii) business 

and entity risk, dimana terdapat bisnis yang dianggap berisiko tinggi, seperti 

remittance businesses, exchange houses,  money changer, kasino; (iii) product risk, 
artinya produk-produk apa yang dianggap berisiko tinggi, contohnya adalah 

deposit/encashment of money orders. Hambatan yang timbul dalam menerapkan 
prinsip ini adalah  kemungkinan gugatan pencemaran nama baik oleh nasabah 
yang diblokir rekeningnya. 

Terakhir, Michael Tjoajadi, direktur Schroder, menutup lokakarya 
dengan presentasinya yang membahas mengenai kemungkinan tindak pidana 
pencucian uang melalui pasar modal. Ia mencontohkan jika seseorang dengan 
gaji Rp 200 juta per tahun lalu tiba-tiba membeli saham atau reksa dana atau 
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menempatkan deposito Rp 3 miliar, maka hal ini harus sudah menjadi 
perhatian. Beliau menekankan bahwa untuk kasus reksa dana, pihak yang 
sebenarnya paling bertanggung jawab dalam penerapan KYC adalah bank, 
bukan manajer investasi. Hal ini disebabkan bahwa dana tersebut tidak 
mungkin langsung ke pasar modal atau ke reksa dana, melainkan harus melalui 

bank terlebih dahulu. Reksa dana tidak menerima transaksi dalam bentuk cash. 
Ia juga menjelaskan beberapa tahapan dalam money laundering, yaitu 

placement dan layering. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penerapan 
KYC berupa berupa kerahasiaan bank, pencemaran nama baik, dan sistem 
teknologi yang kurang memadai. 

Dengan dibukukannya lokakarya ini dalam bentuk prosiding, 
diharapkan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi hakim-hakim niaga, baik 
pada tingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Namun tidak 
menutup kemungkinan juga bagi pihak lain seperti mahasiswa, dosen maupun 
praktisi untuk menggunakan buku ini sebagai salah satu bahan referensi untuk 
menambah wawasan tentang hukum bisnis. Prosiding yang menyajikan diskusi 
para peserta akan menggambarkan suasana tumbuhnya beragam pemikiran 
dan pendapat terhadap suatu isu,  sehingga dapat menambah wawasan bagi 
pihak pembaca untuk memahami sejarah, wacana dan perkembangan yang 

terjadi terhadap isu-isu seputar money laundering. 

Dalam penyusunan prosiding ini kami mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada International Monetary Fund (IMF) yang mendanai 
kegiatan lokakarya terbatas maupun penyusunan prosiding ini, beserta para 
penyaji/fasilitator yang telah meluangkan waktu dalam lokakarya terbatas ini.  
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