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KATA PENGANTAR

Naskah

ini

merupakan

laporan

hasil

penelitian

hukum

tentang

Efektifitas Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undangundang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya
disebut UU TPPU) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM RI No. PHN.02150105 Tahun 2009.

Tujuan

Penelitian

adalah

untuk

meneliti

permasalahan

hukum

berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan TPPU, utamanya efektifitas UU TPPU, dengan antara lain
menganalisis (i) ketentuan-ketentuan terkait tindak pidana pencucian
uang, (ii) peran dan komitmen pemerintah, serta (iii) kendala dan
hambatan dalam pelaksanaan UU TPPU.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa dari segi
substansi,

peraturan

perundang-undangan

terkait

tindak

pidana

pencucian uang yang sekarang berlaku, termasuk konvensi dan
perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, secara
keseluruhan sudah cukup memadai. Namun dalam pelaksanaannya
belum berjalan secara efektif, karena masih ada kelemahan dan
kendala yang memerlukan penyesuaian atau penyempurnaan. UU
TPPU yang berlaku saat ini dipandang, antara lain, masih memiliki
keterbatasan dalam upaya pendeteksian tindak pidana pencucian
uang, terdapatnya beragam penafsiran atas beberapa rumusan norma
dalam peraturan perundang-undangan terkait TPPU yang berlaku saat

i

ini, dan penerapan konvensi-konvensi terkait TPPU masih menghadapi
benturan dengan sistem hukum Indonesia, antara lain ketentuan
mengenai serious crime yang tidak dikenal dalam Hukum Pidana
Indonesia.

Kewenangan instansi-instansi terkait dengan pelaksanaan rezim anti
pencucian uang belum di atur secara jelas dan tegas dalam UU TPPU,
antara lain mengenai kewenangan penyidik tindak pidana asal untuk
menyidik TPPU, kewenangan PPATK untuk melakukan pemblokiran
harta kekayaan. Demikian juga segi penegakan hukum masih ada
hambatan, antara lain karena prinsip KYC (Know Your Customer)
belum dapat diterapkan secara efektif, belum adanya SIN (Single
Identity Number), belum adanya ketentuan tentang pemblokiran harta
kekayaan, masih dibatasinya akses regulator terhadap informasi yang
dimiliki Bank, termasuk untuk memperoleh data mengenai laporan
STR dan CTR, masih terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan anti
tipping off (larangan untuk mengungkapkan identitas pelapor), belum
ada dasar hukum kuat dalam peraturan perundang-undangan terkait
TPPU

bagi

pentrasiran,

penyitaaan

dan

perampasan

aset

hasil

kejahatan.

Selain itu ada hambatan non hokum, yaitu keterbatasan kapasitas
SDM yang menguasai teknik dan substansi mengenai tindak pidana
pencucian uang, sementara perkembangan teknologi dan modus
operandi TPPU semakin canggih dan pesat sekali. Berkaitan dengan
sosialisasi, Pemerintah masih perlu mengadakan gerakan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa praktek pencucian
uang adalah suatu tindakan yang dapat merugikan perekonomian
dunia, termasuk perekonomian Negara Indonesia.

ii

Atas dasar itu, guna menghindari timbulnya berbagai penafsiran atau
“celah hukum” (loopholes) dan agar aturan hukum di bidang TPPU
dapat disesuaikan dengan “international best practice”, maka Tim
menyarankan

agar

UU

TPPU

diperbaiki

dan

dilengkapi

dengan

ketentuan-ketentuan yang bersifat akomodatif dan implementatif.
Berkaitan dengan hal ini seyogianya RUU PP TPPU (RUU tentang
Pencegahan

dan

Pemberantasan

TPPU)

yang

sedang

dalam

pembahasan di DPR RI dapat segera diputuskan, agar dapat segera
diberlakukan.

Demikian

penelitian

tentang

efektifitas

Undang-undang

Money

Laundering (UU TPPU) disusun dan disampaikan guna memberi
jawaban mengenai masalah-masalah yang diteliti, dengan harapan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dapat digunakan
sebagai

bahan

masukan

dan

pertimbangan

dalam

rangka

pembentukan hukum nasional pada umumnya, perbaikan hukum
tindak pidana pencucian uang pada khususnya.

Jakarta, Desember 2009

Tim Penelitian Hukum
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi telah mendorong peningkatan berbagai
macam kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh
korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun melintasi batas wilayah
negara lain, antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan,
penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran,
perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan
budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme,
pencurian, penggelapan, penipuan dan berbagai kejahatan kerah putih.1
Dengan kemajuan teknologi juga, khususnya di bidang komunikasi telah
memungkinkan terintegrasinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan
yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat
dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, melalui jasa internet
banking dan electronic fund transfer telah memungkinkan nasabah perbankan
memindahkan dananya dari rekening mereka di satu bank ke bank lain di
seluruh dunia. Sistem keuangan ini ternyata di samping mempunyai dampak
positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, karena
melalui sistem keuangan inilah para pelaku kejahatan terlebih dahulu
mengupayakan agar uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut di atas
masuk ke dalam sistem keuangan (financial system) atau ke dalam sistem
1

Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003, LN. No. 108 Tahun 2003, TLN. 4191,
Penjelasan.

1

perbankan (banking system). Dengan demikian, asal uang (harta) tersebut
diharapkan tidak dapat dilacak oleh para petugas hukum. Upaya dan kegiatan
untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari
kejahatan atau tindak pidana tersebut dikenal dengan sebutan money
laundering, atau di Indonesia digunakan istilah pencucian uang.

Istilah money laundering baru muncul ketika Al Capone, salah satu
mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis
Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan
uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang
mereka

peroleh

dari

hasil

pemerasan,

pelacuran,

perjudian,

dan

penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walaupun
demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas
kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan
pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang
menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya
dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan
daging. Uang hasil bisnis illegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di
Swiss

yang

sangat

mengutamakan

kerahasian

nasabah,

untuk

didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan
pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda
dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan
penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang
yang dilakukannya2.

Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan
kejahatan,

namun

kemudian

praktek

money

laundering

tidak

lagi

sesederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky. sekitar tahun
1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan
usaha-usah ekonomi lain. Seperti pengakuan seorang mafia obat bius,
2

Sie Infokum – Ditama Binbangkum.

2

Franklin Jurador yang menceritakan pemindahtanganan uang hasil kejahatan
ke bisnis legal dilakukan dalam berbagai transaksi antara lain jual beli fiktif
aset atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, yang melibatkan lebih
banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antar negara,
dengan transaksi yang lebih rumit. Bahkan berkembangnya transaksi money
laundering juga didukung fasilitas financial dunia perbankan, seperti layanan
nomor rekening istimewa atau nostro account yang diberikan bank-bank
Swiss sejak tahun 1930-an. Layanan ini mengidentifikasi nasabah dengan
nomor

sandi

yang

digunakan

untuk

transaksi

sehingga

bank

tidak

mengetahui siapa nasabah dan pihak yang menjadi lawan transaksi.
Beberapa bank di kawasan lepas pantai juga menyediakan fasilitas transfer
uang antar negara, manajemen pengelolaan dana dan perlindungan aset
yang mempermudah kegiatan pencucian uang.

Kejahatan kerah putih tersebut telah menimbulkan kepedulian
internasional terutama adanya kekhawatiran bahwa pencucian uang akan
merugikan masyarakat dan negara karena dapat mengganggu atau merusak
stabilitas perekonomian atau keuangan negara, akibat perputaran dana dalam
jumlah besar dapat terjadi secara cepat dari satu tempat ke tempat lain,
bahkan dari satu atau lebih negara ke satu atau lebih negara lainnya. Oleh
karena itu dirasakan bahwa kegiatan pencucian uang tersebut perlu diatur
secara jelas dan tegas.

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang telah
diterbitkan berbagai peraturan internasional maupun nasional, dan dibentuk
badan dan tim kerja, antara lain FATF (The Financial Action Task Force on
Money Laundering). FATF bertujuan mendorong negara-negara untuk
menyusun peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencucian
uang.

Ditingkat regional juga dibentuk Asia Pacific Group on Money

Laundering (APG), yaitu suatu badan kerjasama internasional yang
mengambil bentuk dan tugas seperti FATF. Indonesia telah menjadi anggota
APG sejak tahun 1997.

3

Di tingkat nasional, Indonesia telah menerbitkan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Bahkan sebelum ada
undang-undang

ini,

Indonesia

telah

melakukan

berbagai

upaya

pemberantasannya, antara lain dengan:
ù

Menandatangani

dan meratifikasi Convention on Psychotropic

Substances 1971 dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996;
dan United Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substancess 1988 dengan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997.
ù

Menerapkan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan
dengan pencucian uang antara lain:
-

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,
dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 90;

-

Undang-undang

Nomor

31

Tahun

1999

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 28;
-

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Pasal 39, Pasal
480, dan Pasal 481.

Namun status Indonesia di tingkat internasional, sejak Juni 2001 masih
dimasukkan dalam daftar “Negara dan Wilayah yang tidak Bekerjasama”
(Non Cooperative Countries and Teritories - NCCTs) oleh Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) dari FATF. Baru dalam
Second Plenary Meeting FATF on Money Laundering di Cape Town, Afrika
Selatan tanggal 13 – 17 Februari 2006, Indonesia dikeluarkan dari daftar
NCCTs3. Pada tahun 2008, dalam pertemuan APG (Asia Pacific Group) on
Money Laundering di Nusa Dua Bali, Indonesia mendapat penilaian yang
lebih baik dari status penilaian putaran pertama forum tersebut pada tahun
2002 dalam menerapkan 40 rekomendasi dan 9 rekomendasi khusus yang
3
Yunus Husein, Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya terhadap Profesi
Hukum, Hukum Ekonomi, halaman 9.

4

dikeluarkan oleh FATF4. Selain itu, Mutual Evaluation Report (MER)
Indonesia telah disetujui dan disepakati pula oleh seluruh negara anggota
APG dalam Plenary Meeting pada tanggal 9 Juli 2008. APG memberikan
apresiasi atas keberhasilan yang dicapai oleh Indonesia karena dinilai telah
berada pada jalur yang benar dalam penanganan anti pencucian uang dan
pendanaan terorisme.

Dengan adanya serangkaian peraturan perundang-undangan dan
adanya penilaian positif terhadap Indonesia tersebut, diharapkan tindak
pidana pencucian uang di Indonesia paling tidak menurun, namun dalam
kenyataannya selama tahun 2008 praktek money laundering meningkat
drastis di Indonesia. Sebagai ilustrasi, tahun 2002 setiap bulan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima laporan
sebanyak 103 kasus. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 171 Laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) per bulan, kemudian naik lagi
menjadi 290 LKTM per bulan pada tahun 2006. Pada tahun 2007 menjadi
486 laporan per bulan, dan tahun 2008 meningkat lebih dari 90 persen
dibanding tahun sebelumnya menjadi 869 LKTM per bulannya, dengan ratarata per hari sebanyak 29 LKTM. Bahkan dalam periode Januari-Desember
2008 belum menurun tapi justru meningkat dengan modus penipuan melalui
penggunaan identitas palsu dalam pembukaan rekening bank. Pencucian
uang melalui pembelian aset berharga, investasi pada financial market juga
bermunculan. Demikian juga pencucian uang hasil korupsi masih banyak
terjadi, terutama dari APBN/APBD yang dilakukan bendahara atau pejabat di
instansi pemerintah. PPATK mencatat, periode 1 Januari s/d 31 Oktober
2008 tercatat peningkatan LTKM hingga 40% dari tahun sebelumnya5.

4

Bambang Permantoro, “Refleksi Tahun 2008 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK)”, Desember 2008.
5
Penjelasan Kepala PPATK Yunus Husein dalam acara seminar Pemberantasan Korupsi dan Money
Laundering, Tantangan, Prospek dan Dampak Terhadap Perekonomian di gedung Magister Sains Ilmu
Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Bulaksumur, 31 Januari, 2009.

5

Kondisi tersebut di atas menimbulkan pertanyaan, mengapa walaupun
telah ada serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur
pencucian uang, bahkan di tingkat internasional Indonesia telah mendapat
penilaian positif dalam pemberantasan pencucian uang, namun dalam
prakteknya tindak pidana pencucian uang di Indonesia semakin meningkat
dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui apakah peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang yang saat ini berlaku sudah cukup memadai untuk
menyelesaikan masalah pencucian uang, maka BPHN Departemen Hukum
dan HAM RI dalam periode 2009 mengadakan penelitian hukum mengenai
“Efektivitas Undang-undang Money Laundering”.

B.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang
dapat diidentifikasi, antara lain meliputi:
a. Apakah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana
pencucian uang telah memadai?
b. Bagaimanakah

peran

dan

komitmen

pemerintah

dalam

pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
c. Apa kendala-kendala dalam pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang?

C.

Tujuan Penelitian

1.

Secara Umum

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meneliti permasalahan hukum
berkenaan dengan efektifitas Undang-undang Pencucian Uang, yaitu

6

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana
Pencucian uang dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dan ketentuanketentuan terkait tindak pidana pencucian uang lainnya.

2.

Secara Khusus

Tujuan penelitian secara khusus adalah untuk:
a. Menganalisis ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak
pidana pencucian uang.
b. Menganalisis

peran

dan

komitmen

pemerintah

dalam

pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
c. Menganalisis kendala-kendala dalam pemberantasan tindak pidana
pencucian uang.

D.

Kegunaan Penelitian

1.

Secara Teoritis

Untuk mengetahui secara mendalam tentang permasalahan hukum
berkaitan dengan efektifitas Undang-undang Tindak Pidana Pencucian
Uang dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2.

Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan
dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk upaya preventif
dan represif dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang.
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E.

Kerangka Konsepsional Dan Kerangka Teori

1.

Kerangka Konsepsional

Sesuai dengan judul penelitian, pokok bahasan adalah masalah
efektivitas undang-undang money laundering (pencucian uang). Oleh
karena itu penelitian ini dilakukan dengan asumsi dasar bahwa
implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
tindak pidana pencucian uang, khususnya Undang-undang Nomor 25
Tahun 2003 tentang TPPU tampaknya belum terlaksana sebagaimana
yang dikehendaki. Dengan demikian, efektivitas undang-undang
(hukum)

merupakan

variabel

dependen (variabel

terpengaruh),

sedangkan undang-undang money laundering yang saat ini berlaku
merupakan variabel independen (variabel berpengaruh). Dengan
menempatkan undang-undang money laundering sebagai variabel
independen, maka akan dapat diukur keberhasilan berlakunya
undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian
sebagai hukum positif. Adapun yang dimaksud dengan efektivitas dan
undang-undang money laundering dalam kerangka konsepsional ini
dijelaskan berikut ini.

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata efektif sebagai
terjemahan dari kata effective dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa
Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa Belanda dikenal
kata effectief yang memiliki makna berhasil guna6. Secara umum, kata
efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya
sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati
sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya7. Dalam konteks dengan
6

Nurul Hakim, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan”, www.badilag.net.
7
Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002),
halaman 24.
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hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan
sebagai

keberhasil

gunaan

hukum,

yaitu

keberhasilan

dalam

mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.

Adapun secara terminologi, para pakar hukum dan pakar sosiologi
memberikan pandangan yang beragam tergantung pada sudut pandang
masing-masing pakar. Secara umum Soerjono Soekanto (1983-62)
menyatakan bahwa deradjat efektivitas suatu hukum ditentukan antara
lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh
para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf
kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya
suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa
hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk
mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup8.
Dalam ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum, masalah
kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidahkaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam
menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini
hukum.9

Menurut Bustanul Arifin dalam negara yang berdasarkan hukum,
berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar
pokok, yaitu:

a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dan dapat
diandalkan;
b. Peraturan hukum yang jelas dan sistematis;
c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

8
9

Soerjono Soekanto, Sosiologi; Suatu Pengantar, Rajawali Pres: Bandung, 1996, halaman 19.
Ibid., halaman 20.
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Selanjutnya Soerjono Soekanto10 mengungkapkan juga bahwa yang
dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang
dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup
dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan
berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka
dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum
atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai
berikut11 :

a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan
pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila
terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan
(W.Zenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan
antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman);
b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif,
artinya

kaidah

tersebut

dapat

dipaksakan

berlakunya

oleh

penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh
masyarakat (teori pengakuan);
c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan
cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Sacipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum
dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena
hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar
langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah
yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau
bekerja12. Sekurang-kurangnya ada empat langkah yang harus

10
11

12

Ibid., halaman 53
Ibid., halaman 57

Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, halaman 70.
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dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan
dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif)13, yaitu:

a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan
dalam peraturan hukum tersebut;

b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan
hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;

c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;

d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum
bersedia untuk berbuat sesuai hukum.
Adapun pengertian money laundering atau dalam bahasa Indonesia
disebut pencucian uang, sejauh ini tidak ada definisi pencucian uang
yang bersifat universal, artinya setiap negara dapat merumuskan
definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya14. Definisi pencucian
uang bermula dari pengertian yang sempit, yaitu hanya dikaitkan
dengan kejahatan obat bius, namun dalam perkembangannya
pencucian uang tidak hanya ditunjukkan untuk hasil dari drug
trafficking tetapi juga kejahatan lain, terutama kejahatan terorganisasi
(organized crime)15 dan dari kejahatan seperti korupsi, penyelundupan,
perjudian, perdagangan manusia, terorisme dan lain-lainnya.
Mengutip pendapat Alford, Duncan E, Yenti Garnasih16 menjelaskan
bahwa money laundering atau pencucian uang adalah proses yang
dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti dari korupsi,
kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, dan lain-lain dengan
13

Ibid., halaman 72.
Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering),
Katalog Dalam Terbitan, ISBN 979-3115-13-0, Jakarta 2003, halaman 49.
15
Ibid., halaman 51.
16
Ibid., halaman 39.
14

Perpustakaan Nasional:
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menggunakan cara-cara tertentu yang biasanya menggunakan sarana
lembaga keuangan sehingga uang atau hasil kejahatan tersebut
menjadi nampak seperti uang atau hasil dari kegiatan yang sah karena
asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.
Secara sederhana pencucian uang diartikan sebagai suatu proses
menjadikan hasil kejahatan (proceed of crimes) atau disebut uang
kotor (dirty money), misalnya dari obat bius, korupsi, penggelapan
pajak, judi penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke
dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan
aman17.
Dalam money laundering, masalah definisi tindak pidana pencucian
uang menjadi sesuatu yang sangat penting, antara lain karena
berkaitan dengan asas legalitas, dalam hal ini asas lex certa, yaitu
“Nullum Crime Sine Lege Stricta” atau tiada suatu kejahatan tanpa
peraturan yang jelas dan terbatas. Hal ini mensyaratkan bahwa
ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitatif
atau terbatas serta tidak bersifat karet, untuk menjaga kepastian
hukum18.
Dalam kaitannya dengan pengertian efektivitas dan undang-undang
money laundering tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan
efektivitas undang-undang money laundering sebagaimana tertera
dalam judul penelitian adalah efektivitas undang-undang yang
mengatur pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang saat
ini berlaku, yaitu Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2003 tentang

TPPU, namun dengan meneliti juga ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang terkait tindak pidana pencucian
uang.

17
18

Ibid., halaman 1.
Ibid., halaman 47.
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2.

Kerangka Teori

Untuk mengetahui efektifitas undang-undang tindak pidana pencucian
uang, maka dalam menganalisis permasalahannya digunakan teori
yang relevan, dalam hal ini teori Lawrence M. Friedman mengenai
sistem hukum. Menurut Friedman19 pada inti sistem hukum itulah
beradanya aturan yang benar-benar berjalan. Karena salah satu fungsi
sistem

hukum

berkaitan

dengan

perilaku

mengontrol,

yaitu

memerintahkan orang apa yang harus dan jangan dilakukan, dan
sistem hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa20.

Berkenaan dengan tindak pidana, maka berdasarkan sistem hukum,
ada tiga komponen yang menentukan berfungsi atau bekerjanya
hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.
Dengan meneliti ketiga komponen ini dapat dilakukan analisis terhadap
berkerjanya hukum sebagai suatu sistem.

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian
yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan
batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan maksud dari substansi
adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada
dalam sistem itu21. Penekannya terletak pada hukum yang hidup,
bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (law books). Selanjutnya,
hal ini membawa kita kepada komponen ketiga yaitu budaya hukum,
yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; kepercayaan,
nilai, pemikiran dan harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum
adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

19

Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika, Sebuah Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki,
Second Edition, Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2001, halaman 190.
20
Ibid., halaman 11.
21
Ibid., halaman 7.
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bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa
budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya22.

Mengingat luasnya faktor-faktor dari ke tiga komponen tersebut yang
berpengaruh terhadap efektivitas undang-undang pencucian uang,
maka sesuai dengan identifikasi masalah dan variabel-variabel dalam
penelitian ini, hanya beberapa faktor yang akan diteliti lebih lanjut. Dari
substansi hukum akan diteliti ketentuan-ketentuan terkait dengan tindak
pidana pencucian uang, baik yang dimuat dalam peraturan perundangundangan maupun aturan internasional. Dengan meneliti struktur
hukum dan budaya hukum akan diteliti antara lain peran pemerintah,
institusi hukum, kerjasama, penegakan hukum, termasuk sumber daya
manusia terkait (penegak hukum), dan

secara sepintas mengenai

good governance.

F.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dalam
penelitian normatif digunakan data sekunder berupa ketentuan-ketentuan
hukum nasional dan internasional dan bahan-bahan bacaan yang terkait
dengan judul penelitian yang diperoleh melalui studi dokumen (studi
kepustakaan). Untuk menambah dan memperkuat data sekunder dilakukan
wawancara dengan berbagai narasumber, antara lain dengan Ketua PPATK,
pejabat badan peradilan mengingat kewenangan dan kompetensinya yang
berkaitan dengan judul penelitian. Wawancara untuk mendapatkan data
primer. Selain itu, diadakan kuesioner yang ditujukan kepada responden,
yaitu Kepolisian, Kejaksaan, badan pengadilan, institusi terkait lainnya dan
perbankan.

22

Ibid., halaman 8.
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Metode pengolahan dan analisis data yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pembahasan masalah yang
digunakan adalah metode analisis yuridis.
Lokasi penelitian adalah Jakarta, karena Jakarta sebagai ibu kota
negara dan kota metropolitan, selain merupakan pusat bisnis, juga oleh para
pelaku relatif dipilih sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana
pencucian uang. Demikian juga dari pihak perbankan23, mengingat pada
umumnya kantor pusat bank berlokasi di Jakarta, maka melalui bank-bank
yang berlokasi di Jakarta. dipandang cukup untuk memenuhi masukan dari
bidang perbankan. Disamping itu juga, PPATK sebagai salah satu lembaga
independen yang bertugas dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang (sebagai focal point), berlokasi di Jakarta.

G.

Jadual Pelaksanaan Kegiatan

Jadual pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Januari 2009

:

Persiapan

2.

Februari – Maret 2009

:

Penyusunan Proposal

3.

April – Mei 2009

:

Pemaparan ProposaI Penelitian

4.

Juni – Agustus 2009

:

Penelitian Kepustakaan &
Lapangan

5.

September 2009

:

Pembahasan

6.

Oktober-November 2009

:

Penyusunan Laporan Akhir dan
Penyajian Hasil Penelitian

7.

23

Desember 2009

:

Penyerahan Laporan Akhir

Bank Indonesia Pusat dan Bank Mandiri Pusat.
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H.

Sistimatika Penulisan

Bab I

: Pendahuluan
Dalam Bab I dimuat antara lain tentang latar belakang
dan

tujuan

penelitian,

permasalahan,

kerangka

konsepsional dan kerangka teori, metode peneltian,
jadwal pelaksanaan dan keanggotaan Tim Kerja .

Bab II

: Tinjauan Kepustakaan
Dalam Bab ini antara lain dijelaskan mengenai pengertian
Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimuat dalam
sumber hukum nasional dan internasional, dan uraian
secara garis besar materi Undang-undang Nomor 25
Tahun 2003 tentang TPPU.

Bab III

: Hasil Penelitian
Dalam Bab III dimuat jawaban dan tanggapan dari
instansi-instansi

terkait

dan

pihak

perbankan

atas

kuesioner yang diajukan BPHN, dan masukan dari hasil
wawancara.

Bab IV

Analisis
Dalam Bab IV dimuat analisis sesuai dengan identifikasi
masalah, yaitu ketentuan-ketentuan terkait TPPU , peran
pemerintah dan kendala yang dihadapi.

Bab V

: Penutup
a.

Kesimpulan

b.

Saran

16

I.

Personalia Tim Penelitian

Narasumber

:

Ketua PPATK

Ketua

:

Raida L. Tobing, SH, APU

Sekretaris

:

Adharinalti, SH, MH

Anggota

:

1. Sriwulan Rios, SH, MM
2. Ady Kusnadi, SH, MH, CN
3. Marulak Pardede, SH, MH, APU
4. Ahyar Gayo, SH, MH.
5. Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH
6. Dian Tyas Anggraeni, SH, MH
7. Wiwiek, S.Sos
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BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A.

Peristilahan Dan Pengertian
Dalam Bab ini akan dikemukakan peristilahan beserta pengertiannya

yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan terkait tindak pidana pencucian uang
yang dibahas dalam penelitian ini untuk menyamakan persepsi dan
menghindari timbulnya perbedaan penafsiran mengenai obyek dan pokok
masalah dalam penelitian ini. Sesuai dengan identifikasi masalah, maka
peristilahan dan pengertian yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu
pengertian (i) tindak pidana pencucian uang, (ii) kewenangan (iii) koordinasi,
(iv) kerjasama nasional dan internasional, (v) penegakan hukum dan sanksi,
sebagaimana dijelaskan berikut ini.
1.

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang
Sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka konsepsional, sesuai
dengan istilah dan pengertian money laundering atau pencucian uang,
tersebut di atas, dalam peraturan perundang-undangan nasional telah
ditegaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian pencucian uang
adalah tindak pidana berupa 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. Menurut Pasal
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1 angka 5 Undang-undang ini, yang dimaksud dengan Harta Kekayaan
adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ditegaskan bahwa Hasil Tindak
Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak
pidana24, yang didasarkan pada asas double criminality. Asas ini
mendasarkan pada ketentuan bahwa “tindak pidana yang dilakukan di
luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga
merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”, maka UndangUndang ini dalam menentukan hasil tindak pidana menganut asas
kriminalitas ganda (double criminality).

Kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang
berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 ditentukan
sebagai berikut:

a. Kualifikasi deliknya dibagi menjadi dua tindak pidana, yaitu Tindak
Pidana Pencucian Uang (diatur dalam Pasal 3, 6 dan 7), dan
Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana
Pencucian Uang (diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10)25.
24

Menurut Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,
penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, dibidang
perbankan, dibidang pasar modal, dibidang asuransi, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia,
perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang,
perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang
kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang
dilakukan di wilayah Negara RI atau di luar wilayah Negara RI dan tindak pidana tersebut juga
merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, termasuk juga Harta kekayaan yang dipergunakan
secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme (ayat 2).
25
Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (pasal 8), setiap orang yang tidak
meaporkan uang tunai sebesar seratus juta atau mata uang asing yang nilainya setara yang dibawa ke
dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 9), dan pejabat dan pegawai PPATK,
penyidik, penuntut umum, hakim atau orang lain yang bersangkutan dedngan perkara tindak pidana

pencucian uang (pasal 10), dan siapapun juga yang tidak merahasiakan dokumen dan/atau keterangan
yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya (pasal 10A).
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b. Subjek Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya
terbatas pada orang perseorangan saja, tetapi juga dikenakan
terhadap korporasi.

Kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses
pencucian uang dilakukan dengan mekanisme atau sistem pencucian
uang yang terdiri atas26 :

a. Penempatan (placement), yakni upaya menempatkan uang tunai
yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan
(financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque,
wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam
sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

b. Transfer (layering), yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan
yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil
ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai
hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa Keuangan
yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi
penegak hukum untuk dapat mengetahuhi asal usul Harta
Kekayaan tersebut.

c. Menggunakan

Harta

Kekayaan

(integration),

yakni

upaya

menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana
yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui
penempatan atau transfer, sehingga seolah-olah menjadi Harta
Kekayaan halal (clean money), untuk digunakan dalam kegiatan
bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan-kegiatan
kejahatan.

26

H. Soewarno dan Reda Manthovani, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di
Indonesia, Editor Kurnia Ramadhan, Penerbit Malibu: Jakarta, 2004, halaman 145.
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Berdasarkan

Undang-undang

Nomor

10

Tahun

1998

tentang

Perbankan, maka yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian
uang adalah semua tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 UU Perbankan27 tersebut, sepanjang melibatkan
adanya aliran dana sebagai hasil tindak pidana tersebut. Dengan
demikian, pada dasarnya semua jasa dan produk bank yang menjadi
daya tarik atau digunakan oleh pelaku pencucian uang, seperti
perintah palsu untuk melakukan transfer dana melalui RTGS (Real
Time Gross Settlement), penipuan dengan sarana ATM, dan
menyimpan hasil kejahatan dalam safe deposit box.
2.

Pengertian Kewenangan
Kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini utamanya adalah
kewenangan pengawasan dan kewenangan penyidikan, kewenangan
penuntut umum dan hakim, dalam penanganan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang.

27
Pasal 14 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Termasuk ke dalam tindak
pidana perbankan, jika:
(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan,
maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
b. Menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan
transaksi, atau rekening suatu bank.
c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu
pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan
usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan,
menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sekurangkurangnya Rp.10.000.000.000,- dan paling banyak Rp.200.000.000.000,(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi,
uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk kepentingan pribadinya atau untuk
keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain
dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka
pembelian atau pendiskontoan dari bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas
dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang
lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.
b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap
ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnnya 3 tahun dan paling lama 8
tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,-
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Dalam pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang terdapat
beberapa kewenangan yang diberikan kepada instansi PPATK antara
lain28 kewenangan untuk (i) meminta dan menerima laporan dari
penyedia

jasa

keuangan;

(ii)

meminta

informasi

mengenai

perkembangan penyelidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana
pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut
umum; (iii) melakukan audit terhadap penyediaan jasa keuangan
mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang TPPU dan terhadap pedoman pelaporan mengenai
transaksi keuangan; dan (iv) dalam melakukan audit PPATK terlebih
dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan
pengawasan terhadap Penyediaan Jasa Keuangan.
Kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim memerintahkan
kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran
terhadap Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh
PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa yang diketahui atau
patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
Kewenangan untuk penyidik, penuntut umum atau hakim meminta
keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan
setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK/tersangka atau
terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak
pidana.
Kewenangan Hakim untuk mengeluarkan penetapan untuk menyetor
kekayaan terdakwa yang telah disita untuk negara dalam hal terdakwa
meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti
yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak
pidana pencucian uang.
28
Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003, LN. No. 108 Tahun 2003, TLN. 4191,
Pasal 27.
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Kewenangan

PPATK dalam hal

ada

perkembangan

konvensi

internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3.

Pengertian Koordinasi
Koordinasi yang dimaksud dalam tindak pidana pencucian uang
adalah koordinasi untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilaksanakan oleh
Komite Koordinasi Nasional, yang pembentukannya atas usul PPATK.
Koordinasi dilakukan antara instansi-instansi terkait, yaitu Departemen
Luar Negeri, Departemen Hukum dan Ham, Departemen Keuangan,
Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI ,Badan Intelijen Negara, Bank
Indonesia. Selain itu, koordinasi yang dilakukan antar instansi terkait,
yang diadakan oleh masing-masing instansi dan badan terkait.
Seperti telah dijelaskan pada huruf A1 di atas, termasuk dalam
pengertian koordinasi adalah dalam audit, dimana PPATK terlebih
dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan
pengawasan terhadap Penyediaan Jasa Keuangan.

4.

Pengertian Penegakan Hukum
Penegakan Hukum mencakup lembaga-lembaga yang menerapkan
(misalnya pengadilan, kejaksaan, kepolisian), pejabat-pejabat yang
memegang

peranan sebagai

pelaksana atau

penegak hukum

(misalnya para hakim, jaksa, polisi) dan segi-segi administratif (seperti
misalnya proses peradilan, pengusutan, penahanan dan seterusnya29
Menurut Jimly Asshiddiqie30, penegakan hukum dalam arti luas
mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum
29
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionaisme Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006 Halaman 385.
30
Ibid., Halaman 386
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serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik
melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan
mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative disputes nor
conflicts resolution), Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi,
kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang
dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang
mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan
sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Selanjutnya
dikatakan bahwa dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut
kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan
terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya, yang lebih
sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran
aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badanbadan peradilan.
Mengutip salah satu laporan dari Simposium Pembaharuan Hukum
Pidana Nasional pada bulan Agustus 2007 di Semarang, Barda
Nawawi Arief menyatakan hal senada bahwa sebagai negara yang
berdasarkan atas hukum, maka bekerjanya sistem peradilan pidana
(criminal justice system) menjadi prioritas utama dalam bidang
penegakan hukum. Penegakan hukum pidana (criminal justice system)
itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang
menjadi bagian intergral dari kebijakan social. Politik kriminal ini
merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam
menanggulangi kejahatan.
Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, penegakan
hukumnya tidak dapat dilepaskan dari peranan dan komitmen para
penegak hukumnya, yaitu selain penyidik, penuntut umum dan hakim,
juga pejabat dan pegawai PPATK. Disamping itu, keberhasilan
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penegakan hukum dibidang pencucian uang juga tergantung dari
pihak-pihak terkait lainnya, seperti pejabat pemerintah dan anggota
legislatif, serta para penyedia jasa keuangan (PJK) termasuk pejabat
dan pegawainya yang terkait (tidak terbatas pada bank, lembaga
pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali
amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta
asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, kantor pos, dan juga
kalangan profesi seperti akutansi publik, notaris, pengacara, pejabat
pembuat akta tanah, dan konsultan bidang keuangan, penyedia
barang/jasa.
Selain itu, pelaksanaan penegakan hukum juga terkait pada faktor
kewenangan dan koordinasi antar instansi terkait. Hal ini penting
mengingat mustahil memberantas pencucian uang tanpa adanya
kerjasama dan sinergi yang baik, dan bahkan kerjasama dan sinergi
perlu diwujudkan juga dengan institusi non-penegak hukum seperti
lembaga pemerintah terkait, regulator lembaga keuangan, penyedia
jasa keuangan, media masa dan masyarakat luas, demikian yang
diungkapkan oleh Yunus Husein. Berkaitan dengan ini, dikatakan
selanjutnya bahwa dalam memberantas tindak pidana pencucian uang
dan tindak pidana asal (predicate crime) yang diperlukan adalah
sinergi yang disebut “integrated criminal justice system”.
5.

Pengertian Kerjasama Terkait TPPU
Kegiatan pencucian uang telah menjadi kejahatan transnasional yang
prosesnya dilakukan melampaui wilayah negara, tempat dimana
semua hasil kejahatan diperoleh, oleh karena itu pemberantasannya
hanya mungkin dilakukan dengan kerjasama yang erat dan terus
menerus antara negara-negara.
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Adapun yang dimaksud dengan kerjasama internasional dalam
penelitian ini adalah kerjasama tingkat internasional, baik bersifat
bilateral, multilateral maupun regional sebagaimana telah dilakukan
oleh berbagai negara, termasuk kerjasama internasional dibidang
penegakan hukum. Selain bentuk kerjasama internasional tersebut,
maka

yang

dimaksud

kerjasama

internasional

adalah

bentuk

kerjasama bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance)
berdasarkan perjanjian kerjasama timbal balik atau berdasarkan
prinsip resiprositas31, yang telah diadopsi Indonesia dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang. Di tingkat dalam negeri adalah kerjasama antar instansi dan
lembaga terkait, termasuk dengan perguruan tinggi.
Termasuk ke dalam pengertian kerjasama internasional adalah
kerjasama tingkat internasional yang dilakukan oleh bank-bank central,
dengan membentuk Basle Committee (Committee on Banking
Regulation and Supervisory Practices), yang didirikan oleh Group
of Ten Central Bank Governors di akhir tahun 1974. Tujuannya
adalah sebagai satu forum bagi keperluan diskusi yang bersifat
konfidensial

berkenaan

dengan

penanganan

masalah-masalah

khusus, mengkoordinasikan tanggung jawab pengawasan terhadap
bank-bank internasional, dan untuk meningkatkan sistem pengawasan
serta

meningkatkan

rambu-rambu

kehati-hatian

(prudential

Standards)32. Basle Committee terdiri atas perwakilan-perwakilan
bank-bank

central dan otoritas pengawas dari Group of Ten (G 10),

yang terdiri dari negara-negara industri terkemuka yaitu Belgia,
Kanada.

Perancis,

Jerman,

Inggris,

Swiss,

Amerika

Serikat,

Luksemburug dan Swedia.

31

Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2002. LN. No. 30. TLN No.
4324, Pasal 44.
32
Yenti, Halaman 141.
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Terdapat 3 (tiga) pedoman dan standar untuk pengawasan money
laundering yaitu 33:

a. Statement of Principles on Money Laundering, yang menetapkan
prosedur dan kebijakan dasar bahwa manajemen bank sebaiknya
melaksanakan anti money laundering melalui sistem perbankan;
b. Core Principles

For Effective Banking Supervision,

terutama

mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai faktor
penting dalam melindungi kesehatan bank serta memperhatikan
pula rekomendasi FATF bahwa prinsip dimaksud merupakan
upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai
sarana maupun sasaran kejahatan money laundering;
c. Customer Due Diligence for banks,

memberikan

pedoman

secara detail terutama mengenai penetapan informasi secara
specific terhadap nasabah dan senantiasa konsisten dengan
FATF recommendations.
Statement of the Principles dari Basle Committee tersebut akan
mendorong bank-bank antara lain agar mengenali nasabah mereka,
dan agar transaksi-transaksi yang melanggar ihtikah tidak dilayani
oleh bank yang bersangkutan, serta dapat melakukan kerjasama
yang baik dengan lembaga-lembaga penegak hukum.
Isi Basle Committe hanya sebagai pedoman kebijakan dasar dan
prosedur untuk peraturan nasional dalam pencegahan para penjahat
menggunakan jasa bank dalam rangka mencuci uang hasil
kejahatan, dan untuk melindungi komunitas perbankan internasional,
maka principlesnya bukan merupakan dokumen yang mengikat

33

Herbert V. Morais dan Motoo Noguchi, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of
Terrorism, Asian Development Bank, 2004, halaman 9.
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secara hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tergantung pada
masing-masing negara.
B.

Undang-Undang TPPU Yang Berlaku

1.

Dalam rangka memenuhi standar internasional dan menyesuaikan
dengan perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian
uang, maka Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor
25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara garis besar materi Undang-undang TPPU tersebut dimuat
dalam sistimatika sebagai berikut:
Bab I

:

Ketentuan Umum

Bab II

:

Tindak Pidana Pencucian Uang

Bab III

:

Tindak Pidana lain yang Berkaitan dengn Tindak Pidana
Pencucian Uang

Bab IV

:

Pelaporan

Bab V

:

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Bab VI

:

Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang
Pengadilan.

2.

Bab VII

:

Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi

Bab VIII

:

Kerjasama Internasional

Bab IX

:

Ketentuan Peralihan

Bab X

:

Ketentuan Penutup

Pasal-pasal Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang yang masih diberlakukan adalah:
ú

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dalam Bab II tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang;
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ú

Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 dalam Bab III tentang Tindakan Pidana
Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ú

Pasal 14 dalam Bab IV tentang Pelaporan Bagian Kesatu tentang
Kewajiban Melapor;

ú

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal
24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 dalam Bab V tentang Pusat
Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan;

ú

Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal
37, Pasal 38 dalam Bab VI tentang Penyidikan, Penuntutan, dan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;

ú

Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 dalam Bab
VII tentang Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi.

3.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang yang diperbaiki, ditambah dan diubah
dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, antara lain34:
ù

Ketentuan pasal 1 angka 4 dan angka 6 dan menambah 2 (dua)
angka baru.

ù

Ketentuan pasal 2 diubah.

ù

Ketentuan pasal 3 ayat (1)

ù

Ketentuan pasal 6 ayat (1)

ù

Ketentuan pasal 9

ù

Diantara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru pasal
10 A

ù

Ketentuan pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah serta
menambahnya 2 (dua) ayat baru menjadi ayat (1a) dan ayat (6a)

ù
34

Ketentuan pasal 15 diubah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU
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ù

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5)

ù

Diantara pasal 17 dan pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal baru
menjadi Pasal 17A

ù

Ketentuan Pasal 26 diubah dengan menambah huruf baru yaitu
huruf i

ù

Ketentuan pasal 29 ayat (2)

ù

Menambah ketentuan baru tentang pasal 29 yaitu Pasal 29A dan
Pasal 29B.

ù

Ketentuan Pasal 33 ayat (4).

ù

Ketentuan Bab VIII

ù

Diantara Bab VIII dan bab IX ditambah 1 (satu) Bab baru menjadi
Bab VIII A tentang ketentuan lain.

Dalam kaitan dengan bidang perbankan, pasal-pasal UU Nomor 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencudian Uang yang telah
diperbaiki dan diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang
Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, antara lain adalah35:
ù

Pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas cakupannya, tidak
hanya meliputi setiap orang yang menyediakan jasa keuangan
tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan.

ù

Pengertian

Transaksi

Keuangan

Mencurigakan

diperluas

dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau
batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga
berasal dari hasil tindak pidana.
ù

Pembatasan

jumlah

hasil

tindak

pidana

sebesar

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai
yang setara yang diperoleh dari tindak pidana, dihapuskan karena
35

Yunus Husein, ’Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pelaksanaan Tugas Bank
Indonesia’, Makalah disampaikan dalam program SESPIBI Angkatan XXVI – 2004 tanggal 26 Maret 2004
di Bank Indonesia.
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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.
ù

Penambahan

ketentuan

baru

yang

menjamin

kerahasiaan

penyusunan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan
penyampaiannya oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK
atau penyidik (anti-tipping off). Hal ini dimaksudkan antara lain
untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya
pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi
efektifitas

pencegahan

dan

pemberantasan

tindak

pidana

pencucian uang.
ù

Jangka waktu kewajiban penyampaian pelaporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat
belas) hari kerja menjadi tidak lebih 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.
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BAB III
HASIL PENELITIAN

A.

Responden Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah institusi-institusi
terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang, antara lain instansi pemerintah, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI,
Badan-badan Pengadilan, PPATK, dan Bank-bank, yaitu Bank Indonesia,
Bank Mandiri, Bank Central Asia, Bukopin.

Para responden menanggapi secara positif kegiatan penelitian
mengenai efektivitas undang-undang pencucian uang yang diadakan oleh
BPHN dalam periode 2009 ini, sebagaimana terlihat dari tanggapan dan
masukan-masukan yang diberikan, baik melalui jawaban-jawaban atas
kuesioner yang diajukan kepada instansi-instansi terkait maupun dari hasil
wawancara Tim Penelitian dengan berbagai pihak terkait, ataupun dari
bahan-bahan tulisan berupa makalah, kertas kerja dan dokumen terkait yang
disampaikan oleh para responden.

B.

Data Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban atas kuesioner dari
instansi dan pihak-pihak terkait tersebut di atas, serta hasil observasi yang
dilakukan oleh Tim Penelitian, diperoleh data, informasi dan masukan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengn masalah-masalah yang telah
diidentifikasi

sebagaimana

diuraikan

dalam

Bab

Pendahuluan,

yaitu

mengenai (i) kondisi ketentuan-ketentuan tindak pidana pencucian uang yang
berlaku saat ini, (ii) peran dan komitmen pemerintah, serta (iii) kendala-
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kendala dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, yang meliputi
rincian data, masukan dan masalah sebagai berikut: sebagai berikut:

1.

Data Mengenai Peraturan Perundang-undangan TPPU

a. Peraturan-Perundang-undangan TPPU Yang Berlaku

1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang;
2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara
Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana
Pencucian Uang;
4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan;
5) Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite
Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang;
6) Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tanggal 9 Mei 2003
tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

b. Peraturan perundang-undangan Terkait Lainnya

1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,
dimuat dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 77 dan Pasal 90)
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2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimuat dalam Pasal 39,
Pasal 480 dan Pasal 481

c. Peraturan Bidang Perbankan Terkait

1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Tentang
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer
Principles) Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/19/DPBPR/2004 tanggal 22
April 2004

tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip

Mengenal Nasabah (Know

Your Customer Principles) Bagi

Bank Perkreditan Rakyat;
3) Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor:

6/1/PBI/2004

tentang

Pedagang Valuta asing;
4) Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 11/28/PBI/2009 tentang

Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum;
5) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP02/PM/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Peraturan No.
V.D.10);
6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang
Penerapan

Prinsip

Mengenal

Nasabah

Bagi

Lembaga

Keuangan Non Bank;
7) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor
2833/LK/2003

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Penerapan

Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank
(dibaca sebagai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 58/PMK.012/2006);
8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang
Electronik;
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9) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/49/DASP tanggal 24
Desember 2008 perihal Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman
Uang Bagi Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank.

2.

Tanggapan Atas Substansi Peraturan Perundang-undangan TPPU

Mengenai substansi peraturan perundang-undangan terkait dengan
TPPU, pada umumnya instansi terkait dan perbankan berpendapat
bahwa masih ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperbaiki, ditambah
atau disesuaikan baik dengan peraturan internasional maupun dengan
perkembangan masalah yang terkait dengan TPPU. Data dan
masukan-masukan yang disampaikan antara lain sebagai berikut:

a.

Kejaksaan RI

Kejaksaan berpendapat bahwa yang masih perlu disesuaikan
adalah beberapa ketentuan dalam peraturan nasional terhadap
rekomendasi FATF 40 + 8 + 1, antara lain perluasan pelaporan
dari

Penyedia

Jasa

Keuangan,

pemberian

kewenangan

penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang bagi
para penyidik tindak pidana asal atau pokok (predicate crime) dan
sebagainya.

Selain itu, mengingat keberhasilan dari rezim pencucian uang
tidak dapat berdiri sendiri, artinya harus disinambungkan dengan
rezim lain, maka dipandang masih perlu ada tambahan
pengaturan, misalnya mengenai rezim perampasan aset, seperti
konsep yang dikembangkan dalam UNCAC (United Nations
Convention Againts Corruption), yaitu perampasan perdata tanpa
ada pemidanaan terlebih dahulu.
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b.

Badan Pengadilan

Pihak Pengadilan Jakarta Utara menyampaikan bahwa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana
Pencucian Uang yang berlaku saat ini masih belum memadai,
yang disebabkan beberapa hal, antara lain:
a) Belum adanya pengaturan pola koordinasi yang jelas
antara

lembaga-lembaga

yang

berperan

dalam

pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
b) Sampai saat ini PPATK hanya berfungsi sebagai lembaga
administratif belaka sehingga tidak terlalu efektif dalam
menjalankan tugasnya.
c.

Lembaga PPATK

Menurut PPATK dilihat dari substansinya, masih terdapat
beberapa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan
berkaitan dengan TPPU yang perlu mendapat perhatian, antara
lain

menyangkut

mengenai

keterbatasan

dalam

upaya

pendeteksian tindak pidana pencucian uang, adanya beragam
penafsiran atas beberapa rumusan norma dalam peraturan
perundang-undangan mengenai TPPU yang berlaku saat ini, dan
bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur TPPU
belum memberikan dasar hukum yang kuat bagi pentrasiran,
penyitaaan dan perampasan aset hasil kejahatan.

d.

Bidang Perbankan

Bank Indonesia, berpendapat bahwa secara khusus dalam
kaitannya dengan sektor perbankan, peraturan perundangundangan

TPPU

sudah

cukup

memadai.

Namun

dalam

penerapan prinsip KYC (Know Your Customer) sebagaimana
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diatur dalam PBI No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum belum cukup efektif
untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian
uang, yang disebabkan antara lain karena:

1) Sistem administrasi kependudukan belum baik;
2) Dalam proses pendirian PT baru belum dilakukan screening
terhadap

pemegang

saham

yang

cacat

hukum

oleh

Departemen Hukum dan HAM;
3) Nasabah belum sepenuhnya terbuka untuk menyampaikan
data pribadi dan keuangannya.
Adapun mengenai penggunaan sistem Anti Money Laundering
(AML), menurut Bank Indonesia, sesuai dengan PBI No.
3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 bank wajib memiliki sistem
informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau
dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik
transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. Namun efektifitas
penggunaan sistem AML dalam membantu mengungkapkan
indikasi adanya pencucian uang sangat tergantung kepada
kelengkapan data profil nasabah. Jika data profil nasabah banyak
yang belum akurat sebagaimana tersebur di atas, maka bank
masih

sulit

dalam

mengidentifikasi

adanya

transaksi

mencurigakan.

Menurut Bank Mandiri mengenai sistem AML pada prinsipnya
perbankan telah menerapkan standar minimum untuk dapat
mengungkapkan

atau

mengindikasikan

adanya

Suspicious

Transaction Report (STR), namun agar sistem ini dapat berjalan
secara efektif perlu penerapan sistem AML yang lebih advance,
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akan tetapi memerlukan dana yang besar sehingga tidak semua
bank mampu melakukannya.

Selain itu, Bank Mandiri, menyampaikan mengenai masalah SIN
(Single Identity Number), yaitu bahwa walaupun Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi
Bank Umum telah disesuaikan dengan standar internasional,
namun masih ada hambatan dalam penerapannya, karena belum
adanya SIN. Tanpa adanya SIN, maka selain pelaksanaan UU
TPPU belum efektif juga mengganggu kelancaran bank dalam
melakukan verifikasi dan identifikasi nasabahnya.

3.

Tanggapan Terhadap Konsep dan Peraturan Internasional

a.

Ratifikasi Perjanjian Internasional

Peraturan internasional terkait TPPU yang telah diratifikasi oleh
Indonesia, antara lain adalah:

1) Convention on Psychotropic Substances 1971, yang telah
diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996;
2) United Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances 1988, yang diratifikasi dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997;
3) United

Nations

Convention

Against

Corruption,

2003

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003),
yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2006;
4) Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters
(Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah
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Pidana), yang pengesahannya dengan

Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2008.
5) United Nations Convention Against Transnational Organized
Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), diratifikasi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

b.

Konsep Internasional Bidang Perbankan (Akuntansi)

Mengenai konsep internasional yang telah dianut Indonesia,
antara lain terkait dengan bidang perbankan. Bank Indonesia
menyampaikan bahwa sistem akuntasi perbankan di Indonesia
berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI),
serta telah mengacu kepada international best practices.
Demikian juga Bank Mandiri menyatakan bahwa penerapan
standar akuntansi perbankan di Indonesia telah mengacu pada
konsep akuntansi internasional.

c.

Penerapan Rekomendasi FATF

1) Penerapan Rekomendasi FATF 16 Tentang FIU
PPATK menyatakan bahwa dalam rekomendasi FATF ke 16
disebutkan, bahwa “If Financial Institutions suspect that funds
stem from a criminal activity, they should be permitted or
required to report promptly their suspision to the competent
authorities”. Rekomendasi tersebut tidak menjelaskan apa
yang dimaksud dengan “Competent Authorities”. Kebanyakan
negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk
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menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang
dikenal dengan nama Financial Intelligence Unit ( FIU) 36.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa FIU adalah lembaga permanen
yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga
ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di
tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan
memainkan

peranan

sangat

strategis

karena

masalah

pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit,
melibatkan organisasi kejahatan yang memahami berbagai
teknik dan modus kejahatan canggih. Penanganan masalah
pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih lagi karena
karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati
batas-batas negara (crossborder).

Pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah
pencucian uang telah dilakukan cukup lama di beberapa
negara, misalnya, Australia memiliki AUSTRAC (Australian
Transaction Reports and Analysis Centre) yang didirikan pada
tahun 1989. Di Amerika Serikat dikenal ada FINCEN
(Financial Crime Intelligence Network) sebagai Financial
Intelligence Unit yang didirikan pada tahun 1990. Sementara
itu kehadiran lembaga sejenis di wilayah Asia Tenggara relatif
baru dikenal beberapa tahun belakangan ini. Terdapat
beberapa lembaga semacam AMLO (Anti Money Laundering
Office) di Thailand yang didirikan pada tahun 1999, Unit
Perisikan Kewangan di Malaysia yang berdiri pada tahun
2001, Suspicious Transaction Reports Office (STRO) di
36
Yunus Husein, ”PPATK:Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana
Pencucian Uang, disampaikan pada diskusi terbatas mengenai Praktek Pencucian Uang & Kerugian
Negara pada hari Rabu, 16 April 2003 di Jakarta 2003.
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Singapura pada tahun 2000, serta The Office of Anti Money
Laundering di Filipina sejak tahun 2001. Di Indonesia sendiri
dalam rangka menjalankan misi di atas telah didirikan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak
17 April 2002.

2) Penerapan Rekomendasi FATF 29.3 Tentang Laporan STR
Menurut Bank Mandiri, sampai saat ini akses regulator untuk
memperoleh
Transaction

data
Report)

mengenai
atau

laporan
LTKM

STR

(Laporan

(Suspicious
Transaksi

Keuangan Mencurigakan) yang telah disampaikan oleh Bank
kepada PPATK masih dibatasi. Hal ini berarti tidak sesuai
dengan rekomendasi FATF yang menyatakan bahwa regulator
tidak bisa dibatasi aksesnya terhadap informasi apapun yang
dimiliki oleh Bank dalam rangka memastikan kepatuhan Bank
terhadap ketentuan yang dimuat dalam Rekomendasi FATF
29.3. tentang Laporan STR.

4.

Tanggapan Terhadap Peran dan Komitmen Pemerintah

Data dan masukan terkait dengan peran dan komitmen pemerintah
dalam upaya dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan TPPU
yang disampaikan para responden adalah mengenai fungsi dan tugas
instansi-instansi terkait, kewenangan, koordinasi, dan mengenai
Komite Koordinasi Nasional TPPU, serta pandangan mengenai good
governance dalam penanganan tindak pidana pencucian uang
sebagaimana dijelaskan dibawah ini.
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a.

Fungsi dan Tugas Kepolisian

Sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
RI, Pasal 2 kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan
negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3 menyatakan bahwa:
(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh:
a. kepolisian khusus;
b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar hukumnya masing-masing.

b.

Fungsi dan Tugas Kejaksaan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI di dalam pengertian ditegaskan bahwa:

1.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum
dan

pelaksanaan

putusan

pengadilan

yang

telah

memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain
berdasarkan undang-undang.
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2.

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh
Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim.

3.

Penuntutan

adalah

tindakan

penuntut

umum

untuk

melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum
Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan
diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Adapun kedudukan Kejaksaan RI menurut Pasal 2 (ayat 1)
adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan
undang-undang.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, pihak
Kejaksaan menyampaikan bahwa menurut Pasal 30 Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2003

tentang

TPPU,

disebutkan bahwa “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”.

Hal tersebut berarti bahwa hukum acara yang digunakan untuk
Tindak Pidana Pencucian Uang, baik ditingkat Penyidikan,
Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan adalah
menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) selama tidak ditentukan lain oleh Undang-undang
Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.
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Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan
perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan
(Pasal 1 angka 7 KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan
Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh
KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksana kan
penetapan Hakim (Pasal 1 angka 6 KUHAP), sedangkan Jaksa
itu sendiri adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP
untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum melakukan Penuntutan itu,
maka ia dapat mengambil beberapa sikap. Misalnya dalam hal
tersangkut beberapa orang terdakwa, maksudnya apakah perkara
itu diajukan dalam 1(satu) berkas perkara atau dipecah menjadi
beberapa berkas perkara (Splitsing).

Sikap lain dari Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan
“penggabungan perkara”, ini dalam hal pada waktu yang sama
atau bersamaan menerima berkas perkara dan membuatnya
dalam 1(satu) surat dakwaan. Alasan dimungkinkannya dilakukan
penggabungan perkara itu adalah apabila beberapa tindak pidana
yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan
pemeriksaan

tidak

penggabungannya.

Atau

menjadikan
beberapa

halangan
tindak

terhadap

pidana

yang

bersangkut paut satu sama lain, dan beberapa tindak pidana
yang tidak tersangkut paut satu sama lain, tetapi yang satu
dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini
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penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan
(Pasal 141 KUHAP).

Pelimpahan perkara ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum
adalah dengan melampirkan surat dakwaan, dan permintaan
untuk diperiksa dalam sidang pengadilan.

c.

Fungsi dan Tugas PPATK

Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, maka
dinyatakan bahwa “dalam melaksanakan fungsinya, PPATK
mempunyai tugas sebagai berikut:
1) mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi
informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan UndangUndang 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 PPATK sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
5) membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa
Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam
Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundangundangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku
nasabah yang mencurigakan;
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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
transaksikeuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6
(enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat,

dan

lembaga

yang

berwenang

melakukan

pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
9) memberikan

informasi

kepada

publik

tentang

kinerja

kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak
bertentangan denganUndang-Undang ini.”

d.

Fungsi dan Tugas Perbankan

Bank Indonesia menyampaikan bahwa lingkup fungsi tugas
penyedia jasa keuangan perbankan dalam kaitannya dengan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
secara garis besar adalah:
1) Membangun database nasabah untuk mengetahui profil
nasabah.
2) Melakukan monitoring terhadap aktivitas transaksi nasabah
untuk mengetahui adanya transaksi nasabah yang tidak
sesuai dengan profilnya.
3) Melaporkan transaksi keuangan nasabah yang memenuhi
criteria

mencurigakan

kepada

intansi

yang

berwenang

(PPATK).
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Bank

Mandiri

menjelaskan

bahwa

Bank

Indonesia

telah

mengeluarkan ketentuan yang terkait dengan implementasi
Undang-undang terkait TPPU di Perbankan sejak tahun 2001,
terakhir kali dengan PSI No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan
Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme Bagi Bank Umum. Selain itu dalam rangka penyamaan
persepsi mengenai penerapan PSI tersebut, Bank Indonesia telah
memiliki

forum

komunikasi

yang

anggotanya

merupakan

pengawas dan pejabat bank.

e.

Tugas Komite Koordinasi TPPU dan Strategi Nasional

Berdasarkan Pasal 29B UUTPPU dan Keputusan Presiden
Nomor 1 Tahun 2004 telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan

Dan

Pemberantasan

TPPU

(Komite

TPPU).

Mengenai tugas, keanggotaan Komite TPPU dan Keanggotaan
Tim Kerja dapat dilihat pada Lampiran A Laporan Penelitian ini.

Sebagai komitmen pemerintah terhadap upaya pencegahan dan
pemberantasan TPPU, pada pertemuan Komite Koordinasi TPPU
tanggal 18 Maret 2009 yang dipimpin oleh Menko Polhukam telah
disepakati bahwa Strategi Nasional harus memusatkan perhatian
pada beberapa bidang mendasar, terutama area-area penting
yang sangat diperlukan untuk memperluas dan meningkatkan
efektivitas upaya-upaya Indonesia dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme serta tindak pidana asalnya (predicate offenses).

Untuk

mendukung

kepentingan

tersebut

di

atas,

Komite

Koordinasi TPPU telah merekomendasikan langkah-langkah
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strategis dalam berbagai bidang yang tertuang dalam Strategi
Nasional, yaitu:

▫ Strategi 1 :

Pembuatan Single Identity Number

▫ Strategi 2 :

Penyelesaian

Pembahasan

TPPU37,

RUU

Peraturan Pelaksanaan dan Implementasinya
▫ Strategi 3 :

Pengelolaan Database Secara Elektronis Dan
Ketersambungan (Connectivity)

Database

Yang Dimiliki Oleh Beberapa Instansi Terkait
▫ Strategi 4 :

Peningkatan

Pengawasan

Kepatuhan

Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
▫ Strategi 5 :

Pengefektifan

Penerapan

Penyitaan

Aset

(Asset Forfeiture) Dan Pengembalian Aset
(Asset Recovery)
▫ Strategi 6 :

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui
Kampanye Publik

▫ Strategi 7 :

Peningkatan Kerja Sama Internasional

▫ Strategi 8 :

Penguatan Pengaturan Tentang Pengiriman
Uang

Alternatif

System)

Dan

(Alternative
Pengiriman

Remittance

Uang

Secara

Elektronis (Wire Transfer)
▫ Strategi 9 :

Penanganan Sektor Non Profit Organization
Secara Komprehensif

f.

Komitmen Secara Nasional
Sebagai komitmen pemerintah dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka telah
dibangun Rezim Anti Pencucian uang di Indonesia dengan

37

Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
(RUU PP TPPU) yang pada tahun 2010 menjadi prioritas pembahasan di DPR RI.
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melibatkan berbagai komponen, dengan PPATK sebagai focal
pointnya (sesuai Pasal 18 UUTPP), sebagai berikut38:
1) Sektor keuangan (financial sector) yang terdiri dari pihak
pelapor (reporting parties-penyedia jasa keuangan) dan
pengawas & pengatur industri keuangan. Walaupun tidak
termasuk dalam sistem keuangan dan pihak pelapor, Ditjen
Bea dan Cukai dapat dikelompokkan dalam sektor ini karena
berperan dalam menyampaikan laporan kepada PPATK.
Namun apabila dilihat dari kewenangannya, dapat juga Ditjen
Bea dan Cukai dimasukkan dalam sektor law enforcement.
2) PPATK sebagai intermediator (penghubung) antara financial
sector

dan

law

enforcement/judicial

sector.

Dalam

kedudukan ini, PPATK berada di tengah-tengah antara sektor
keuangan dan sector penegakan hukum untuk melakukan
seleksi melalui kegiatan analisis terhadap laporan (informasi)
yang diterima, yang hasil analisisnya diteruskan kepada
penegak hukum dalam hal ini penyidik TPPU. Dalam kegiatan
analisis tersebut, PPATK menggali informasi keuangan dari
berbagai sumber baik dari instansi dalam negeri maupun luar
negeri dan informasi lainnya.
3) Sektor penegakan hukum (law enforcement/judicial sector)
yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan. Hasil analisis yang
diterima dari PPATK, inilah yang menjadi dasar dari penegak
hukum untuk diproses sesuai hukum acara yang berlaku.
4) Di samping itu, terdapat pihak lain yang mendukungnya yaitu
Presiden, DPR, Komite Koordinasi TPPU, Publik, lembaga
internasional dan instansi terkait dalam negeri seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat

38

Jawaban PPATK atas Kuesioner BPHN tentang Penelitian Efektivitas UU Money Laundering,
Periode 2009.
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Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Kehutanan dan
sebagainya, termasuk sektor swasta.
Untuk lebih jelasnya, rezim anti pencucian uang di Indonesia
dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut ini.
Gambar 1
Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia
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5.

Law Enforcement Approach

Kerjasama
Domestik

Tanggapan Atas Kewenangan Terkait TPPU

Masukan

mengenai

faKtor

kewenangan

terkait

TPPU

yang

dsampaikan, antara lain menyangkut mengenai:

a.

Pengaturan Kewenangan Secara Keseluruhan

PPATK

menyatakan

bahwa

dalam

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku sekarang ini, kewenangan dari pihak-
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pihak yang terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian
uang belum diatur secara jelas dan tegas. Untuk itu perlu
penataan ulang kewenangan dari setiap pelaksana UU TPPU.
Selain itu, Peran PPATK dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan TPPU belum optimal karena keterbatasan tugas
dan kewenangan, serta sumber daya manusia yang dimiliki.

b.

Kewenangan Pengawasan Terhadap Dugaan Adanya TPPU

Sejauh ini kewenangan yang berkaitan dengan pengawasan
terhadap dugaan adanya hasil tindak pidana pencucian uang
diatur sebagai berikut:

1) Kewenangan PPATK
Berdasarkan

Pasal

27

Undang-undang

TPPU,

dalam

menjalankan tugasnya PPATK memiliki kewenangan sebagai
berikut:
a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa
Keuangan;
b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan
atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang
yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut
umum;
c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan
mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-undang TPPU dan terhadap pedoman
pelaporan mengenai transaksi keuangan;
d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai
transaksi

keuangan

yang

dilakukan

secara

tunai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.”
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2) Kewenangan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan
Bapepam LK, mengingat kewajiban untuk meminta informasi
dari pengguna jasa bank yang berlaku di sektor keuangan
sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 17 UU TPPU, diatur
oleh masing-masing regulator dari penyedia jasa keuangan.
3) Kewenangan terhadap Kegiatan Usaha Pengiriman Uang
(KUPU) atau disebut Alternative Remmitance System (ARS)
dan PVA,

berada ditangan Bank Indonesia sesuai Surat

Edaran Bank Indonesia Nomor 10/49/DASP tanggal 24
Desember 2008 perihal Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman
Uang Bagi Perorangan dan Badan Usaha Selain Bank.
4) Selain itu, ada kerjasama antara PPATK dan Bank Indonesia
antara lain untuk melakukan pengawasan untuk tukar
menukar informasi hasil pengawasan. Teknis MoU terutama
terkait dengan tukar menukar informasi hasil pengawasan
diatur dalam kesepakatan Task Force antara BI dan PPATK.
5) Kewenangan pengawasan terhadap dugaan adanya tindak
pidana pencucian uang juga dilakukan atas kerjasama antara
Kejaksaan Agung RI dengan Bank Indonesia, berdasarkan
Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Jaksa Agung RI,
Kepala

Kepolisian

RI,

dan

Gubernur

BI

No:

6/91/KEP.GBI/2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak
Pidana di Bidang Perbankan pada tanggal 20 Desember
2004. Terkait dengan pelaksanaan SKB ini, apabila dalam
pemeriksaan

atau

investigasi

dugaan

tindak

pidana

perbankan, Bank Indonesia juga melihat adanya dugaan
tindak

pidana

pencucian uang,

maka

Bank

Indonesia

menginformasikannya kepada pihak penyidik bersamaan
dengan laporan dugaan tindak pidana perbankan yang
bersangkutan, sehingga penyidik dapat secara simultan
menangani kedua jenis dugaan tindak pidana tersebut.
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c.

Kewenangan Menjatuhkan Sanksi Administratif

Menurut

Bank

sampai

saat

ini

PPATK

belum

memiliki

kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif terhadap
keterlambatan

penyampaian STR dan CTR, sehingga untuk

sementara waktu otoritas (BI) yang mengenakannya, padahal BI
tidak memiliki akses terhadap laporan-laporan dimaksud.

d.

Kewenangan Penyidikan

Pihak kejaksaaan memandang bahwa kewenangan instansi yang
terlibat

dalam penanganan TPPU

masih

harus

dibenahi,

khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Jaksa sebagai
Penyidik Tindak Pidana Asal. Dalam hal ini seringkali pihak
kejaksaan menemukan aliran dana yang memenuhi unsur tindak
pidana pencucian uang, namun karena Jaksa tidak memiliki
kewenangan

untuk

menyidik

TPPU,

maka

Jaksa

hanya

mempergunakan pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi saja.

6.

Tanggapan Terhadap Koordinasi Dalam Penanganan TPPU

Masukan mengenai faktor koordinasi terkait masalah TPPU yang
disampaikan oleh para responden, adalah mengenai:

a.

Koordinasi Dalam Penanganan Rezim Anti Pencucian Uang

Koordinasi

dalam

hal

ini

dilakukan

melalui

kerjasama

pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor
25 Tahun 2003, yaitu dengan penerbitan MoU atau SKB, antara
lain MoU antara PPATK dan BI tanggal 20 Oktober 2003
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mengenai kerjasama dalam hal: i) perumusan ketentuan, ii)
pengawasan, iii) tukar menukar informasi, dan iii) penugasan
pegawai. Demikian juga kerjasama berdasarkan Surat Keputusan
Bersama (SKB) antara Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI,
dan Gubernur BI No: 6/91/KEP.GBI/2004 tentang Kerjasama
Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan pada tanggal
20 Desember 2004 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Namun menurut Bank Indonesia dalam rangka kerjasama antara
Bank

Indonesia

dan

PPATK

tersebut

di

atas,

dalam

pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang perlu
ditingkatkan koordinasinya, khususnya menyangkut pelaksanaan
anti tipping off (larangan untuk mengungkapkan identitas
pelapor). Berkaitan dengan hal tersebut perlu peningkatan
enforcement terkait pelanggaran tipping off dan peningkatan
edukasi terkait dengan proses penyidikan dan penuntutan
terhadap tindak pidana.

Pihak pengadilan39 juga berpendapat bahwa salah satu
kelemahan

dalam

penyelesaian

kasus

Tindak

Pidana

Pencucian Uang adalah dalam hal koordinasi antar Lembaga
yang berwenang di dalamnya, yaitu antara PPATK, Kepolisian,
Kejaksaan, dan Pengadilan yang cenderung masih berdiri
dalam posisinya masing masing tanpa ada kesepahaman
ataupun pengaturan (agreement) yang jelas terhadap posisi
dan

sistem

kerjasama

khusus

antar

lembaga-lembaga

tersebut dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.

39

Pengadilan Jakarta Utara.
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b.

Koordinasi Dalam Penyidikan

PPATK menyatakan bahwa pada umumnya penanganan TPPU
tidak terlepas dari tindak pidana asalnya, karenanya penyidikan
tindak pidana asal dilakukan oleh penyidik dari berbagai instansi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan UU TPPU sekarang, penyidikan TPPU hanya
dilakukan oleh Polri. Mengingat banyaknya tindak pidana asal
yang terkait dengan TPPU, maka penanganannya memerlukan
koordinasi dan kerjasama yang baik antar sesama penyidik dari
berbagai instansi dimaksud. Untuk menghindari hambatanhambatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan TPPU
tersebut perlu perluasan penyidik yang berwenang melakukan
penyidikan TPPU agar pemberantasan TPPU lebih efektif dan
efisien.

c.

Koordinasi Dalam Penegakan Hukum
Koordinasi antara instansi terkait dalam penegakan hukum,
utamanya

pelaksanaan

ketentuan-ketentuan

UU

TPPU,

khususnya Pasal 32 dan 33 masih sering terkendala, karena
Menurut Bank Indonesia, belum adanya kesamaan persepsi
antara instansi terkait dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan
tersebut.

d.

Koordinasi Melalui Komite TPPU

Kejaksaan RI menggarisbawahi tentang perlunya menjalankan
fungsi koordinasi yang digagas oleh PPATK pada tanggal 30

55

Desember 200240 secara nyata dan sungguh-sungguh, yang
dilakukan melalui Komite Nasional Penanggulangan Tindak
Pidana Pencucian Uang beranggota

berbagai instansi terkait

dibawah koordinasi Menko Polkam dan Menko Perekonomian41.
Upaya ini perlu dilakukan dengan menyertakan masyarakat agar
pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dapat berjalan secara efektif.

7.

Tanggapan Atas Komitmen Pemerintah (Good Governance)

Bank Mandiri memandang bahwa terkait dengan komitmen terhadap
good governance, sampai saat ini agenda tentang Single Identity
Number (SIN) yang menjadi prioritas pertama dalam strategi Komite
Koordinasi Nasional masih tertunda pelaksanaannya.

Hal senada

tentang SIN juga dikemukakan oleh PPATK, bahwa SIN yang dapat
mempermudah aparat penegak hukum dalam mendapatkan informasi
yang akurat terkait pelaku tindak pidana masih belum dimiliki.

Bank Indonesia memandang masih diperlukannya penegakan "good
governance" yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan
yang efektif, adil dan mensejahterakan. Selain itu, perlunya ada
keteladanan dari pimpinan negara hingga pimpinan instansi/

institusi

publik lainnya dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang
di masing-masing instansi.

40

Forum yang digagas PPATK dihadiri oleh pejabat tinggi dari instansi terkait antara lain: Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Luar Negeri, Staf Ahli Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia,
Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian RI, Ketua Bapepam, Kepala Badan Intelijen
Nasional, Kepala Badan Narkotika Nasional dan Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme,
Lihat PPATK, “Indonesia Melawan Praktik Pencucian Uang”, halaman 24.
41
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi
menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan International Monetary Fund tanggal
15 September 2003.
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8.

Tanggapan Terhadap Kerjasama Terkait TPPU

a.

Kerjasama Internasional

Dalam rangka kegiatan pencegahan dan pemberantasan TPPU,
PPATK telah melakukan kerjasana di tingkat internasional (luar
negeri) dengan berbagai negara. Rincian kerjasama ini dapat
dilihat pada Lampiran D Laporan ini.

b.

Kerjasama Hukum Timbal Balik

PPATK menyatakan bahwa Mutual Legal Assistance (MLA)
atau Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Hukum Pidana sudah
dapat terlaksana secara efektif. Contohnya Indonesia telah
melakukan MLA dengan beberapa negara terkait kasus Adrian
Woworuntu. Hambatan di dalam pelaksanaan MLA adalah terkait
dengan sistem hukum atau regulasi dari negara yang dimintai
bantuan oleh Indonesia.

c.

Kerjasama Dalam Negeri

Kejaksaan RI menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan
penanganan dan kapasitas SDM aparat penegak hukum,
Kejaksaan telah membuat MoU dengan PPATK dan membuat
pelatihan gabungan mengenai TPPU yang pesertanya terdiri dari
para Penyidik, Jaksa dan Hakim di seluruh Indonesia, sehingga
diharapkan pelatihan bersama ini akan membuat jejaring
kerjasama informal antar aparat penegak hukum dan memiliki
platform yang standard dalam memahami TPPU.
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PPATK telah melakukan berbagai kerjasama

tingkat dalam

negeri berdasarkan suatu Memorandum of Understanding (MoU)
dengan berbagai instansi, institusi, lembaga pendidikan dalam
rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang. Rincian kerjasama dapat dilihat pada Lampiran E Laporan
Penelitian ini.

9.

Tanggapan Mengenai Modus Operandi

PPATK menerangkan bahwa Money Laundering atau TPPU termasuk
dalam transnational organized crime atau kejahatan lintas negara yang
terorganisir. Kejahatan seperti ini, merupakan kejahatan serius
(serious crime), sehingga meskipun saat ini telah terdapat berbagai
peraturan

perundang-undangan

terkait

dengan

TPPU,

tidak

mengakibatkan menurunnya tingkat TPPU di Indonesia. Hal ini
dikarenakan oleh beberapa hal seperti:
§

Modus operandi yang semakin hari semakin kompleks sehingga
menyulitkan penegak hukum untuk melakukan penelusuran baik
harta hasil kejahatan maupun pelaku kejahatannya.

§

Semakin banyak media pencucian uang seperti penyedia jasa
keuangan, profesi, maupun melalui penyedia barang dan jasa
(agen properti, dealer mobil, penjual emas dan permata).

Contoh modus operandi tindak pidana pencucian uang, selain media
perbankan42, adalah:
§

Transaksi di Luar Profile Nasabah
AB seorang pegawai disalah satu instansi pemerintah, pada bulan
April 2007, melakukan penyetoran dana ke rekeningnya di Bank Z

42

Sumber : www.ppatk.go.id.
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dalam bentuk valuta asing senilai USD 500.000 (Rp 4,5 M). Dana
tersebut selanjutnya dipindahkan ke beberapa rekening milik istri,
teman kerja dan seorang wanita berprofesi pemandu lagu.
Transaksi setoran valas tersebut dinilai tidak wajar dan tidak sesuai
dengan profil AB selaku pegawai disalah satu instansi pemerintah.
Bank Z melaporkan transaski tersebut kepada otoritas berwenang.
Berdasarkan analisis otoritas berwenang diindikasikan adanya
unsur tindak pidana sehingga diteruskan kepada pihak penyidik
untuk proses investigasi lebih lanjut. Sesuai hasil penyidikan
diketahui bahwa dana yang disetorkan oleh AB ke rekeningnya di
Bank Z berasal dari pemberian (gratifikasi) PT X karena AB telah
membantu melakukan mark down (mengurangi) penerimaan pajak
dari setoran PT X ke negara senilai Rp 70 M pada tahun 2007.
Kasus ini telah dilimpahkan ke pengadilan dan Majelis Hakim telah
menjatuhkan vonis 8 (delapan) tahun penjara terhadap AB karena
terbukti telah melakukan TPPU dari hasil gratifikasi.

Transaksi di luar Profil Nasabah Bank dapat dilihat pada Gambar 2
berikut ini
Gambar 2
Transaksi Diluar Profil Nasabah
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§

Penyuapan Pejabat Melalui Perusahaan Pembiayaan

Mr. A seorang karyawan swasta mengajukan permohonan
pembiayan leasing atas 1 (satu) unit mobil mewah senilai Rp 450
juta kepada perusahaan leasing (PT Z). Setelah disetujui, Mr. A
menandatangani kontrak leasing yang diikuti dengan penerimaan
sebuah unit mobil dari PT Z. Selanjutnya, cicilan selalu dibayarkan
oleh Mr. A kepada PT Z. Pada kenyataannya, surat-surat
kepemilikan mobil tersebut bukan atas nama Mr. A melainkan atas
nama Mr. B. Dengan kata lain, penguasaan kepemilikan mobil
mewah tersebut berada dibawah kendali Mr. B yang diidentifikasi
sebagai seorang pejabat di instansi pemerintah. Dari hasil
penggalian informasi oleh perusahaan leasing diketahui bahwa
perusahaan Mr. A adalah pemenang tender dalam proses lelang
proyek pengadaan barang dan jasa di kantor Mr. B. Berdasarkan
hal tersebut, perusahaan leasing menyampaikan LTKM kepada
PPATK.
Gambar 3
Penyuapan Pejabat Melalui Perusahaan Pembiayaan
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10.

Tanggapan Terhadap Sosialisasi

PPATK dari Tahun 2003 sampai dengan Juli 2009 telah melaksanakan
Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang di beberapa daerah di
Indonesia. Peserta dari kegiatan sosialiasasi tersebut adalah PJK,
Aparat Penegak Hukum, Akademisi, Wartawan, Pihak Pelapor
baru/New Reporting Parties (profesi dan penyedia barang dan jasa)
dan Masyarakat Umum. Di dalam kegiatan tersebut, kami bekerjasama
dengan Bank Indonesia, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi,
POLDA, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Universitas dan Perguruan
Tinggi serta Assosiasi.

11.

Tanggapan Terhadap Penegakan Hukum dan Sanksi

a.

Pelaksanaan Penegakan Hukum

Kejaksaan RI berpendapat bahwa secara umum penegakan
hukum berkaitan

dengan

pelaksanaan ketentuan-ketentuan

TPPU telah berjalan dengan baik, namun dilihat dari output
perkara yang telah diputus oleh pengadilan berdasarkan UU
TPPU, masih perlu dipertimbangkan adanya perbaikan aturan
dan SDM. Salah satu perbaikan dari sudut aturan adalah
perluasan penyidik tindak pidana pencucian uang oleh penyidik
dari tindak pidana asal. Demikian juga dalam kasus perpajakan
sering terdapat unsur tindak pidana pencucian uangnya, namun
dikarenakan penyidik pajak tidak dapat melakukan penyidikan
TPPU, maka sering kali tidak digunakan aturan TPPU. Walaupun
sebenarnya kasus TPPUnya dapat diserahkan kepada penyidik
Polri, namun hal tersebut akan menambah jalur birokrasi dan
kurang efisien serta pada kenyataannya koordinasi merupakan
salah satu kata yang mudah diucapkan namun sulit dipraktekkan.
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PPATK

memberikan

masukan

bahwa

penegakan

hukum

berkaitan dengan pelaksanaan UU TPPU masih ada yang belum
dapat berjalan dengan baik, yaitu mengenai:

1) Penerapan Azas Pembuktian Terbalik
Faktor penghambatnya adalah dikarenakan belum adanya
peraturan terkait petunjuk teknis tentang implementasi Pasal
35 UU TPPU, sehingga ketentuan tersebut sampai saat ini
belum dapat dilaksanakan secara efektif.

2) Penerapan Azas Tindak Pidana Asal Tidak Perlu Pembuktian
Terlebih Dahulu
Faktor penghambat adalah dikarenakan belum terdapatnya
kesamaan pemahaman diantara aparat penegak hukum.

Bank Indonesia berpendapat bahwa penegakan hukum berkaitan
dengan

pelaksanaan

ketentuan-ketentuan

dalam

Undang-

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dirasakan belum
sepenuhnya berjalan dengan baik, faktor utama yang menjadi
penghambatnya adalah belum adanya kesamaan persepsi antara
pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan
dalam UU TPPU khususnya Pasal 32 yang mengatur tentang
pemblokiran

dan

Pasal

33

mengenai

surat

permintaan

keterangan mengenai harta kekayaan seseorang dari pihak
Penyelidik/Penyidik kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Menurut

Bank

Indonesia

selanjutnya,

berkaitan

dengan

penegakan hukum masih perlu ada ketentuan pelaksanaan dari
UU TPPU yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai
format standar surat permintaan pemblokiran dan keterangan
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terkait harta kekayaan seseorang yang didalamnya secara tegas
mencantumkan kapan, pada tahapan mana dan oleh siapa
permintaan keterangan tersebut dapat diajukan.

Bank Mandiri menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam
penegakan hukum terkait pelaksanaan ketentuan-ketentuan
TPPU adalah pelanggaran terhadap ketentuan anti tipping off
(larangan untuk mengungkapkan identitas pelapor), sehingga
masih perlu peningkatan law enforcement terkait pelanggaran
tipping off dan peningkatan edukasi terkait dengan proses
penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian
uang.

Berkaitan dengan penegakan hukum, permasalahan lainnya
adalah terkait dengan keterbatasan PPATK untuk mengetahui
perkembangan penyidikan terhadap hasil analisis yang telah
disampaikan oleh PPATK, dimana berdasarkan ketentuan Pasal
27 UU TPPU, PPATK berwenang mendapatkan laporan tersebut.
Kepentingan terhadap perkembangan penyidikan tersebut juga
dibutuhkan oleh sektor perbankan untuk updating data mengenai
status nasabah.

Selain itu masih terdapat permasalahan mengenai pemahaman
penegak hukum terhadap proses pembuktikan tindak pidana
pencucian uang yang masih dikaitkan dengan pembuktian tindak
pidana asal.

b.

Sanksi Terkait TPPU

Kejaksaan RI mengatakan bahwa sanksi pidana yang diatur
dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
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Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU Nomor
25 Tahun 2003 sudah cukup berat, namun yang diperlukan
adalah sanksi mengenai pembawaan uang ke luar negeri yang
masih ringan, dan perlunya UU TPPU ini diperkuat dengan rezim
civil asset forfeiture sebagaimana dianut dalam sistem di negaranegara Common Law seperti Amerika Serikat, Australia dan
sebagainya. Rezim civil asset forfeiture sangat mendukung
perampasan harta hasil tindak pidana atau yang dtemukan
disekitar lokasi tindak pidana atau harta tak bertuan yang diduga
berasal dari tindak pidana.

PPATK

pun

menyampaikan

bahwa

sanksi

untuk

TPPU

berdasarkan UU TPPU sudah memadai. Namun di dalam
implementasinya, ditemui hambatan terkait dengan minimum
pidana penjara. Hambatan tersebut muncul manakala tingkat
kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kajahatan tersebut
termasuk dalam kejahatan yang “ringan”, dapat mengakibatkan
tidak sesuainya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku
kejahatan

tersebut

tidak

sesuai

dengan

kjahatan

yang

dilakukannya.

Bank Indonesia juga berpandangan bahwa sanksi untuk TPPU
sudah memadai. Sedangkan Bank Mandiri memberikan masukan
bahwa sampai saat ini belum ada pengaturan mengenai sanksi
atas keterlambatan penyampaian laporan STR (Suspicious
Transaction Report) dan CTR (Cash Transaction Report).
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12.

Tanggapan Mengenai Laporan Hasil Analisis dan Putusan Perkara
TPPU

Data dan masukan mengenai kasus, laporan dan putusan perkara
TPPU yang diterima dari responden adalah sebagai berikut:

a.

Laporan Hasil Analisis

Kejaksaan menjelaskan mengenai mekanisme penyampaian
Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diserahkan kepada Kejaksaan
oleh PPATK. Sesuai dengan Pasal 26 huruf g Undang-undang
TPPU, ditentukan bahwa dalam melaksanakan fungsinya PPATK
mempunyai tugas, antara lain melaporkan hasil analisis transaksi
keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada
Kepolisian dan Kejaksaan.
LHA yang disampaikan PPATK akan ditujukan kepada Kepolisian
dan Kejaksaan, dan apabila berkaitan dengan perkara Tindak
Pidana Umum, maka LHA tersebut akan diteruskan kepada Jaksa
Agung Muda Tindak PIdana Umum dan apabila berkaitan dengan
perkara Tindak Pidana Khusus akan diteruskan kepada Jaksa
Agung Muda TIndak Pidana Khusus.

LHA yang diteruskan ke Jampidum akan dikompilasi dan menjadi
bahan dukungan bagi JPU dalam menganalisa berkas yang akan
disampaikan oleh Mabes Polri, dan LHA yang diteruskan kepada
Jampidsus akan ditelaah apakah ada kaitannya dengan perkara
yang sedang ditangani Jampidsus atau menjadi perkara baru.
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b.

Putusan Perkara TPPU

Data tentang jumlah perkara yang telah diputus oleh pengadilan
berdasarkan UU TPPU adalah sebanyak 12 perkara43.

c.

Putusan Perkara Terkait Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan
Dengan TPPU

Menurut PPATK sampai saat ini belum ada putusan pengadilan
terkait TPPU yang menggunakan sistem selain perbankan.
Namun, sudah ada putusan perkara terkait Tindak Pidana Lain
Yang Berkaitan Dengan TPPU, yaitu :
§

Putusan PN Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2005/ PN.JKT.
PST
Uraian kasusnya sebagai berikut:
Suardi, Direktur PT. Yan Shama Linque dan Suhandi,
Manager PT. Yan Shama Linque dengan sengaja tidak
melaporkan

kepada

PPATK

transaksi

keuangan

mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a
Undang-undang tentang TPPU.
§

Putusan PN Jakarta Pusat
Menghukum kedua terdakwa dengan pidana denda masingmasing Rp 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan,
dan seterusnya.

43

www.ppatk.go.id.
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§

Analisis Putusan
Perkara ini sangat menarik karena putusannya menghukum
terdakwa dipidana denda Rp 500.000.000,- disebabkan tidak
melapor kepada PPATK. Penggunaan Pasal 8 dan 13
UUTPPU merupakan yang pertama kali dalam catatan
implementasi UUTPPU. Perkara ini akan menjadi contoh yang
baik untuk meningkatkan kesadaran Penyedia Jasa Keuang
agar melaksanakan kewajiban melapor ke PPATK.

d.

Jumlah Laporan dan Kasus TPPU

Berkaitan dengan jumlah laporan atau kasus TPPU, pada
umumnya responden berpendapat bahwa sebenarnya dengan
adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai TPPU seyogyanya dapat mengurangi kesempatan bagi
pelaku

TPPU,

namun

data

mengenai

penurunan

atau

peningkatan kejahatan tersebut tidak terdapat pada penyedia jasa
perbankan.
Mengenai

jumlah

kasus

atau

laporan

TPPU,

Kejaksaan

berpendapat bahwa dengan adanya UU TPPU sudah barang
tentu akan makin banyak terungkap perkara atau kasus TPPU,
namun aturan TPPU tidak dapat berjalan sendirian karena perlu
instrumen

peraturan

lainnya,

yaitu

peraturan

perundang-

undangan tentang Perampasan Aset yang harus segera dibahas
sehingga penanganannya akan menjadi sinergis.

13.

Tanggapan Terhadap Kendala dan Hambatan
Kendala yang dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang, khususnya dalam rangka pelaksanaan
peraturan perundang-undangan terkait, pada umumnya menyangkut
mengenai kewenangan penyidikan, LTKM dan LTKT, akurasi data
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yang diperlukan, sumber daya manusia (SDM), perbedaan interpretasi
antara

penegak

hukum

dan

keterbatasan

sistem

informasi

sebagaimana diungkapkan di bawah ini.

a.

Kejaksaan

Kejaksaan menyampaikan kendala yang berkaitan dengan SDM,
yaitu bahwa hambatan utama dalam menjalankan fungsi dan
tugas sebagai Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai perlunya
peningkatan

kapasitas

SDM yang

menguasai

teknik

dan

substansi mengenai tindak pidana pencucian uang itu sendiri.
Selain itu ada hambatan juga yang terkait dengan tugas dan
fungsi Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Asal sebagaimana
telah dikemukakan dalam uraian tentang masalah kewenangan
penyidikan seperti tersebut pada Butir 4d di atas.

b.

Lembaga PPATK
1) Hambatan

Di dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya,
PPATK masih menghadapi beberapa hambatan, seperti:
(a) Keterbatasan

sumber

informasi

yang

berasal

dari

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berupa Laporan Transaksi
Keuangan

Mencurigakan

(LTKM)

dan/atau

Laporan

Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
(b) Keakuratan data nasabah baik yang tercantum di dalam
LTKM maupun LTKT yang dilaporkan kepada PPATK; dan
(c) Banyaknya interpretasi yang berbeda antara pihak aparat
penegak hukum, PJK, serta akademisi;
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(d) Keterbatasan sistem teknologi informasi PJK terkait
dengan pelaporan LTKM dan/atau LTKT secara online.

2) Upaya Untuk Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sampai saat
ini, PPATK terus melakukan upaya sebagai berikut :
ù

Untuk menangani hambatan keterbatasan LTKM dan/atau
LTKT yang dilaporkan oleh PJK, PPATK telah menempuh
cara-cara sebagai berikut :
-

Berdasarkan Pasal 27 UU TPPU, PPATK memiliki
kewenangan untuk melakukan audit kepatuhan akan
implementasi ketentuan yang mengatur tentang upaya
pencegahan

dan

pemberantasan

tindak

pidana

pencucian uang, salah satunya adalah melakukan uji
petik terhadap transaksi nasabah

di suatu PJK dan

apabila ditemukan adanya transaksi nasabah yang
seharusnya dilaporkan kepada PPATK, maka temuan
tersebut akan dilaporkan dalam hasil audit yang akan
disampaikan kepada regulator masing-masing PJK
(Bank Indonesia, BAPPEPAM-LK, BAPPEBTI) untuk
dapat ditindak lanjuti.
-

Berdasarkan Pasal 13 UU TPPU, setiap PJK wajb
melaporkan LTKM dan/atau LTKT kepada PPATK.
Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka
berdasarkan Pasal 8 UU TPPU, PJK dapat dikenakan
sanksi pidana. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan
Kepala PPATK Nomor PER-06/1.02/PPATK/04/2009
tentang

Standar

Prosedur

Operasi

Penanganan
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Terhadap Penyedia Jasa Keuangan Yang Tidak
Memenuhi Kewajiban Pelaporan.
ù Terkait dengan keakuratan data nasabah, PPATK telah
melakukan upaya memasukkan isu Single Identity
Number (SIN) menjadi salah satu Strategi Nasional
dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
ù

Untuk menghindari multi interpretasi dari berbagai
pihak, PPATK telah melakukan Sosialisasi Rezim Anti
Pencucian Uang di Indonseia kepada PJK, Aparat
Penegak Hukum, Akademisi, Profesi, Wartawan dan
Pihak

Pelapor

Baru/New

Reporting

Parties

sebagaimana tercantum di dalam RUU PP TPPU.

c.

Bidang Perbankan
Kendala yang disampaikan pihak perbankan dalam penanganan
TPPU, antara lain bahwa penerapan prinsip KYC (PBI No.
11/28/PBI/2009) belum dapat efektif, yang disebabkan antara lain
karena:
1) Sistem administrasi kependudukan belum baik;
2) Dalam proses pendirian PT baru belum dilakukan screening
terhadap

pemegang

saham

yang

cacat

hukum

oleh

Departemen Hukum dan HAM;
3) Nasabah belum sepenuhnya terbuka untuk menyampaikan
data pribadi dan keuangannya.
Dengan kurang rapihnya administrasi kependudukan tersebut,
maka prinsip KYC belum sepenuhnya dapat diterapkan,
misalnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank dan
asuransi dalam rangka menerapkan ketentuan tentang prinsip
mengenal nasabah mengalami kesulitan melakukan verifikasi
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kebenaran dokumen identitas diri yang diserahkan oleh calon
nasabahnya. Seringkali bank tanpa sadar menerima nasabah
yang menggunakan identitas palsu atau asli tapi palsu
(ASPAL)44. Oleh karena itu, pemerintah harus sesegera
mungkin menyelesaikan pembuatan SIN tersebut, agar dapat
mendukung efektivitas UU TPPU.

44

Yunus Husein, Makalah Money Laundering, www.yunushusein.wordpress.com/makalah.
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BAB IV
ANALISIS

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka yang akan dianalisis lebih lanjut
dalam penelitian ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan

(i)

ketentuan-ketentuan terakait tindak pidana pencucian uang, utamanya UU
TPPU, (ii) peran dan komitmen pemerintah, serta (iii) kendala dan hambatan
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
khususnya dalam pelaksanaan undang-undang TPPU tersebut sebagaimana
diuraikan berikut ini.

A.

Ketentuan-ketentuan Terkait TPPU

Secara keseluruhan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan
tindak pidana pencucian uang, termasuk undang-undang mengenai
ratifikasi peraturan internasional terkait telah cukup memadai, namun
masih terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan, antara lain45:

1.

Analisis Secara Umum

a.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih
memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian tindak pidana
pencucian uang, sehingga dapat membuka peluang bagi pelaku
tindak pidana untuk mencuci hasil kejahatannya;

b.

Adanya beragam penafsiran atas beberapa rumusan norma
dalam peraturan perundang-undangan terkait TPPU yang berlaku

45

Dirangkum dari Jawaban para responden atas Kuesioner BPHN mengenai efektivitas UU Money
Laundering, Periode 2009.
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saat ini, sehingga belum menjamin kepastian hukum dan
ketertiban hukum dalam masyarakat;

c.

Walaupun ketentuan yang terkait dengan TPPU dan pendanaan
terorisme yang tersebar di beberapa konvensi internasional
beberapa diantaranya telah diratifikasi oleh Indonesia, namun
penerapannya masih menghadapi masalah. Permasalahannya
adalah bahwa penerapan konvensi yang telah diratifikasi
Indonesia masih perlu penyesuaian, karena walaupun pada
dasarnya penerapannya dapat dikatakan telah berjalan secara
efektif, namun sebagaimana dinyatakan oleh PPATK dalam
jawabannya atas kuesioner BPHN, konvensi belum sepenuhnya
dapat diterapkan di Indonesia, dikarenakan adanya benturan
dengan sistem hukum Indonesia. Seperti telah dijelaskan dalam
bab-bab sebelumnya, salah satu benturan adalah berkaitan
dengan jenis tindak pidana yang disebut serious crime (kejahatan
serius).

Tindak

pidana

pencucian

uang

termasuk

dalam

transnational organized crime atau kejahatan lintas negara yang
terorganisir. Kejahatan seperti ini termasuk ke dalam serious
crime, sedangkan Indonesia tidak mengenal jenis tindak pidana
sebagaimana dimaksud. Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia,
hanya dikenal jenis tindak pidana pelanggaran dan kejahatan.
Oleh karena itu, perlu dipikirkan agar pengertian dan jenis seious
crime ini diakomodasi dalam peraturan pidana Indonesia secara
jelas dan tegas agar ada kepastian hukum.

d.

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan bagi pelapor dan
saksi yang diatur dalam Bab VII UU TPPU dipandang oleh para
responden pelaksanaan dalam prakteknya juga belum berjalan
efektif. Hal ini disebabkan masih kurangnya jaminan keamanan
apabila seseorang menjadi pelapor atau saksi dalam kasus
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TPPU, sehingga karena ketakutan-ketakutan seperti itu, banyak
kasus

yang

tidak

terungkap.

Oleh

karena

itu

perlu

dipertimbangkan untuk membentuk secara khusus undangundang tentang perlindungan saksi dan pelapor46.
2.

Kewenangan Terkait TPPU

a.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini,
kewenangan dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan
rezim anti pencucian uang belum diatur secara jelas dan tegas,
antara lain mengenai kewenangan dalam penyelidikan dan
penyidikan, kewenangan dalam penegakan hukum, dan sanksi
penjara dan denda yang masih ringan serta pengenaan sanksi
administratif.

b.

Khusus mengenai kewenangan penyidikan, pada umumnya
penanganan TPPU tidak terlepas dari tindak pidana asalnya.
Namun berdasarkan UU TPPU sekarang, penyidikan TPPU
hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian RI, sehingga ketika pihak
kejaksaaan yang juga mempunyai kewenangan penyidikan
menemukan aliran dana yang memenuhi unsur tindak pidana
pencucian uang, karena di dalam Undang-undang TPPU belum
ada ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penyidik
tindak pidana asal terhadap penyidikan tindak pidana pencucian
uang, maka Jaksa hanya menggunakan kewenangannya untuk
menyidik tindak pidana pencucian uang berdasarkan pasal-pasal
dalam tindak pidana korupsi saja. Masalah penyidikan inipun
dialami oleh pihak perpajakan, misalnya dalam kasus perpajakan
sering terdapat unsur tindak pidana pencucian uangnya, namun

46
Gayatri Dyah Suprobowati, Efektivitas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang TPPU
Khususnya Mengenai Pengaturan Transfer Dana Melalui Media Elektronik Pada Bank, Yustisia: Edisi
Nomor 69 Sept. - Desember 2006.
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dikarenakan penyidik pajak tidak dapat melakukan penyidikan
TPPU, seperti halnya dengan pihak kejaksaaan karena belum
diatur dalam UU TPPU, maka sering kali tidak digunakan aturan
TPPU. Walaupun sebenarnya kasus TPPUnya dapat diserahkan
kepada penyidik kepolisian, namun hal tersebut akan menambah
jalur birokrasi dan kurang efisien sehingga seringkali justeru
terdapat hambatan dalam mengungkapkan TPPU. Oleh karena
itu masalah kewenangan penyidikan ini masih perlu ditata
kembali. Salah satu perbaikan dari sudut aturan yang perlu
dipertimbangkan

adalah

perluasan

penyidik

tindak

pidana

pencucian uang oleh penyidik tindak pidana asal/pokok. Selain
itu, mengingat bahwa pada kenyataannya koordinasi merupakan
sesuatu yang mudah diucapkan namun prakteknya seringkali sulit
dilaksanakan, maka aturan mengenai koordinasi dan kerjasama
yang baik antar sesama penyidik dari berbagai instansi dimaksud
merupakan

hal

pengaturannya

yang

sangat

(misalnya

penting

mengenai

dan

lingkup

harus

jelas

kewenangan,

prosedur dan mekanisme koordinasi dan kerjasamanya). Dengan
kata lain, perlu dengan cermat mempertimbangkan dampak atau
kendala yang akan dihadapi instansi-instansi yang mempunyai
kewenangan penyidikan TPPU di lapangan ketika melakukan
koordinasi

dan

kerjasama.

Jika

tidak,

maka

perluasan

kewenangan penyidikan TPPU kepada beberapa instansi terkait
kemungkinan justeru dapat menimbulkan kerancuan yang pada
akhirnya menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan
TPPU.

3.

Peraturan Dibidang Perbankan

a.

Di bidang perbankan, belum ada ketentuan yang mengatur
secara tegas dan jelas mengenai format standar surat permintaan
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pemblokiran dan keterangan terkait harta kekayaan seseorang.
Mengingat format standar surat permintaan tersebut sangat
penting bagi Bank dalam peran sertanya dalam pencegahan dan
pemberantasan

TPPU,

maka

perlu

dirumuskan

ketentuan

mengenai standarisasi format suratnya yang didalamnya secara
tegas mencantumkan kapan, pada tahapan mana dan oleh siapa
permintaan keterangan tersebut dapat diajukan. Ketiadaan
ketentuan ini akan juga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan
UU TPPU.

b.

Peraturan perundang-undangan TPPU yang sekarang belum
mengatur tentang keterlambatan penyampaian laporan STR dan
CTR, khususnya mengenai sanksi atas keterlambatan pelaporan
STR dan CTR tersebut.

c.

Penerapan prinsip KYC sebagaimana diatur dalam PBI No.
11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Bagi Bank Umum belum cukup efektif untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana pencucian uang, karena sistem
administrasi kependudukan belum baik, dalam proses pendirian
PT baru belum dilakukan screening terhadap pemegang saham
yang cacat hukum oleh Departemen Hukum dan HAM, dan
nasabah belum sepenuhnya terbuka untuk menyampaikan data
pribadi dan keuangannya.

d.

Demikian juga Rekomendasi FATF 29.3 mengenai akses
regulator atas informasi apapun yang dimiliki Bank yang belum
secara

efektif

dapat

diterapkan

di

Indonesia.

Menurut

rekomendasi ini akses regulator tersebut tidak boleh dibatasi,
namun pada kenyataannya masih terdapat pembatasan akses
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regulator tersebut. Hanya saja jika rekomendasi

tersebut

diterapkan artinya perlu ada perlakuan yang sama bagi seluruh
regulator dan pihak lainnya. Apabila petugas pemeriksa BI dapat
memaksa bank untuk menyerahkan laporan transaksi keuangan
mencucigakan yang disusun atau yang telah dilaporkan ke
PPATK, demikian halnya bagi petugas pemeriksa dari regulator
lainnya terhadap penyedia jasa keuangan. Apabila ini terjadi,
maka PJK berada pada posisi yang sulit dan STR sulit dijamin
kerahasiaannya, walapun pemeriksa baik dari BI dan regulator
lainnya terkena ketentuan rahasia jabatan. Oleh karena itu
penerapan rekomendasi tersebut harus benar-benar penuh
kehati-hatian. Disisi lain, penerapan akses regulator tanpa
pembatasan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap
keefektivitasan pelaksanaan UU TPPU dan peraturan perundangundangan terkait lainnya. Efektivitas UU TPPU sangat penting
untuk bidang perbankan mengingat rezim anti pencucian uang
dan Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya saling terkait satu
sama lain. Kestabilan nilai rupiah dapat dipertahankan apabila
sistem keuangan dapat dijaga dari kemungkinan dipakai sebagai
sarana dan sasaran pencucian uang oleh pelaku tindak pidana.
Pelaksanaan UU TPPU
Indonesia

dalam

yang efektif dapat membantu Bank

melaksanakan

tugasnya,

baik

dalam

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur
dan mengawasi bank, dan mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran secara efektif dan efisien yang pada
gilirannya tujuan menjaga kestabilan nilai rupiah dapat tercapai47.
Sebaliknya efektifitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang
dapat menciptakan sistem pembayaran nasional yang terpercaya

47

Yunus Husein, ’Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pelaksanaan Tugas Bank
Indonesia’, Makalah disampaikan dalam program SESPIBI Angkatan XXVI – 2004 tanggal 26 Maret 2004
di Bank Indonesia
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dan sistem perbankan sehat dan tangguh serta tidak digunakan
sebagai sasaran dan sarana pencucian uang, akan memberikan
andil besar dalam pembangunan rezim anti pencucian uang,
khususnya bagi efektivitas undang-undang pencucian uang48.
4.

Perampasan Aset Hasil Kejahatan

Peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

TPPU

belum

memberikan dasar hukum yang kuat bagi pentrasiran, penyitaaan dan
perampasan aset hasil kejahatan. Sehingga masih perlu diperkenalkan
mekanisme pentrasiran dan penyitaan serta perampasan aset hasil
kejahatan

melalui

gugatan

perdata.

Berdasarkan

pengalaman

Indonesia49 dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap
tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku
tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk
menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk
menyita

dan

merampas

hasil

dan

instrumen

tindak

pidana.

Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan
instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak
pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak
pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali
instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana
yang pernah dilakukan.
berkembang

dengan

Selain itu bentuk-bentuk kejahatan telah
adanya

bentuk-bentuk

kejahatan

yang

terorganisir atau organized crime.50 Bentuk kejahatan ini selain
melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian di dalam
48

Ibid.
Jawaban Kejaksaan RI atas Kuesioner BPHN mengenai efektivitas UU Money Laundering,
Periode 2009.
50
Dalam “Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir” disebutkan bahwa “organized crime
group shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and
acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes of offences established in
accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other
material benefit”. Baca United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000,
halaman 1.
49
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melaksanakan tindak pidana juga didukung oleh beragam instrumen
tindak pidana sehingga mereka bisa menghimpun hasil tindak pidana
dalam jumlah yang sangat besar. Upaya untuk melumpuhkan bentuk
kejahatan seperti ini hanya akan efektif jika pelaku tindak pidana
ditemukan dan dihukum serta hasil dan instrumen tindak pidananya
disita dan dirampas oleh negara.

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai
kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak
pidana.51

Namun

berdasarkan

ketentuan-ketentuan

tersebut,

perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana
terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana.52 Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat
menghalangi

penyelesaian

mekanisme

penindakan

seperti

itu

misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya
halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa
menjalani pemeriksaan di pengadilan53 atau tidak ditemukannya bukti
yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebabsebab yang lainnya.

51

Ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan KUHAP serta beberapa ketentuan perundangundangan lainnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan
instrumen tindak pidana meskipun pengertiannya tidak sepenuhnya sama dengan pengertian hasil dan
instrumen tindak pidana yang berkembang pada saat ini.
52
Secara teoritis Pompe mendefinisikan perbuatan pidana sebagai suatu kelakuan yang
bertentangan dengan hukum (onrechmatig of wederrechtelijk), yang diadakan karena pelanggar
bersalah (aan schuld van de overtreder te wijten) dan yang dapat dihukum (strafbaar). U. Utrecht,
Hukum Pidana I, (Bandung: Penerbitan Universitas, 1960), hal. 23. Bandingkan dengan Molejatno yang
mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya
ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya. Molejatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta:
Liberty, 2000), hal. 54. Bandingkan juga dengan Ch.J. Enschede yang mengatakan perbuatan pidana
adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, melawan hukum, dan kesalahan
yang dapat dicelakakan padanya (“een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van
delictsomschrijving wederrechtelijk is en aan schuld te wijten”). Ch. J. Enschede, Beginselen van
Starfrecht, (Kluwer Deventer, 10e druk, 2002), halaman 14.
53
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2000 menetapkan
bahwa penuntutan perkara pidana terhadap H.M. Soeharto, mantan presiden Republik Indonesia,
tidak dapat diteruskan dan sidang dihentikan.
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Pada

tahun-tahun

terakhir,

perkembangan

hukum

di

dunia

internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil
dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya
menekan tingkat kejahatan.54 Selain mengungkap tindak pidana dan
menemukan pelakunya, penyitaan dan perampasan hasil dan
instrumen tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Selain itu, dalam rangka
memperkuat ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa
negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuanketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana.55
Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah
dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini
di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil
tindak pidana yang dapat dirampas.56

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2006, Komite Koordinasi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
dalam Strategi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

54

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan sejumlah konvensi yang memuat ketentuan
mengenai asset recovery dan mutual legal assistance dalam rangka penyitaan dan perampasan hasil
dan instrumen tindak pidana.Konvesi tersebut antara lain United Nation Convention Against Illicit
Trafic in Narcotic Drugs and Phychotropic Substances (1988), United Nations Convention on
Transnational Organized Crime/UNTOC (2002), 13 UN Counter Terrorism Conventions dan United
Nation Convention Against Corruption/UNCAC (2003). Lihat Kimberly Prost, “Internacional
cooperation under the United Nations Convention against Corruption”, paper presented at the 4th
Master Training Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Kuala
Lumpur, Malaysia, 28-30 March 2006, dalam Denying Dafe Haven to the Corrupt and the Proceeds of
Corruption, (Manila: ADB, 2006), halaman 6.
55
Inggris dan Australia pada tahun 2002 menyusun undang-undang yang dikenal sebagai Proceed
of Crime Act yang mengatur mengenai upaya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak
pidana dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam hukum perdata. Amerika Serikat pada
tahun … memperbarui ketentuan serupa. Selandia Baru pada tahun 2005 juga menyusun undangundang serupa dengan judul Criminal Proceeds and Instruments Bill.
56
Explanatory Note New Zealand Criminal Proceeds and Instruments Bill menyatakan bahwa …
Other jurisdiction, in Australia, Ireland and the United Kingdom, have introduced legislation that
enable criminal proceeds to be targeted without a conviction necessarily being obtained. These
regimes are proving considerably more effective than previous laws in terms of the value of criminal
proceeds confisticated.

80

Uang

Tahun

2007-2011,

menyatakan

perlunya

mengefektifkan

penerapan asset tracing dan asset recovery. Meskipun merupakan
bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
strategi tersebut mencakup penarikan kembali hasil dari berbagai
bentuk tindak pidana dan perampasan instrumen berbagai bentuk
tindak pidana, jadi strategi dimaksud tidak terbatas hanya untuk tindak
pidana pencucian uang saja.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kebutuhan untuk
merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur
mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak
pidana di dalam suatu undang-undang. Pengaturan tersebut selain
harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain
agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara
efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan
perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengaturan tersebut juga
harus sejalan dengan pengaturan yang berlaku umum di dunia
internasional
meminta

untuk

bantuan

memudahkan
kerjasama

dari

pemerintah

Indonesia

pemerintahan

dalam

negara

lain

berdasarkan hubungan baik dengan berlandaskan prinsip resiprositas.

Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi penyusunan
ketentuan-ketentuan berkenaan dengan penyitaan dan perampasan
hasil tindak pidana,

pada Lampiran E dapat dilihat Sistem

Perampasan Harta Hasil Tindak Pidana di Amerika Serikat.

5.

Sanksi

Secara keseluruhan sanksi berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana
diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 dipandang sudah cukup
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berat, namun sanksi terhadap pembawaan uang ke luar negeri
dirasakan masih terlalu ringan57. Selain itu, belum ada sanksi
administratif, antara lain berkaitan dengan pelanggaran terhadap
pelaporan transaksi keuangan mencurigakan masih perlu diatur dalam
UU TPPU. Sanksi pidana yang ada sekarang belum diatur secara rinci.
B.

Peran dan Komitmen Pemerintah

1.

Keterbatasan Peran PPATK

Dalam rangka lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan
TPPU, pemerintah telah berperan secara nyata dan mempunyai
komitmen yang tinggi, antara lain dengan membangun suatu Rezim
Anti Pencucian Uang di Indonesia dengan melibatkan berbagai
komponen yang terdiri baik dari sektor keuangan, sektor penegakan
hukum, pembentukan PPATK sebagai intermediator (penghubung)
antara financial sector dan law enforcement/judicial sector, sampai
kepada Presiden, DPR, Komite Koordinasi TPPU, Publik, lembaga
internasional, instansi terkait dalam negeri, termasuk sektor swasta.

Namun terdapat beberapa hal yang mengurangi efektivitas peraturan
perundang-undangan TPPU, utamanya peran PPATK dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan TPPU yang belum optimal karena
adanya keterbatasan tugas dan kewenangan, serta sumber daya
manusia yang dimiliki, sehingga ada pihak yang beranggapan bahwa
PPATK lebih merupakan lembaga yang bersifat adminstratif, yaitu
untuk

mengumpulkan,

menyimpan,

menganalisis,

mengevaluasi

informasi yang diperoleh PPATK (Pasal 26 huruf a) dan bilamana dari
hasil analisis ditemukan transaksi keuangan yang berindikasi tindak
pidana

pencucian

uang

maka

PPATK

baru

melaporkan

kepada

57

Dimuat dalam Jawaban Kejaksaan atas Kuesioner BPHN Tentang Efektivitas Undang-undang
Money Laundering, Periode 2009.
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kepolisian dan kejaksaan (Pasal 26 huruf g), atau paling lambat
3(tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya petunjuk atas dugaan
transaksi keuangan yang mencurigakan, PPATK wajib menyerahkan
hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti (Pasal 31)58.
Sehingga PPATK tugasnya pun belum seperti yang dilakukan badan-

badan sejenis di negara-negara lain59. Dalam hal ini, mengingat dalam
UU TPPU yang sekarang berlaku peran atau kewenangan PPATK
dalam tugas penyelidikan terkait TPPU belum tegas, maka perlu ada
penegasan dalam UU TPPU agar dapat lebih memperlancar tugas
PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang. Demikian juga PPATK tidak mempunyai kewenangan
dalam mengenakan sanksi administratif terhadap keterlambatan
penyampaian STR (Suspicious Transaction Report) dan CTR (Cash
Transaction Report), sehingga untuk sementara waktu otoritas (BI)
yang mengenakannya, padahal BI tidak memiliki akses terhadap
laporan-laporan dimaksud. Oleh karena itu, untuk lebih dapat
memberdayakan dan mengefektifkan PPATK, fungsi, tugas dan
kewenangan lembaga ini perlu diperluas dan ditingkatkan. Berkaitan
dengan

penegakan

hukum,

ada

keterbatasan

PPATK

untuk

mengetahui perkembangan penyidikan terhadap hasil analisis yang
telah disampaikan oleh PPATK, dimana berdasarkan ketentuan Pasal
27 UU TPPU, PPATK berwenang mendapatkan laporan tersebut.
Kepentingan terhadap

perkembangan

penyidikan

tersebut

juga

dibutuhkan oleh sektor perbankan untuk updating data mengenai
status nasabah.

Untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan UU TPPU mengenai
peran, fungsi, tugas dan kewenangan PPATK telah ada upaya untuk
memperluasnya,

sebagaimana

dapat

dilihat

dalam

Rancangan

Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
58
59

Sie Infokum – Ditama Binbangkum.
Yenti , halaman 342.
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Pidana Pencucian (RUU PP TPPU), yang saat ini tengah dibahas di
DPR RI.

Secara lengkap pasal-pasal terkait peran PPATK yang di muat dalam
RUU PP TPPU adalah60:
ù

Pasal 37, dinyatakan dengan tegas bahwa PPATK mempunyai
fungsi melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang.

ù

Pasal

38,

berbunyi

bahwa

dalam

melaksanakan

fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, PPATK mempunyai tugas
sebagai berikut :
a. melakukan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
b. melakukan pengelolaan data dan informasi yang diperoleh
PPATK;
c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
d. melakukan analisis laporan dan informasi serta menyampaikan
hasil analisis Transaksi keuangan yang berindikasi tindak
pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lainnya kepada
penyidik; dan
e. melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
ù

Pasal

39,

menentukan

bahwa

dalam melaksanakan

tugas

pencegahan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 huruf a, PPATK berwenang:
a. mengoordinasikan upaya-upaya pencegahan tindak pidana
pencucian uang dengan instansi terkait;

60

Dimuat dalam Jawaban PPATK atas Kuesioner BPHN mengenai Efektivitas Undang-Undang
Money Laundering, Periode 2009.
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b. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upayaupaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
c. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan
forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
d.

menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti
pencucian uang; dan

e. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang.”
ù

Pasal 40,

bahwa dalam melaksanakan tugas pengelolaan data

dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b,
PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.”
ù

Pasal 41, dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan
terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 huruf c, PPATK berwenang:
a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi
Pihak Pelapor;
b. menetapkan

kategori

Pengguna

Jasa

yang

berpotensi

melakukan tindak pidana pencucian uang;
c. melakukan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor;
d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
e. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar
kewajiban pelaporan;
f. merekomendasikan

kepada

lembaga

yang

berwenang

Prinsip

Mengenali

mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
g. menetapkan

ketentuan

pelaksanaan

Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki lembaga
pengawas dan pengatur,
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ù

Pasal 42, dalam rangka melaksanakan tugas analisis laporan dan
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, PPATK
berwenang:
a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak
Pelapor;
b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
c. meminta

informasi

kepada

Pihak

Pelapor

berdasarkan

Pelapor

berdasarkan

pengembangan hasil analisis PPATK;
d. meminta

informasi

kepada

Pihak

permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar
negeri;
e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi
peminta baik di dalam atau luar negeri; dan
f. memerintahkan

kepada

Pihak

Pelapor

untuk

menunda

Transaksi.”
ù

Pasal 43, dalam melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana
pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e,
PPATK berwenang:
a. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat tentang
adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
b. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang
terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
c. mencari keterangan dan barang bukti;
d. melakukan penyadapan terhadap komunikasi yang dilakukan
dalam rangka melakukan analisis terhadap Transaksi keuangan
yang diterima melalui berbagai media;
e. menghentikan sementara seluruh atau sebagian kegiatan
Transaksi atas Harta Kekayaan yang diketahui atau diduga
merupakan Hasil Tindak Pidana;
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f. menghentikan sementara Transaksi atas beban rekening yang
diketahui atau diduga untuk menampung hasil tindak pidana
pencucian uang;
g. memblokir Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak
pidana;
h. meminta informasi perkembangan penyidikan yang dilakukan
oleh penyidik tindak pidana asal;
i. meneruskan hasil penyelidikan kepada penyidik; dan
j.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.

Dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang lebih tertata secara
sistimatis, jelas dan luas dibandingkan dengan yang diatur dalam UU
TPPU, maka diharapkan PPATK dapat mempunyai peran yang lebih
aktif dan maksimal dalam pemberantasan TPPU.

2.

Keterbatasan Kewenangan Kejaksaan

Selain keterbatasan kewenangan PPATK, seperti telah dijelaskan
pada Butir 1e tersebut di atas kejaksaan pun ada keterbatasan dalam
kewenangan untuk menyidik TPPU karena UU TPPU yang berlaku
sekarang belum mengatur tentang kewenangan penyidik tindak pidana
asal terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang, sehingga
kejaksaan hanya menggunakan pasal-pasal dalam tindak pidana
korupsi saja. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, dalam RUU TPPU
telah dimuat ketentuan-ketentuan mengenai penyidikan terkait TPPU,
antara lain diatur mengenai kewenangan penyidik tindak pidana asal,
mekanisme penyampaian penyidikan kepada PPATK, kewajiban
tersangka

tindak

pidana

pencucian

uang

untuk

memberikan

keterangan, pembentukan satuan tugas gabungan yang terdiri dari
PPATK, penyidik dan penuntut umum. Dengan adanya ketentuan-
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ketentuan

tentang

perluasan

kewenangan

penyidikan

tersebut

diharapkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang dapat lebih efektif, dan dengan dibentuknya satuan tugas
gabungan koordinasi dalam penanganan TPPU dapat lebih efektif.
3.

Kerjasama Nasional dan Internasional serta Fungsi PPATK
Sebagai Pusat Informasi

Dalam kaitannya dengan aturan yang dikeluarkan FATF, walaupun
belum adanya kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan
“Competent Authorities” seperti dimuat dalam salah satu rekomendasi
FATF, namun seperti telah dijelaskan di atas, kebanyakan negara
membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan
tersebut, yang secara umum sekarang dikenal dengan nama Financial
Intelligence Unit (FIU)61, dan untuk Indonesia pemerintah membentuk
PPATK.

Dalam hal kerjasama internasional, antara lain kerjasama antara
PPATK dengan FIU negara-negara lain, sejauh ini PPATK telah
melakukan kerjasama dengan sekitar 33 FIU dari berbagai negara.
Mengingat salah satu fungsi FIU adalah sebagai pusat informasi, maka
PPATK perlu diperkuat dengan suatu sistem informasi yang canggih.
Dalam UU TPPU yang berlaku sekarang, fungsi itu belum jelas, namun
telah diakomodasi dalam pasal 40 RUU TPPU yang menyatakan
bahwa dalam melaksanakan tugas pengelolaan data dan informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, PPATK berwenang
menyelenggarakan sistem informasi. Fungsi PPATK sebagai pusat
informasi sangat penting dalam pemberantasan TPPU, karena tanpa
adanya informasi akan menjadi penghambat dalam kerjasama
61
Yunus Husein.”PPATK:Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana
Pencucian Uang, disampaikan pada diskusi terbatas mengenai “Praktek Pencucian Uang & Kerugian
Negara“ pada hari Rabu, 16 April 2003 di Jakarta.
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internasional. Hal yang juga masih perlu ditegaskan dalam UU TPPU
adalah pengaturan mengenai kerjasama tingkat nasional dalam
pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dalam UU TPPU (Bab VIII)
hanya diatur tentang Kerjasama Internasional dan kerjasama Bantuan
Timbal Balik dengan negara lain. Padahal kerjasama tingkat nasional
merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan antara pihakpihak yang terlibat dalam rezim anti pencucian uang. Dalam praktek
pun telah dilakukan berbagai bentuk kerjasama ditingkat nasional
sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran D. Oleh karena itu UU
TPPU perlu meletakkan dasar-dasar untuk pelaksanaan kerjasama
tingkat nasional kerjasama tingkat nasional dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Namun ketentuan berkaitan dengan Mutual Legal Assistance (MLA)
atau Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Hukum Pidana sudah dapat
terlaksana secara efektif. Sebagai contoh, Indonesia telah melakukan
MLA dengan beberapa negara terkait kasus Adrian Woworuntu.
Hambatan di dalam pelaksanaan MLA adalah terkait dengan sistem
hukum atau regulasi dari negara yang dimintai bantuan oleh Indonesia.
4.

Tindak Lanjut Rekomendasi Tentang Strategi Nasional

Selain dibangunnya rezim anti pencucian uang tersebut di atas,
sebagai salah satu komitmen pemerintah, Komite Koordinasi TPPU
telah merekomendasikan mengenai Strategi Nasional yang memuat
sembilan langkah strategi sebagai agenda untuk diselesaikan seperti
telah diungkapkan pada Bab III. Dengan memusatkan pada berbagai
bidang mendasar dan area-area penting yang kongkrit, maka
diharapkan dengan terlaksananya strategi-strategi tersebut akan dapat
menjadi salah satu cara untuk lebih mengefektifkan pemberantasan
TPPU. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini belum seluruh

89

agenda dapat terselesaikan, antara lain agenda tentang penerapan
SIN (strategi 1), penyelesaian pembahasan RUU PP TPPU beserta
peraturan pelaksanaan dan implementasinya (strategi 2), peningkatan
pengawasan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (strategi 4),
pengefektifan penerapan Penyitaan Aset dan Pengembalian Aset
(strategi 5). Sampai sekarang agenda tentang SIN yang menjadi
prioritas pertama tersebut belum dilaksanakan, padahal jika Indonesia
memiliki SIN, maka para penegak hukum akan lebih mudah
memperoleh informasi yang akurat mengenai pelaku TPPU. Secara
lebih khusus, adanya SIN akan lebih memperlancar bank dalam
melakukan verifikasi dan identifikasi nasabahnya.

5.

Kelemahan Dalam Koordinasi

Berkaitan dengan faktor koordinasi, salah satu kelemahan dalam
penyelesaian kasus Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dalam
hal koordinasi antar lembaga yang berwenang.
semua

responden

berpandangan

demikian,

Pada umumnya
seperti

yang

disampaikan oleh pihak pengadilan62, bahwa koordinasi antara
PPATK,

Kepolisian,

Kejaksaan,

dan

Pengadilan

terkait

penanganan TPPU cenderung masih berdiri pada posisinya
masing masing tanpa ada kesepahaman ataupun pengaturan
(agreement) yang jelas terhadap posisi dan sistem kerjasama
khusus antar lembaga tersebut dalam hal Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang. Sebenarnya untuk wadah koordinasi telah
ada Komite TPPU, namun yang masih perlu lebih ditingkatkan dan
dicari polanya adalah untuk koordinasi tingkat operasional atau di
lapangan antara instansi, lembaga dan badan terkait. Ketidakjelasan

62

Jawaban Pengadilan Jakarta Utara atas Kuesioner BPHN mengenai efektivitas Undang-Undang
Money Laundering, Periode 2009.
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koordinasi ini sangat dipengaruhi oleh ketiadaan ketentuan yang
mengatur koordinasi secara jelas.

C.

Kendala dan Hambatan

Dari uraian-uraian tersebut di atas, kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU, khususnya
yang dapat mempengaruhi efektivitas Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003
tentang TPPU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta aturan
internasional yang telah diadopsi Indonesia, antara lain:

1.

Penegakan Hukum

Keberhasilan dalam pelaksanaan UU TPPU adalah adanya penegakan
hukum

yang

dijalankan

dengan

sungguh-sungguh

dan

bertanggungjawab, namun dari masukan yang diperoleh diketahui
bahwa penegakan hukum berkaitan dengan TPPU di Indonesia belum
sepenuhnya berjalan dengan baik, antara lain dikarenakan adanya
hambatan berkaitan dengan penerapan Azas Pembuktian Terbalik.
Ada kerancuan mengenai masalah pembuktian tindak pidana asal
dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Ada yang
berpendapat bahwa sebelum melakukan penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana pencucian uang, maka
terlebih dahulu harus dibuktikan tindak pidana asalnya. UU TPPU
menyatakan bahwa Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang
pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya
bukan merupakan hasil tindak pidana (Pasal 35 UU No. 15 Tahun
2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003). Hal
ini merupakan salah satu kekhususan tindak pidana pencucian uang
dibandingkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana dimana terdakwa tidak dibebani kewajiban
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pembuktian (Pasal 66), namun pembuktian terbalik untuk tindak
pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan oleh terdakwa pada
tingkat pengadilan bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan63.
Pembuktian terlebih dahulu ini akan menghambat upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena ada
kemungkinan pembuktian tindak pidana asal akan memakan waktu
yang relatif lama, sehingga banyak kesempatan bagi pelaku tindak
pidana pencucian uang untuk menghilangkan butki-bukti kejahatan
pencucian uangnya. Oleh karena itu perlu ada penegasan bahwa
dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana
pencucian uang di pengadilan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu
tindak pidana asalnya. Pembuktian ini menjadi hambatan karena
sampai saat ini belum ada peraturan teknisnya sehingga ketika
dikaitkan dengan TPPU, maka ketentuan terkait belum dapat
dilaksanakan.

2.

Belum Ada Kesamaan Persepsi Dalam Pelaksanaan UU TPPU

Sampai saat ini masih belum adanya kesamaan persepsi antara pihakpihak terkait dalam dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UU
TPPU, khususnya Pasal 32 dan 33.

Dalam

penerapan

Pasal

32

UU

TPPU

terdapat

beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1) Dalam rangka pemeriksaan dugaan TPPU, pihak Kepolisian
seringkali memerintahkan pemblokiran atas rekening nasabah dan
bukan harta kekayaan nasabah yang berada di rekeningnya
dengan jumlah tertentu,

sementara ketentuan sebagaimana

tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) diatur
63

bahwa ”.. .pemblokiran

Sie Infokum – Ditama Binbangkum.
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terhadap Harta Kekayaan.. .yang diketahui atau patut diduga
merupakan hasil tindak pidana". Dengan demikian, seharusnya
perintah tersebut menyebutkan jumlah harta kekayaan yang
hendak diblokir.
2) Dalam

rangka

pemeriksaan

dugaan

TPPU,

sebagaimana

ketentuan yang diatur dalam pasal 32 juncto penjelasan Pasal 32
ayat (1), pemblokiran dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal
pemeriksaan dilakukan pada tahap penyelidikan, dalam prakteknya
pihak Kepolisian tidak jarang memerintahkan pemblokiran pada
tahap Penyelidikan. Agar tidak menimbulkan kerancuan sebaiknya
hal ini diatur dalam pengaturan yang memadai.

Kemudian penerapan Pasal 33 UU TPPU juga seringkali menimbulkan
beberapa permasalahan, terutama dalam kaitannya dengan surat
permintaan keterangan mengenai harta kekayaan seseorang dari
pihak

Penyelidik/Penyidik

kepada

Penyedia

Jasa

Keuangan.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, masih diperlukan adanya
ketentuan pelaksanaan dari UU TPPU yang mengatur secara tegas
dan jelas mengenai format standar surat permintaan pemblokiran dan
keterangan terkait harta kekayaan seseorang yang didalamnya secara
tegas mencantumkan kapan, pada tahapan mana dan oleh siapa
permintaan keterangan tersebut dapat diajukan.

3.

Hambatan Berkaitan dengan Peran PPATK

Di dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, PPATK masih
menghadapi beberapa hambatan, seperti:

3) Keterbatasan sumber informasi yang berasal dari Penyedia Jasa
Keuangan

(PJK)

berupa

Laporan

Transaksi

Keuangan
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Mencurigakan (LTKM) dan/atau Laporan Transaksi Keuangan
Tunai (LTKT)
4) Keakuratan data nasabah baik yang tercantum di dalam LTKM
maupun LTKT yang dilaporkan kepada PPATK; dan
5) Banyaknya interpretasi yang berbeda antara pihak aparat penegak
hukum, PJK, serta akademisi;
6) Keterbatasan sistem teknologi informasi PJK terkait dengan
pelaporan LTKM dan/atau LTKT secara online.
5.

Hambatan Berkaitan dengan Bidang Perbankan

Berkaitan dengan bidang perbankan, antara lain ada hambatan karena
prinsip KYC belum dapat diterapkan secara efektif, belum adanya
ketentuan tentang pemblokiran harta kekayaan, belum adanya sanksi
keterlambatan laporan STR dan CTR seperti telah dijelaskan di atas.

Demikian juga ada hambatan karena terjadinya pelanggaran terhadap
ketentuan anti tipping off (larangan untuk mengungkapkan identitas
pelapor). Menurut Pasal 27 Undang-undang Perbankan, BI berwenang
melakukan pengawasan baik pengawasan langsung dan tidak
langsung, dan Pasal 28 menegaskan bahwa Bank Indonesia juga
berwenang

mewajibkan

bank

untuk

menyampaikan

laporan,

keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang di tetapkan
oleh Bank Indonesia di mana hal ini dapat dilakukan terhadap
perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi
dari bank apabila diperlukan.

Dalam kaitan ini, Bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan
kepada pemeriksa:
ù

Keterangan dan data yang di minta;
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ù

Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan
sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;

ù

Hal-hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang
diperlukan dan lain-lain (Pasal 29).

Namun mengingat luasnya cakupan pemeriksaan di atas, maka
ketentuan-ketentuan pasal 27 dan 28 tersebut akan menghadapi
persoalan dengan ketentuan anti tipping off sebagaimana diatur dalam
Pasal 17 A ayat (1) UU TPPU yang menyebutkan bahwa direksi,
pejabat,

atau

pegawai

Penyedia

Jasa

Keuangan

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. Dengan adanya
ketentuan tersebut maka bank tidak lagi diperkenankan memberikan
informasi kepada pemeriksa Bank Indonesia mengenai STR yang
disusun dan atau telah dilaporkan ke PPATK. Dengan demikian,
ketentuan yang menjamin kerahasiaan penyusunan laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan dan penyampaiannya oleh Penyedia Jasa
Keuangan kepada PPATK atau penyidik yang dimaksudkan antara lain
untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku
tindak pidana pencucian uang, justeru dapat mengurangi efektifitas
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Berkaitan dengan sistem AML, sesuai dengan peraturan bank PBI No.
3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 bank wajib memiliki sistem
informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan
menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi
yang dilakukan oleh Nasabah Bank. Pada prinsipnya perbankan telah
menerapkan standar minimum untuk dapat mengungkapkan atau
mengindikasikan adanya Suspicious Transaction Report (STR), namun
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ada kendala dalam penggunaan sistem Anti Money Laundering (AML),
yaitu bahwa efektifitas penggunaan sistem AML dalam membantu
mengungkapkan indikasi adanya pencucian uang sangat tergantung
kepada kelengkapan data profil nasabah. Jika data profil nasabah
banyak

yang

belum

akurat,

maka

bank

masih

sulit

dalam

mengidentifikasi adanya transaksi mencurigakan. Selain itu, agar
sistem ini dapat berjalan secara efektif perlu penerapan sistem AML
yang lebih maju (advance), akan tetapi memerlukan dana yang besar
sehingga tidak semua bank mampu melakukannya.
6.

Hambatan Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia

Selain itu ada kendala yang berkaitan dengan SDM, termasuk para
penegak hukum. Memperhatikan keberhasilan dalam penanganan
kasus-kasus tindak pidana pencucian uang seperti yang diungkapkan
oleh PPATK, berarti Indonesia telah memiliki SDM yang memahami
dan berdedikasi dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU.
Namun

sebagaimana

diungkapkan

oleh

responden

bahwa

pelaksanaan UU TPPU belum berjalan dengan efektif, utamanya
karena pemahaman oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses
penegakan hukumnya atas beberapa ketentuan-ketentuan yang ada
dalam UU TPPU masih beragam. Sebagai contoh, mengenai
pemblokiran dan permintaan keterangan atas harta kekayaan
nasabah, belum ada standarisasi format suratnya sehingga dalam
pelaksanaannya seringkali menjadi tidak efektif.

Oleh karena itu, masih dirasakan perlunya ada peningkatan edukasi
terkait dengan proses penyidikan dan proses penuntutan terhadap
tindak pidana pencucian uang. Edukasi ini penting mengingat TPPU
sangat bersifat berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi
yang bergerak cepat dan bersifat internasioal, sehingga acapkali para
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penegak hukum tertinggal oleh kemajuan teknologi tersebut. Selain
peningkatan dan pemutakiran kemampuan para SDM terkait atas
penguasaan teknologi canggih juga hal yang penting adalah adanya
komitmen yang tinggi atas tugas-tugasnya.
7.

Hambatan Terkait Perkembangan Modus Operandi

Perkembangan kejahatan serius, yang termasuk dalam transnational
organized crime atau kejahatan lintas negara yang terorganisir
merupakan hambatan bagi pemberantasan TPPU. Dampaknya,
walaupun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan
terkait dengan TPPU, tetapi tidak menyebabkan menurunnya tingkat
TPPU di Indonesia.

Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal seperti:
ù

Modus operandi yang semakin hari semakin kompleks dan
canggih, sehingga menyulitkan para penegak hukumnya. Sebagai
contoh, ada modus operandi berupa Transaksi di Luar Profile
Nasabah

dan

dalam

bentuk

Penyuapan

Pejabat

Melalui

Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dikemukakan oleh PPATK.
ù

Semakin banyak media pencucian uang seperti penyedia jasa
keuangan, profesi, maupun melalui penyedia barang dan jasa
(agen properti, dealer mobil, penjual emas dan permata).

ù

Pihak kepolisian dan penuntut umum acapkali memiliki kesulitan
dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang
karena modusnya yang bervariasi dan biasanya tidak ditemukan
adanya cukup alat bukti64.

64

Ibid.
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8.

Hambatan

Berkaitan

Dengan

Pemahaman

dan

Kesadaran

Masyarakat

Kendala lain dalam pelaksanaan UU TPPU adalah mengenai
pemahaman masyarakat atas pentingnya pemberantasan tentang
pencucian uang. Budaya hukum, dalam hal ini berkaitan dengan
pandangan masyarakat bahwa transaksi yang dilakukan tidak
sepantasnya diketahui pihak lain, dan dari mana asal dana. Sikap
semacam ini dapat merupakan hambatan bagi penerapan KYC
sebaliknya apabila dipaksakan untuk mendapatkan informasi tersebut,
ada kemungkinan nasabah membatalkan melakukan transaksi65.
Berkaitan dengan persepsi mengenai pencucian uang tersebut
nasabah bank seharusnya memberikan informasi yang diminta oleh
bank yang sebenar-benarnya, namun dalam kenyataannya bank
masih kesulitan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari
nasabahnya. Merubah pandangan atau persepsi masyarakat sebagai
akibat dari pencucian uang bukan masalah mudah serta membutuhkan
proses yang panjang serta membutuhkan waktu. Tapi persoalannya
ketiadaan pemahaman yang cukup dari masyarakat akan selalu
menjadi

kendala

yang

cukup

serius

untuk
66

pemberantasan pencucian uang di Indonesia

pelaksanaan

Dalam hal ini perlu

ditingkatkan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa praktek pencucian
uang adalah suatu tindakan yang dapat merugikan perekonomian
dunia, termasuk perekonomian Negara Indonesia.

65
66

Yenti, halaman 367
Ibid., halaman 362

98

BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan

1.

Ketentuan-ketentuan Terkait TPPU

Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang
yang

sekarang

berlaku,

termasuk

konvensi

dan

perjanjian

internasional yang telah diratifikasi Indonesia, secara keseluruhan
sudah cukup memadai. Namun dipandang masih ada kelemahan dan
kekurangannya yang memerlukan penyesuaian atau penyempurnaan,
antara lain sebagai berikut:

a.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih
memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian tindak pidana
pencucian uang.

b.

Masih terdapatnya beragam penafsiran atas beberapa rumusan
norma dalam peraturan perundang-undangan mengenai TPPU
yang berlaku saat ini.

c.

Penerapan konvensi-konvensi terkait TPPU masih menghadapi
benturan dengan sistem hukum Indonesia, antara lain ketentuan
mengenai serious crime yang tidak dikenal dalam Hukum Pidana
Indonesia.

d.

Rekomendasi

FATF 29.3 mengenai akses regulator atas

informasi apapun yang dimiliki Bank belum sepenuhnya dapat
diterapkan di Indonesia.
e.

Masih perlu adanya harmonisasi antara ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan

99

pemberantasan

tindak

pidana

pencucian

uang

dengan

“international best practice”.
f.

Kewenangan dari instansi-instansi berwenang yang terkait
dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang belum diatur
secara jelas dan tegas, antara lain kewenangan penyidikan,
kewenangan

penegakan

hukum

dan

pengenaan

sanksi

administratif.
g.

Belum ada dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundangundangan terkait TPPU bagi pentrasiran, penyitaaan dan
perampasan aset hasil kejahatan.

h.

Dibidang perbankan terdapat beberapa hal yang mempengaruhi
efektivitas UU TPPU, antara lain:
ù

Penerapan prinsip KYC sebagaimana diatur dalam PBI No.
11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan
Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme Bagi Bank Umum belum cukup efektif, karena
sistem

administrasi

kependudukan

belum

baik,

belum

dilakukan screening terhadap pemegang saham yang cacat
hukum oleh Departemen Hukum dan HAM dalam proses
pendirian PT baru, dan nasabah belum sepenuhnya terbuka
untuk menyampaikan data pribadi dan keuangannya;
ù

Belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas
mengenai format standar surat permintaan pemblokiran dan
keterangan terkait Harta Kekayaan seseorang;

ù

Penggunaan sistem AML dalam membantu mengungkapkan
indikasi adanya pencucian uang belum dapat berjalan secara
efektif karena data profil nasabah banyak yang belum akurat.
Selain itu ada masalah dana, karena untuk lebih efektif perlu
penerapan sistem AML yang lebih maju (advance) tetapi
memerlukan dana yang besar sehingga tidak semua bank
mampu .
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i.

Ketentuan mengenai perlindungan bagi pelapor dan saksi yang
diatur dalam Bab VII UU TPPU dalam prakteknya juga belum
berjalan efektif.

j.

Ketentuan mengenai sanksi hukum berdasarkan UU TPPU
walaupun sudah memadai, namun dipandang masih ada yang
perlu diperbaiki dan disesuaikan, antara lain:
ù

Sanksi terhadap pembawaan uang ke luar negeri dirasakan
masih terlalu ringan, sanksi terhadap tindak pidana pencucian
uang yang dilakukan korporasi belum tegas;

ù

Belum ada sanksi pidana dan sanksi administratifnya terhadap
orang yang berada di dalam atau di luar wilayah RI yang turut
serta melakukan, percobaan, pembantuan, atau permufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;

ù

Belum ada sanksi administratif berkaitan dengan kewajiban
pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, antara lain
ketentuan mengenai sanksi atas keterlambatan penyampaian
laporan STR (Suspicious Transaction Report dan CTR (Cash
Transaction Report).

2.

Peran dan Komitmen Pemerintah

Berkaitan dengan peran dan komitmen Pemerintah, dapat disimpulkan
hal-hal sebagai berikut:

a.

Dalam

rangka

lebih

mengefektifkan

pencegahan

dan

pemberantasan TPPU, pemerintah telah berperan secara nyata
dan mempunyai komitmen yang tinggi, antara lain dengan
membangun suatu Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia yang
melibatkan berbagai komponen yang terdiri baik dari (i) sektor
keuangan (financial sector), (ii) PPATK sebagai intermediator
(penghubung) antara financial sector dan law enforcement/
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judicial sector, (iii) Sektor penegakan hukum (law enforcement/
yudicial sector), dan (iv) pihak-pihak lain yang mendukung, baik
Presiden dan dari kalangan pemerintahan lainnya (seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Kehutanan), DPR, Komite
Koordinasi TPPU, lembaga internasional, maupun publik dan dan
sektor swasta.

b.

Pembentukan PPATK yang merupakan badan independen dan
merupakan focal point juga merupakan komitmen pemerintah,
namun

peran

PPATK

dalam

upaya

pencegahan

dan

pemberantasan TPPU belum optimal karena keterbatasan tugas
dan kewenangan, serta sumber daya manusia yang dimiliki.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, fungsi dan tugas
serta kewenangan PPATK dipandang masih belum memadai.
sehingga masih perlu diperluas agar pelaksanaan UU TPPU
dapat lebih efektif, antara lain mengenai:
ù

Tugas PPATK dalam penyampaian hasil analisis Transaksi
Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan
atau tindak pidana lainnya kepada penyidik;

ù

Kewenangan PPATK dalam penyelidikan tindak pidana
pencucian uang, termasuk ketegasan bahwa penyelidik
PPATK adalah penyelidik tindak pidana pencucian uang,
selain penyelidik tindak pidana asal;

ù

Kewenangan PPATK untuk meneruskan hasil penyelidikan
kepada penyelidik dan mengadakan tindakan lain menurut
hukum yang bertanggung jawab;

ù

Kewenangan pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;

ù

Kewenangan dalam pengenaan sanksi administratif, misalnya
terhadap keterlambatan penyampaian STR dan CTR;
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ù

Kewenangan

PPATK

dalam

penyelenggaraan

sistem

informasi dalam kaitannya dengan pengelolaan data dan
informasi tindak pidana pencucian uang;
ù

Kewenangan PPATK untuk menghentikan sementara seluruh
atau sebagian kegiatan Transaksi atas Harta Kekayaan, atau
atas beban rekening yang diketahui dan diduga merupakan
hasil tindak pidana;

ù

Kewajiban PPATK terkait penanganan pemblokiran harta
kekayaan yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan
dengan tindak pidana pencucian uang;

ù

Kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan
berdasarkan UU TPPU ketika ada perkembangan konvensi
internasional atau rekomendasi internasional terkait TPPU.

Selain itu belum ada penegasan dalam UU TPPU bahwa
terhadap PPATK tidak diberlakukan perundang-undangan dan
kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Berkaitan dengan peran, tugas dan wewenang PPATK, telah ada
upaya untuk memperluasnya, sebagaimana di muat dalam
Rancangan

Undang-undang

tentang

Pencegahan

dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (RUU PP TPPU), yang
saat ini tengah dibahas di DPR RI.

c.

Selain keterbatasan kewenangan PPATK tersebut di atas, dalam
UU TPPU yang sekarang berlaku, kewenangan pihak-pihak yang
terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang belum
diatur secara jelas dan tegas. Salah satu aturan yang perlu
ditambahkan adalah mengenai kewenangan penyidik tindak
pidana asal terhadap tindak pidana pencucian uang.

103

d.

Berkaitan dengan kewenangan, sesuai peraturan yang berlaku
kewenangan terhadap Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU)
atau disebut Alternative Remmitance System (ARS) dan PVA,
berada ditangan Bank Indonesia sesuai Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 10/49/DASP tanggal 24 Desember 2008 perihal
Perizinan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Bagi Perorangan
dan Badan Usaha Selain Bank.

e.

Sebagai komitmen pemerintah terhadap upaya pencegahan dan
pemberantasan TPPU, berdasarkan hasil pertemuan Komite
TPPU tanggal 18 Maret 2009 yang dipimpin oleh Menko
Polhukam telah disepakati Strategi Nasional yang berisi sembilan
langkah strategis. Namun hingga kini belum keseluruhan langkah
strategi tersebut dapat terlaksana, antara lain strategi 1 tentang
SIN (Single Identity Number),

strategi 2 tentang penyelesaian

pembahasan RUU PP TPPU beserta peraturan pelaksanaan dan
implementasinya, dan strategi 5 tentang pengefektifan penerapan
Penyitaan Aset dan Pengembalian Aset.

f.

Koordinasi dalam penanganan TPPU masih belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan, masih ada kecenderungan
instansi, lembaga, dan badan terkait berdiri di posisi masingmasing,

dan

belum

adanya

persamaan

persepsi

atau

kesepahaman terhadap rumusan ketentuan-ketentuan UU
TPPU, dikarenakan pengaturan mengenai koordinasi atau
kerjasama,

khususnya

antar

lembaga

terkait

dalam

penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum diatur
dengan jelas dalam UU TPPU.

g.

PPATK telah melakukan kerjasama dengan sekitar 33 FIU dari
berbagai negara. Mengingat fungsi PPATK sebagai pusat
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informasi belum sepenuhnya terwujud, maka PPATK perlu
diperkuat dengan suatu sistem informasi yang canggih. Fungsi ini
telah dimuat dalam Pasal 40 RUU TPPU, namun sampai saat ini
RUU TPPU ini masih dalam pembahasan DPR.

h.

Dalam rangka kerjasama antar negara, Mutual Legal Assistance
(MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Hukum Pidana
sudah dapat terlaksana secara efektif, hanya adakalanya sistem
hukum atau regulasi dari negara yang dimintai bantuan oleh
Indonesia menjadi hambatan di dalam pelaksanaan MLA.

i.

PPATK dari Tahun 2003 sampai dengan Juli 2009 telah
melaksanakan Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang di
beberapa daerah di Indonesia. Peserta dari kegiatan sosialisasi
tersebut adalah PJK, Aparat Penegak Hukum, Akademisi,
Wartawan, Pihak Pelapor baru/New Reporting Parties (profesi
dan penyedia barang dan jasa) dan Masyarakat Umum. Di dalam
kegiatan tersebut, PPATK bekerjasama dengan Bank Indonesia,
Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, POLDA, Kantor Wilayah
Bea dan Cukai, Universitas dan Perguruan Tinggi serta Assosiasi.
Namun sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman dan
kesadaran

masyarakat

pemberantasan

atas

pencucian

pentingnya

uang

pencegahan

masih perlu

dan

ditingkatkan.

Berkaitan dengan perbankan, perlu juga dilakukan sosialisasi
bahwa dalam rangka pemberian informasi dan laporan yang
diperlukan dalam rangka penanganan TPPU, Penyedia Jasa
Perbankan mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu
mendapatkan data dan informasi mengenai nasabah, khususnya
dalam rangka penerapan KYC. Sejauh ini sosialisasi dalam hla
tersebut masih belum maksimal.
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3.

Kendala dan Hambatan

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam
rangka pelaksanaan UU TPPU, baik dari aspek hukum maupun yang
bersifat non hukum, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a.

Belum diaturnya dalam UU TPPU kewenangan penyidik tindak
pidana asal untuk menyidik TPPU, sehingga ketika pihak
kejaksaan menemukan aliran dana yang memenuhi unsur tindak
pidana pencucian uang, maka Jaksa hanya mempergunakan
pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi saja.

b.

Selain itu, hambatan utama dalam menjalankan fungsi dan tugas
sebagai Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai keterbatasan
kapasitas SDM yang menguasai teknik dan substansi mengenai
tindak pidana pencucian uang

a.

Tugas, fungsi dan kewenangan serta kewajiban PPATK yang
masih ada keterbatasan seperti telah disebutkan pada butir 2 b di
atas merupakan juga kendala dan mempengaruhi efektivitas
pelaksanaan UU TPPU.

b.

Perbedaan interpretasi antara pihak-pihak yang terkait dengan
pelaksanaan ketentuan-ketentuan terkait TPPU, antara lain
terhadap Pasal 32 seringkali membuat kerancuan, apakah
pemblokiran dilakukan terhadap rekening nasabah atau harta
kekayaan nasabah yang berada di rekening nasabah dengan
jumlah tertentu.

Demikian juga terhadap Pasal 33 berkaitan

dengan surat permintaan surat keterangan mengenai harta
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kekayaan seseorang dari pihak penyelidik/penyidik kepada
Penyedia Jasa Keuangan masih ada perbedaan interpretasi.

c.

Berkaitan dengan bidang perbankan, ada hambatan terkait
dengan hal-hal yang telah dijelaskan pada butir 1 h di atas, antara
lain karena prinsip KYC belum dapat diterapkan secara efektif,
belum adanya
ketentuan

SIN (Single Identity Number), belum adanya

tentang

pemblokiran

harta

kekayaan,

masih

dibatasinya akses regulator terhadap informasi yang dimiliki
Bank, termasuk untuk memperoleh data mengenai laporan STR
dan CTR, dan masih terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan
anti tipping off (larangan untuk mengungkapkan identitas
pelapor), sehingga menghambat penegakan hukum UU TPPU.

d.

Belum

adanya

Undang-undang

Perampasan

Aset

dan

Pengembalian Aset (asset recovery).

e.

Belum efektifnya pelaksanaan ketentuan dalam Bab VI UU TPPU
yang mengatur mengenai pelapor dan saksi.

4.

Tingkat dan Jumlah Tindak Pidana Pencucian Uang

Mengenai tingkat atau jumlah tindak pidana pencucian uang, walaupun
telah ada berbagai peraturan perundang-undangan terkait tindak
pidana pencucian uang yang diberlakukan di Indonesia, namun
tampaknya tindak pidana pencucian uang cenderung meningkat. Jika
pada tahun 2002 (diawal berdirinya PPATK), lembaga ini hanya
menerima 103 kasus per bulan, pada tahun 2009 ini rata-rata per
bulan PPATK menerima 1.310 laporan. Total laporan sampai akhir
April

2009

sebanyak

28.297

Laporan

Transaksi

Keuangan

Mencurigakan (LTKM). Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK yang
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disampaikan kepada penegak hukum 683 LHA, yakni kepada
Kepolisian/Kejaksaan sebanyak 645 LHA dan 38 LHA kepada
Kejaksaan67.

B.

Saran

1.

Ketentuan-ketentuan Terkait TPPU

a.

Mengingat masih terdapatnya kelemahan atau kekurangan pada
UU TPPU seperti diuraikan tersebut di atas, maka UU TPPU dan
ketentuan-ketentuan

peraturan

perundang-undangan

terkait

lainnya perlu ditinjau kembali guna dilengkapi atau disesuaikan
ataupun diubah agar aturan hukum di bidang TPPU
menimbulkan

berbagai

penafsiran

atau

“celah

tidak
hukum”

(loopholes).

b.

Untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara peraturan
perundang-undangan TPPU dengan standar internasional, maka
formulasi peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia
perlu disesuaikan dengan “international best practice”.

c.

Untuk

menghindari

mengenai

benturan

pencegahan

dan

antara

ketentuan-ketentuan

pemberantasan

TPPU

serta

pendanaan terorisme yang tersebar di berbagai konvensi
internasional

dengan

UU

TPPU

dan

ketentuan-ketentuan

peraturan perundang-undangan terkait lainnya, perlu dilakukan
harmonisasi hukum, agar penerapan konvensi internasional yang
telah diterima dan diberlakukan dalam sistem hukum nasional
Indonesia menjadi efektif. Masih berkaitan dengan harmonisasi
67

Sumber data dari www. detikfinance.com.
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hukum, mengingat lingkup aturan berkenaan dengan TPPU
sangat luas dan terkait pada bidang-bidang lainnya, maka perlu
pula dilakukan harmonsasi antara seluruh peraturan perundangundangan terkait TPPU.

d.

Berkaitan dengan butir 4 di atas, RUU PP TPPU yang saat ini
sedang

dibahas

di

DPR

RI

perlu

segera

dituntaskan

pembahasannya, dan di mutakhirkan agar dapat mengakomodasi
dan mengantisipasi perkembangan teknologi dan modus operandi
yang terus berkembang, agar tidak membuka celah untuk
dimanfaatkan oleh pelaku TPPU.

e.

Perlu merekonstruksi Hukum Pidana Indonesia dengan antara
lain memasukkan mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan
instrumen

tindak pidana

di dalam suatu

undang-undang.

Pengaturan tersebut selain harus komprehensif juga harus
terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang
akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu
memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum
kepada masyarakat. Pengaturan tersebut juga harus sejalan
dengan pengaturan yang berlaku umum di dunia internasional
untuk memudahkan Pemerintah Indonesia dalam meminta
bantuan kerjasama dari pemerintahan negara lain berdasarkan
hubungan baik dengan berlandaskan pada prinsip resiprositas.
Berkaitan dengan hal ini, pengefektifan Penerapan Penyitaan
Aset (Asset Forfeiture) dan Pengembalian Aset (Asset Recovery)
sebagaimana dimuat dalam sembilan langkah Strategi Nasional,
khususnya RUU Perampasan Aset yang sedang dibahas perlu
segera

dituntaskan,

agar

segera

dapat

diterapkan

guna

terdapatnya sinergi antara pelaksanaan UU TPPU dengan aturan
mengenai pengembalian aset atau harta hasil kejahatan.
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2.

Peran dan Komitmen Pemerintah

Berkaitan dengan peran dan komitmen Pemerintah, hal-hal yang
masih perlu diperhatikan, antara lain:

a.

Strategi Nasional hasil pertemuan Komite TPPU pada tanggal
Maret 2009 yang dipimpin oleh Menko Polhukam yang memuat
sembilan langkah strategi perlu segera ditindaklanjuti, terutama
strategi berkenaan dengan SIN, RUU PP TPPU, dan Pentrasiran
Harta Kekayaan.

b.

Perlu diadakan penataan terhadap fungsi dan kewenangan
instansi-instansi yang berwenang atas penanganan pencegahan
dan pemberantasan TPPU sebagaimana telah dikemukakan di
atas, antara lain kewenangan penyidik tindak pidana asal seperti
Penyidik Pajak, Bea Cukai, Kejaksaan dan KPK yang saat ini
tidak dapat menggunakan pasal-pasal dalam UU TPPU yang
sekarang berlaku.

c.

Penerapan SIN perlu segera diwujudkan sebagai instrumen
utama dalam melakukan identifikasi dan verifikasi pelaku
pencucian uang, dan agar lebih mempermudah penegak hukum
memperoleh informasi.

d.

Dalam rangka kerjasama antara Bank Indonesia dan PPATK
masih perlu ditingkatkan koordinasinya, khususnya menyangkut
pelaksanaan anti tipping off (larangan untuk mengungkapkan
identitas pelapor). Terkait hal
penegakan

hukum

terkait

tersebut perlu peningkatan

pelanggaran

tipping

off

dan

peningkatan edukasi terkait dengan proses penyidikan dan
penuntutan terhadap tindak pidana.
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e.

Berkaitan dengan sosialisasi, selain terhadap para pejabat dan
pihak terkait lainnya, Pemerintah perlu mengadakan gerakan
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa praktek
pencucian uang adalah suatu tindakan yang dapat merugikan
perekonomian dunia, termasuk perekonomian Negara Indonesia.
Bagi penerapan KYC, masih perlu meningkatkan kesadaran
masyarakat bahwa dalam rangka pemberian informasi dan
laporan yang diperlukan dalam penanganan TPPU, Penyedia
Jasa Perbankan mempunyai kewajiban untuk mendapatkan data
dan informasi mengenai nasabah.

3.

Materi-Materi Yang Masih Perlu Diatur Dalam UU TPPU

Sesuai dengan hasil penelitian (data, informasi dan masukan dari
instansi terkait dan pihak perbankan), hal-hal atau materi yang masih
perlu diperbaiki, ditambah atau disesuaikan dan dimuat dalam UU
TPPU, antara lain mengenai:

a.

Pengertian terkait pengaturan TPPU, antara lain pengertian
mengenai Transaksi oleh Pengguna Jasa, Transaksi Keuangan
Tunai, Penyelidikan, Penyelidik, Pihak Pelapor, Pengguna Jasa,
Personil Pengendali Korporasi dan pengertian Permufakatan
Jahat;

b.

Tindak Pidana Asal, penegasan tindak pidana asal dalam UU
TPPU, perluasan lingkup atau bentuk Tindak Pidana Asal, antara
lain
uang,

dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, pemalsuan
perjudian,

prostitusi,

dibidang

perpajakan,

dibidang

kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan, dan
tindak pidana lainnya yang diancam dengan penjara 4 (empat)
tahun atau lebih;
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c.

Harta kekayaan yang digunakan untuk kegiatan terorisme;

d.

Sanksi pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana
pencucian uang yang dirasakan masih ringan dan tidak terinci.
Perlu ditambahkan antara lain mengenai perbuatan pengalihan
dan pengubahan bentuk Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, sanksi terhadap
tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi, sanksi
terhadap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah RI yang
turut

serta

melakukan,

percobaan,

pembantuan,

atau

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian
uang;
e. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM), antara lain
mengenai

kewajiban

merahasiakan

dan

pengecualiannya,

pelanggaran dan sanksinya;
f. Pihak Pelapor, antara lain rincian Pihak Pelapor dan kewenangan
PPATK menetapkan siapa pihak pelapor selain yang telah dimuat
dalam ketentuan undang-undang;
g. Ketentuan

dibidang

perbankan,

yaitu

Prinsip

Know Your

Customer (KYC) atau prinsip Mengenali Pengguna Jasa, antara
lain mengenai kewajiban, penundaan transaksi atau pemutusan
hubungan usaha dengan pengguna jasa yang terlibat tindak
pidana dan atau pelanggaran;
h. Pengaturan tentang Pengiriman Uang Alternatif (Alternative
Remittance System) Dan Pengiriman Uang Secara Elektronis
(Wire Transfer) yang perlu diperkuat;
i. Kewajiban

pelaporan

transaksi

keuangan

mencurigakan,

besarnya jumlah kumulatif yang wajib dilaporkan, besarnya
jumlah transfer dana dari dan ke luar negeri, jangka waktu
penyampaian laporan, besarnya nilai transaksi yang wajib
dilaporkan, kewajiban pembuatan dan penyimpanan daftar
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transaksi,

audit

kepatuhan

terhadap kewajiban

pelaporan,

pengecualiannya, sanksi administratifnya;
j.

Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan, lembagalembaga yang memiliki kewenangan pengawasan;

k. Sanksi administrasi bagi orang yang tidak memberitahukan
pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah pabean
Indonesia, instansi yang harus membuat dan menyampaikan
laporan mengenai pengenaan sanksi administrasi kepada PPATK
(Ditjen Bea dan Cukai), tata cara pemberitahuan pembawaan
uang tunai, pengenaan sanksi administrasi dan penyetoran ke
kas negara;
l. Tugas-tugas PPATK dalam pengelolaan data dan informasi
tindak pidana pencucian uang, pengawasan terhadap kepatuhan
Pihak Pelapor, penyampaian hasil analisis Transaksi Keuangan
yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak
pidana lainnya kepada penyidik, dan tugas penyelidikan tindak
pidana pencucian uang;
m. Kewenangan PPATK menyelenggarakan sistem informasi dalam
kaitannya dengan pengelolaan data dan informasi tindak pidana
pencucian uang;
n. Kewenangan PPATK untuk menghentikan sementara seluruh
atau sebagian kegiatan Transaksi atas Harta Kekayaan, atau atas
beban rekening yang diketahui dan diduga merupakan hasil
tindak pidana;
o. Kewenangan PPATK untuk meneruskan hasil penyelidikan
kepada penyelidik dan mengadakan tindakan lain menurut hukum
yang bertanggung jawab;
p. Kewenangan PPATK untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan
berdasarkan UU TPPU ketika ada perkembangan konvensi
internasional

atau

rekomendasi

internasional

di

bidang

pencegahan dan pemberantasan TPPU;
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q. Penanganan harta kekayaan, antara lain pemblokiran harta
kekayaan, kewajiban PPATK terkait penanganan pemblokiran,
keberatan dan perlawanan dari orang yang berhak atau pihak
ketiga atas pemblokiran, pencabutan keputusan pemblokiran,
penetapan harta kekayaan sebagai aset negara jika tidak ada
orang yang berhak atau pihak ketiga yang mengajukan
keberatan;
r. Penegasan tentang tidak diberlakukannya terhadap PPATK
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang
mengatur kerahasiaan;
s. Penyelidikan terkait tindak pidana pencucian uang, antara lain
siapa yang termasuk ke dalam Penyelidik (penyelidik dari PPATK
dan penyelidik tindak pidana asal),

mekanisme dan prosedur

serta koordinasi dalam penyampaian pelaporan, pemblokiran
atau pembekuan sementara mutasi terhadap harta kekayaan
beserta proses dan jangka waktunya;
t. Penyidikan terkait tindak pidana pencucian uang, antara lain
mengenai

siapa

yang

berwenang

melakukan

penyidikan

(termasuk penyidik tindak pidana asal), kewajiban tersangka
memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta
kekayaan yang diketahui atau diduga mempunyai hubungan
dengan tindak pidana pencucian uang, pembentukan satuan
tugas gabungan, penegasan bahwa untuk melakukan penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak
pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu
tindak pidana asalnya;
u. Kerjasama lingkup nasional, bentuk dan jenis kerjasama nasional
dan internasional, serta penegasan dalam suatu ketentuan bahwa
PPATK dapat melakukan kerjasama dengan lembaga sejenis di
negara lain (FIU).
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4.

Hal-hal Terkait Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian

a.

Mengingat

masih

sebagaimana

terdapatnya

disampaikan

kendala

mengenai

SDM

terkait,

maka

instansi-instansi

pengetahuan dan kemampuan serta kapasitas SDM terkait
(antara lain para penegak hukum) perlu ditingkatkan. Untuk itu
program-program edukasi terkait dengan penanganan TPPU
perlu lebih diintensifkan lagi dan diperluas wawasannya agar
dapat mengantisipasi perkembangan teknologi dan modus
operandi TPPU yang senantiasa juga berkembang sejalan
dengan kemajuan teknologi.

b.

Mengingat permasalahan mengenai tindak pidana pencucian
uang sangat luas, multi-disiplin, bersifat lintas sektoral, tinggi sifat
internasionalnya,

serta

sangat

dipengaruhi

perkembangan

teknologi dan modus operandi, maka seyogianya diadakan
penelitian yang bersifat menyeluruh dan mendalam, guna
memberikan masukan tambahan bagi RUU PP TPPU yang saat
ini menjadi prioritas pembahasan di DPR dan peraturan
perundang-undangan terkait lainnya, antara lain di bidang
perbankan, PVA, kehutanan dan bidang-bidang terkait lainnya.
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Lampiran A

KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TPPU

Berdasarkan Pasal 29B UUTPPU dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun
2004 telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan
Pemberantasan TPPU (Komite TPPU), dengan Tugas, Keanggotaan Komite
TPPU dan Keanggotaan Tim Kerja, sebagai berikut:
1. Tugas Komite TPPU
a. Mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
b. Memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai arah dan
kebijakan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang secara nasional;
c. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
d. Melaporkan perkembangan penanganan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada Presiden

2. Keanggotaan Komite TPPU
Ketua

: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan

Wakil Ketua

: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Sekretaris

: Kepala PPATK

Anggota

: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menteri Luar Negeri
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Menteri Keuangan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jaksa Agung Republik Indonesia
Kepala Badan Intelijen Negara
Gubernur Bank Indonesia

:
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3. Keanggotaan Tim Kerja
Ketua

: Kepala PPATK

Wakil Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Bidang Keamanan Nasional
Anggota :
1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerjasama
Ekonomi Internasional;
2. Direktur Jenderal Multilateral Politik Sosial Keamanan, Departemen
Luar Negeri;
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
8. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan;
9. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
10. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
11. Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Bidang Pengamanan;
12. Deputi Gubernur Bidang Perbankan, Bank Indonesia.
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Lampiran B

PUTUSAN PERKARA TPPU68

Jumlah putusan terkait TPPU yang telah dikumpulkan PPATK sampai dengan
bulan Juli 2009 adalah sebagai berikut:
21 Putusan Perkara TPPU
1.

Putusan PN Jakarta Selatan No.254/Pid.B/2005 /PN.Jkt.Sel
tanggal 27 Juni 2005 dan Putusan PT DKI No.
119/PID/2005/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2005 atas nama
Lukman Hakim

2.

Putusan PN Jakarta Selatan No.956/Pid.B/2005 /PN.Jkt. Sel
atas nama Tony Chaidir Martawinata.

3.

Putusan PN Medan No. No.873/Pid.B/2005/ PN.Mdn tanggal
31 Agustus 2005 Jasmarwan als. Ijas als. Hendrik Sihombing
als. Rikardo Ginting.

4.

Putusan PN Jakarta Pusat No.1056/Pid.B/2005/ PN.Jkt.Pst
tanggal 25 Oktober 2005 dan Putusan PT DKI Jakarta
No.211/PID/ 2005/PT.DKI tanggal 4 Januari 2006 Ie Mien
Sumardi.

5.

Putusan PN Kebumen No.122/Pid.B/2005/ PN.Kbm, Tanggal
31 Oktober 2005 dan Putusan PT. Jawa Tengah No. 265/Pid/
2005/PT.Smg, Tanggal 17 Januari 2006 Drs. Anastia Kusmiati
Pranoto alias Mei Hwa.

6.

68

Putusan PN Kebumen No.123/Pid.B/2005/PN.Kbm, tanggal 31

Lihat Jawaban PPATK atas Jawaban Kuesioner BPHN.
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Oktober 2005 dan Putusan PT. Jawa Tengah No. 266/Pid/
2005/PT.Smg, tanggal 17 Januari 2006 atas nama Herry
Robert.
7.

Putusan PN Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2005/PN.JKT.PST
atas nama Suardi (Direktur PT. YSL) dan Suhandi (Manager
PT. YSL).

8.

Putusan PN Jakarta Barat No.1145/PID.B/2007/PN.JKT.BRT
tanggal

9

Agustus

2007

dan

Putusan

PT

DKI

No.

367/PID/2007/PT. DKI atas nama Vincentius Amin Sutanto.
9.

Putusan PN Bandung No.1072/PID.B/2007/PN.Bdg atas nama
Moch. Amien Marsa Zaidi.

10. Putusan PN Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.Jkt.Brt
tanggal 9 Agustus 2007 atas nama Hendri Susilo al. Ricky
Bunjaya al. Oen Kiang Tjik & AgustinusFerry Sutanto al. Chin
Ci Fei
11. Putusan PN Tanjung Karang No. 665/Pid.B/2006/PN.Tanjung
Karang tanggal 28 Desember 2006, Putusan PT Tanjung
Karang No. 21/PID/2007/PT.TK tanggal 28 Februari 2007 dan
Putusan MA No. 1267K/PID/2007 tanggal 22 Juni 2007, atas
nama Hendri Satria.
12. Putusan PN Jakarta Pusat No. 810/Pid.B/2006/PN.JKT.PST
tanggal

14

September

2006,

Putusan

PT

DKI

No.

244/PID/2006/PT. DKI tanggal 5 Desember 2006 dan Putusan
MA No. 875K/PID/2007 tanggal 23 April 2007 atas nama Lie
Han Pouw al. Pau Pau
13. Putusan PN Denpasar No.
tanggal

/Pid.B/2005/PN. Denpasar

November 2005 atas nama Hendriy

14. Putusan PN Jakarta Pusat No.

/Pid.B/2005/PN.JKT.PST
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tanggal

Desember 2005 atas nama Ponky Majaya

15. Putusan PN Jakarta Selatan No.
tanggal

/Pid.B/2006/PN.JKT.Sel

Februari 2006 atas nama Harry Haryanto Tunggal

16. Putusan PN Jember No.

/Pid.B/2006/PN.Jember tanggal

September 2006 atas nama Fikin Silatorrohman dan Edy
Suryanto
17. Putusan PN Jakarta Utara No.
tanggal

/Pid.B/2007/PN.JKT.UTR

Februari 2007 atas nama Selamat Wijaya Pasasi al.

Eng An
18. Putusan PN Tangerang No.
tanggal

/Pid.B/2007/PN.Tangerang

Juni 2007 atas nama Lin Chin Ming

19. Putusan PN Jakarta Pusat No. 1767/PID.B/2007/PN.JKT.PST
tanggal 31 Januari 2008 atas nama Sefrie Roring (terdakwa I),
Sahat Mangasi Sianipar (terdakwa II), Hengky Martinus Roring
(terdakwa III)
20. Putusan PN Tangerang No.
tanggal

/Pid.B/2009/PN.Tangerang

Februari 2009 atas nama Yudi Hermawan

21. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904K/Pid/2006 tanggal 28
febbruari 2007 atas nama Dolfie Christian Efraim Pallar Dolfi
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Lampiran C

STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
DAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT)
PER 31 MEI 2009
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
Jenis Pelapor

Jumlah Pelapor

Jumlah LTKM

Bank

138

22,495

Non Bank

137

7,408

- Perusahaan Efek

39

perusahaan

381

- Pedagang Valas

41

perusahaan

4,858

- Dana Pensiun

1

perusahaan

1

- Lembaga Pembiayaan

22

perusahaan

436

- Manajer Investasi

5

perusahaan

17

- Asuransi

27

perusahaan

1,704

- Perusahaan Pengiriman Uang

2

perusahaan

11

Total Laporan dan Jumlah LTKM

275

29,903

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
PJK Pelapor

Jumlah PJK

Jumlah LTKT

Bank Umum

134

6,203,789

BPR

78

1,083

Pedagang Valas

76

5,223

Asuransi

10

147

Perusahaan Efek

3

13

CTR by FloppyDisk
TOTAL

453,307
301

6,663,567

Jumlah PJK yang melaporkan LTKT : 301
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Total Jumlah LTKT

Tahun

Jumlah
LTKT

Kumulatif
1,537,605

s/d 2005
2006

430,575

1,968,180

2007

2,360,950

4,329,130

2008

2,058,140

6,387,270

2009 / 31 Mei

276,297

6,663,567

LTKM dan LTKT yang diterima oleh PPATK dari PJK tersebut diatas,
dilaksanakan berdasarkan Pasal 26 huruf a dan huruf g UU TPPU.

Pasal 26 huruf a menyatakan bahwa, PPATK bertugas
“mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang
diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini”

Pasal 26 huruf g menyatakan bahwa
“melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana
pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan”
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Lampiran D

KERJASAMA PPATK DENGAN BERBAGAI INSTITUSI
TINGKAT DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

A.

Kerjasama Dalam Negeri Antara PPATK Dengan Berbagai Institusi

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK telah
melakukan kerjasama Dengan Berbagai Institusi dalam negeri, antara
lain dengan:
§

Institut Teknologi Bandung (Bandung)

§

Ditjen Pos danTelekomunikasi (Jakarta)

§

Universitas Hasanuddin (Makassar)

§

Universitas Andalas 18-05-2009 (Padang, Sumbar)

§

Badan Pertanahan Nasional(BPN) 17-04-2009 (Jakarta)

§

Universitas Soedirman (Unsoed) 23-01-2009 (Jawa Tengah)

§

BAPPEBTI 07-11-2008 (Jakarta)

§

Bawaslu 06-11-2008 (Jakarta)

§

Universitas Gajah Mada 17-09-2008 (Yogyakarta)

§

STIE Perbanas Surabaya 31-07-2008 (Jakarta)

§

Universitas Surabaya 17-04-2008 (Jakarta)

§

Gubernur NAD 15-08-2007 (NAD)

§

Badan Narkotika Nasional 13-06-2007 (Jakarta)

§

BPKP 19-04-2007 (Jakarta)

§

Ditjen Administrasi Hukum Umum 06-03-2007 (Jakarta)

§

Ditjen Imigrasi 06-03-2007 (Jakarta)

§

Komisi Yudisial 01-02-2007 (Jakarta)

§

Itjen Departemen Keuangan 12-01-2007 (Jakarta)
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B.

§

BPK 25-09-2006 (Jakarta)

§

Menteri Kehutanan 28-03-2005 (Jakarta)

§

Jaksa Agung 27-09-2004 (Jakarta)

§

Polri 16-06-2004 (Jakarta)

§

Ketua KPK 29-04-2004 (Jakarta)

§

Center For International Forest 16-01-2004 (Jakarta)

§

Ditjen Bea & Cukai 31-10-2003 (Jakarta)

§

Ditjen Pajak 28-10-2003 (Jakarta)

§

Dirjen Lembaga Keuangan (LK) 28-10-2003 (Jakarta)

§

Ketua BAPEPAM 20-10-2003 (Jakarta)

§

Gubernur Bank Indonesia 25-02-2003 (Jakarta)

Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama Luar Negeri yang telah dilakukan PPATK dengan FIU
Negara-negara lain, yaitu:
ù

FIU Fiji (Brisbane, Australia)

ù

FIU Macau (Brisbane, Australia)

ù

FIU Sri Langka (Jakarta)

ù

CENTIF Senegal 17-04-2009 (Jakarta)

ù

FIU Bangladesh 16-03-2009 (Jakarta)

ù

FIU Brunei Darussalam 17-12-2008 (Jakarta)

ù

FinCEN 06-10-2008 (Jakarta/USA)

ù

FIU Moldova 28-05-2008 (Seoul, Korea Selatan)

ù

FIU Kroatia 21-04-2008 (Jakarta)

ù

Georgia 10-03-2008 (Georgia)

ù

Finlandia 21-09-2007 (Jakarta)

ù

Turki 08-08-2007 (Ankara)

ù

Selandia Baru 18-06-2007 (Jakarta)

ù

Bermuda 31-05-2007 (Bermuda)
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ù

Mauritius 31-05-2007 (Bermuda)

ù

Japan 18-12-2006 (Jakarta)

ù

Cayman Island 27-11-2006 (Grand Cayman)

ù

South Africa 24-11-2006 (Jakarta)

ù

Myanmar 14-11-2006 (Jakarta)

ù

Canada 12-10-2006 (Ottawa)

ù

Mexico 14-06-2006 (Limassol-Cyprus)

ù

China 29-05-2006 (Jakarta)

ù

Peru 06-10-2005 (Sofia)

ù

Philippines 05-10-2005 (Brunei Darussalam)

ù

Poland 29-06-2005 (Washington)

ù

Spain 29-06-2005 (Washington)

ù

Italy 17-02-2005 (Rome)

ù

Belgium 01-02-2005 (Jakarta)

ù

Romania 12-10-2004 (Bucharest)

ù

Australia 04-02-2004 (Bali)

ù

Korea 20-10-2003 (Jakarta)

ù

Malaysia 31-07-2003 (Malaysia)

ù

Thailand 24-03-2003 (Bangkok)

Mutual Legal Assistance (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam
Hukum Pidana sudah dapat terlaksana secara efektif. Contohnya
Indonesia telah melakukan MLA dengan beberapa Negara terkait kasus
Adrian Woworuntu. Hambatan di dalam pelaksanaan MLA adalah dimana
terkait dengan sistem hukum atau regulasi dari Negara yang dimintai
bantuan oleh Indonesia.
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Lampiran E

SISTEM PERAMPASAN ASET DI AMERIKA SERIKAT

NO.
1.

MATERI
Model Perampasan Aset (PA)

URAIAN
1. Perampasan yudisial secara pidana adalah tindakan
sebagai bagian dari penuntutan pidana terhadap
terdakwa. Ini adalah tindakan in personam (terhadap
orang) dan mempersyaratkan tuntutan/dakwaan
pemerintah terhadap properti yang digunakan atau
berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Jika juri menemukan bahwa properti dapat disita,
pengadilan mengeluarkan perintah untuk perampasan.
2. Perampasan yudisial secara perdata adalah tindakan in
rem (terhadap properti) yang dibawa ke pengadilan.
Properti sebagai terdakwa dan tidak ada tuntutan pidana
terhadap pemilik atau yang menguasai properti tersebut.
3. Perampasan secara administratif adalah tindakan in rem
yang memperbolehkan instansi penyitaan federal untuk
merampas property tanpa melibatkan proses yudisial.
Kewenangan untuk instansi penyitaan memulai
perampasan secara administratif, antara lain dapat
ditemukan dalam UU Tarif.

2.

Proses dan Mekanisme
(sistem) PA

PROSES PERAMPASAN SECARA ADMINISTRASI
Perampasan ini dimulai ketika ”federal law enforcement
agency” sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh
undang-undang menyita sejumlah ”property” yang ditemukan
dalam rangka penyidikan. Penyitaan harus didasarkan
kepada ”probable cause to believe” (adanya dugaan) bahwa
property tersebut merupakan ”subject to forfeiture” dan
umumnya harus didasarkan kepada ”judicial warrant”
(perintah pengadilan), tetapi terdapat beberapa pengecualian
dimana penyitaan dapat dilakukan tanpa memerlukan
”judicial warrant”, misalnya ketika ”property” disita saat
dilakukan proses penahanan, atau property merupakan
barang bergerak. Begitu ”property” disita, ”agency” memulai
proses ”administrative forfeiture” dengan mengirimkan surat
pemberitahuan kepada pihak yang kemungkinan akan
keberatan dengan tindakan tersebut dan menyampaikan
pengumuman melalui surat kabar. Intinya ”agency”
mengatakan kepada dunia, ”Kami telah menyita ”property” ini
dan bermaksud merampasnya untuk negara. Barang siapa
merasa berhak terhadapnya harus menyatakannya sekarang
atau melepaskan hak selamanya”. Jika tidak ada yang
mengajukan keberatan, terhadap perampasan dalam periode
waktu yang sudah ditetapkan, ”agency” mengakhirinya
dengan membuat ” a declaration of forfeiture” yang memiliki
kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan
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NO.

MATERI

URAIAN
”judicial order”. Sebagian besar ”property” dapat dirampas
secara adminisratif. Pengecualian yang paling penting
adalah ”real property” dan ”personal property” yang bernilai
lebih dari $500,000. Property tersebut harus dirampas
melalui proses pengadilan (judicially). Jika seseorang
mengajukan ”claim” (keberatan) terhadap ”administrative
forfeiture”, pemerintah memiliki dua pilihan: ”civil forfeiture”
dan ”criminal forfeiture”.
Dalam hal administrative forfeiture bersinggungan dengan
criminal forfeiture, maka prosesnya adalah sebagai berikut:
§

Permintaan penyelesaian melalui sistem administrasi
kepada AGO yang berwenang dengan mengirimkan
surat pemberitahuan;

§

Dibutuhkan adanya tuduhan/persangkaan untuk
menghindari tejadinya kesalahpahaman pada
pengadilan, terdakwa atau juri terkait prosedur
perampasan.

§

Jika terdakwa tidak merespon dugaan yang ditemukan
oleh pemerintah, maka terdakwa dianggap telah
mengetahui bahwa perampasan akan dilakukan secara
administratif. Namun terdakwa dapat menolak jika dia
dapat membuktikan tidak pernah menerima surat
pemberitahuan perintah perampasan secara administratif
dan menginginkan perampasan secara pidana. Maka
pengadilan akan memutuskan dengan mengeluarkan
ketetapan.

§

AGO bertanggung jawab menjamin ketetapan dan waktu
perampasan dilakukan

§

Dalam hal Dept of Justice investigasi tidak menguasai
asset, maka rencana perampasan dilaksanakan oleh
lembaga diluar Dept of Justice yang independent

§

Dalam hal untuk kasus perampasan asset yang masuk
kedalam lebih dari 1 wilayah yurisdiksi Negara bagian,
lembaga USAO untuk perampasan asset memiliki
tanggungjawab utama dalam berkoordinasi dengan
lembaga investigasi untuk menjamin bahwa semua
pelaksanaan perampasan dan waktu pre-perampasan
direncanakan dengan baik dalam wilayah dimana asset
akan dirampas.

§

The US Attorney tidak boleh menyetujui untuk
pengembalian property yang merupakan bagian dari
persetujuan permohonan perampasan hasil kejahatan
secara administratif kecuali: (1) Lembaga perampasan
meminta untuk penghentian perampasan secara
administratif, dan telah disetujui, (2) The Asset Forfeiture
and Money Laundering Section (AFMLS) menyetujui
keputusan untuk pengembalian property.
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NO.

MATERI

URAIAN

PROSES PERAMPASAN SECARA PIDANA
Untuk mengajukan tuntutan “criminal forfeiture”, Penuntut
Umum harus memberikan surat pemberitahuan kepada
terdakwa tentang maksud pemerintah untuk merampas
propertinya dengan menyertakan permohonan perampasan
di dalam tuntutan pidana. Perkara kemudian diperiksa di
pengadilan dengan acara yang sama dengan perkara tindak
pidana umumnya, kecuali jika property belum berada dalam
penguasaan pemerintah, maka pemerintah dimungkinkan
untuk mengajukan permohonan “pre-trial restraining order”
untuk memelihara property selama menunggu proses
penanganan perkara selesai. Di pengadilan, tidak ada
putusan yang dapat diterapkan kepada property sebelum
terdakwa dihukum. Begitu terdakwa dihukum, pengadilan
mendengarkan bukti-bukti tambahan, alasan-alasan, dan
petunjuk-petunjuk yang ditemukan dalam rangka
memberikan putusan khusus mengenai perampasan dan
pengembalian, yaitu dengan menggunakan “preponderance
proof of the evidence”, pemerintah menunjukkan adanya
“nexus” (hubungan yang erat) antara property dan kejahatan.
Disitulah pengadilan harus memutuskan apakah property
yang dimohonkan terbukti secara nyata sebagai hasil tindak
pidana, digunakan sebagai alat atau sarana atau terkait
dengan tindak pidana, atau bentuk keterkaitan lainnya
dengan tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang.
Untuk melindungi hak kepemilikan pihak ketiga, maka
terdapat suatu prosedur yang menjamin property yang
dirampas dalam perkara pidana tersebut bukan merupakan
hak milik pihak ketiga yang disebut “ancillary proceeding”
dan dilaksanakan oleh pengadilan setelah perkara
pidananya diputus.

PROSES PERAMPASAN SECARA PERDATA
•

Gugatan in Rem

•

Penyitaan atas dasar Perintah in Rem

•

Pengumuman kepada pihak berkepentingan

•

Publikasi

•

Pembuktian; mosi

•

Persidangan atau perdamaian

•

Putusan pengadilan atas perampasan

•

Upaya banding

•

Putusan final
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NO.

MATERI

URAIAN
Civil forfeiture bukan merupakan bagian dari perkara pidana.
Dalam kasus civil forfeiture, pemerintah secara terpisah
mengajukan gugatan perdata in rem terhadap ”property”nya
sendiri, bukan terhadap orang, dan kemudian dibuktikan
dengan ”preponderance of the evidence” bahwa ”property”
merupakan hasil dari kejahatan atau digunakan untuk
melakukan kejahatan. Pemilik property dimungkinkan
melakukan intervensi untuk melindungi kepentingannya.
Karena ”civil forfeiture” tidak tergantung dari hukuman
pidana, maka tindakan perampasan bisa dilakukan sebelum
putusan pidana, sesudah putusan pidana, atau jika tidak ada
pemidanaan sekalipun.
Civil forfeiture merupakan sebuah alternatif – melakukan
gugatan perdata tersendiri terhadap semua orang atau
entitas yang kemungkinan memiliki kepentingan hukum
terhadap properti tersebut – yang secara administratif tidak
mungkin dilakukan.
Dapat dikatakan, bahwa civil forfeiture didasarkan pada
”legal fiction” bahwa property tersebut telah bersalah
melakukan tindak pidana.

Secara prosedur, gugatan civil forfeiture memiliki banyak
kesamaan dengan kasus perdata lain. Pemerintah, sebagai
penggugat, mengajukan pertimbangan-pertimbangan yang
menjadi dasar permohonan bahwa ”property” yang
dimohonkan merupakan ”subject to forfeiture” berdasarkan
undang-undang yang berlaku (antara lain membuktikan
adanya ”nexus” (hubungan atau ”benang merah”) antara
property dan tindak pidana). Undang-undang memberikan
kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan (”claimant”)
untuk mengajukan ”claim” terhadap property serta menjawab
keberatan atas perampasan tersebut dalam periode waktu
yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, pemeriksaan gugatan
civil forfeiture terus berlanjut sekalipun ada upaya eksepsi
(misalnya, mohon untuk menolak permohonan pemerintah,
mohon agar memutuskan pemerintah tidak berhak sebagai
pemohon, mohon agar di diputuskan sesuatu di dalam
putusan sela, dsb) maupun proses pengadilan pidana.
Persidangan dengan jury dijamin oleh ”Seventh Amendment”
jika terdapat ”claimant” dan menuntut haknya untuk
melakukan persidangan dengan jury dalam
mempertahankan haknya sebagai pemilik property yang
beritikad baik (”innocent owner defense”).
Jika pemerintah berhasil membuktikan bahwa property
memang beralasan untuk dirampas, dan tidak ada claimant
yang berhasil membuktikan adanya unsur ”innocent owner
defense”, maka pengadilan akan memutuskan mengabulkan
permohonan pemerintah dan menyatakan property menjadi
milik pemerintah.
Perampasan di dalam civil forfeiture terbatas hanya kepada
“specific property” terkait dengan kejahatan, pemerintah
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hanya dapat merampas property yang nyata-nyata
merupakan hasil tindak pidana atau digunakan untuk
melakukan tindak pidana. Tidak ada biaya perkara dan tidak
perampasan terhadap substitute assets jika property yang
langsung terlacak terkait dengan tindak pidana hilang,
musnah, atau dihabiskan.

3.

Objek PA

v Administrasi
Semua kekayaan dapat dirampas secara administrasi,
kecuali:
1. real property.
2. property perseorangan yang mempunyai nilai lebih dari
500 ribu dolar, kecuali sebagaimana diatur di 19 USC
1607(0).
3. property yang dapat disita berdasarkan keterangan yang
tidak dimasukkan dalam UU bea cukai.
# Instrumen moneter: mata uang, TC, berbagai bentuk kertas
pembawa dan "bahan yang sejenis"
Pengecualian secara umum, properti yang menjadi subjek
administrasi forfeiture :
1. Dalam hal beberapa barang milik perseorangan (selain
daripada instrumen keuangan) merupakan subjek civil
forfeiture di bawah satu kewenangan menurut undangundang dan berdasarkan fakta yang sama, dan barangbarang tersebut merupakan milik bersama dan jika
dijumlahkan bernilai lebih dari $500.000, property harus
dirampas secara yudisial dalam satu gugatan.
2. Dalam hal barang-barang yang menjadi subjek
perampasan sebagaian dapat dirampas secara
administratif sedangkan yang lain harus dirampas
melalui pengadilan, perampasan harus digabungkan
dalam satu gugatan secara yudisial.
3. Jika prampasan diajukan secara administratif akan
muncul masalah dengan ketentuan batas waktu
administraive forfeiture menurut ketentuan 18 U.S.C. §
983(a), perampasan harus dilakukan secara yudisial.
4. Jika penuntut umum dan agency yang melakukan
penyitaan sepakat bahwa penyitaan harus diproses
secara yudisial pada kesempatan pertama, sehingga
administrative forfeiture menjadi tidak perlu lagi.
5. ketika penuntut umum meminta agency yang melakukan
penyitaan menunda perampasan secara administrative
untuk menangani perkara pidana, dan agency yang
menyita setuju melakukannya, perampasan mungkin
diajukan secara terpisah di luar penanganan perkara
pidana.

130

NO.

MATERI

URAIAN
Subjek Properti:
1. Segala sesuatu secara substansial yang dibuat,
didistribusikan, dibagikan/ diperoleh dari
pelanggaran/kejahatan.
2. Semua material mentah, produk, dan alat-alat yang
digunakan, atau dengan maksud untuk digunakan, dalam
pembuatan, perakitan, pemrosesan, pengiriman, impor/
ekspor setiap substansi terkontrol atau kimiawi yang
terdaftar dalam pelanggaran/kejahatan.
3. Semua properti yang digunakan, atau dengan maksud
untuk digunakan sebagai wadah bagi properti
sebagaimana dimaksud paragraph (1), (2), atau (9).
4. Semua alat pengangkut, termasuk pesawat terbang,
kendaraan/ kapal, yang digunakan, atau dengan maksud
untuk digunakan, untuk transport, atau dengan cara lain
untuk memfasilitasi transportasi, penjualan, penerimaan,
kepemilikan/ penyembunyian property yang dimaksudkan
dalam paragraph (1),(2), atau (9).
5. Semua buku, catatan, dan penelitian, termasuk formula,
microfilm, pita, dan data yang digunakan atau dengan
maksud untuk digunakan dalam pelanggaran/kejahatan.
6. Semua uang, negociable instrument, securities, atau
sesuatu lain yang bernilai yang disediakan atau dengan
maksud untuk disediakan oleh setiap orang dalam,
pertukaran substansi terkontrol atau kimiawi terdaftar
dalam pelanggaran subbab ini, semua uang, negociable
instrument dan securities yang digunakan/ dengan
maksud untuk digunakan untuk memfasilitasi setiap
pelanggaran/kejahatan.
7. Semua real property, termasuk setiap hak kepemilikan
dan keuntungan/ bunga (termasuk setiap bunga
penguasaan kontrak/ sewa) dalam keseluruhan dari
setiap bidang tanah dan setiap perlengkapan/ alat-alat
atau perbaikan, yang digunakan untuk atau dengan
maksud digunakan untuk, dalam setiap cara/ bagian,
untuk melaksanakan, untuk memfasilitasi pelaksanaan
pelanggaran sub bab ini, dihukum dengan lebih dari 1
tahun penjara.
8. Semua substansi terkontrol yang telah dimiliki dalam hal
pelanggaran subbab ini
9. Semua kimiawi terdaftar, semua alat pembuatan drug,
semua mesin tablet, semua mesin pengkapsulan, dan
semua kapsul gelatin, yang telah diimpor, ekspor,
dibagikan/ diperoleh, atau dengan maksud untuk
didistribusikan, dibagikan, diperoleh, diimpor/ diekspor,
dalam pelanggaran subbab ini/ subbab II dari bab ini.
10. Setiap perlengkapan/ perhiasan drug
11. Setiap senjata api yang digunakan/ dengan maksud
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digunakan untuk memfasilitasi transportasi, penjualan,
penerimaan, kepemilikan/ penyembunyian properti dan
setiap hasil yang dapat dilacak dari properti tersebut.

4.

Perlindungan Terhadap Pihak
Ke-3

v Kepentingan pemilik yang tidak bersalah terhadap
properti tidak dapat dirampas berdasarkan UU Civil
Forfeiture. Claimant (penuntut) dapat memiliki beban
pembuktian bahwa dia adalah pemilik yang tidak
bersalah dengan prepoderance of the evidence.
v Pengertian pemilik yang tidak bersalah adalah pemilik
yang dalam hal properti dengan keadaan pada waktu
tersebut berkepentingan terhadap kegiatan illegal
sehingga menimbulkan perampasan:
-

tidak mengetahui pelaksanaan sesuatu yang
menimbulkan perampasan

-

sedang berlangsung pelaksanaan sesuatu yang
menimbulkan perampasan, melakukan segala hal
yang secara beralasan dapat diduga berdasarkan
keadaan untuk mengakhiri penggunaan properti

v dalam hal properti diperoleh istilah dilakuakan
perampasan, pengertian pemilik yang tidak bersalah
adalah orang yang pada waktu tersebut memperoleh
keuntungan terhadap properti:
-

pembeli bonafide atau penjual terhadap nilai properti
(termasuk pembelian/ penjualan bagarng-barang/
servis untuk nilai); dan

-

tidak mengetahui dan secara beralasan “without
cause to believe” bahwa properti merupakan subyek
untuk dirampas.

v Pajak Properti di Pusat dan Daerah
•

Kasus Perampasan Perdata
Kebijakan yang dibuat oleh Dept of justice bahwa US
harus membayar pajak lokal dan pusat dari properti
yang dirampas yang terus bertambah sejak
permohonan perampasan diajukan dan diputuskan.
Hal ini dilakukan karena: a. Jika terjadi penolakan
pajak dapat menyebabkan US mengalami konflik
dengan pusat dan daerah yang berwenang dalam hal
ini, b. Penolakan untuk membayar properti di pusat
dan daerah menyulitkan koordinasi dan penjualan
dari properti. Misalnya untuk US Marshals Service
(USMS) sangat sulit untuk mempromosikan dan
menjual properti yang pajaknya tidak dibayar.
Bahkan penjamin asuransi juga segan untuk
menyediakan jaminan ubtuk properti yg tidak dibayar.

•

Kasus Perampasan secara pidana
Pada prinsipnya sama dengan perampasan secara
perdata. Perintah untuk mendelegasikan
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kewenangan kepala perampasan aset dan ML
section (AFMLS) dapat memberi wewenang
pembayaran pajak pusat dan daerah pada properti
yang dirampas secara pidana dengan cara yang
sama dan kepada tingkat yang sama disahkan
seperti pembayaran pajak secara perdata
berdasarkan pada Jaksa berdasarkan UU
mempunyai kewenangan mengabulkan permohonan
untuk pengampunan (remisi) atau keringanan
(mitigasi), pemulihan aset korban kekerasan yang
dirampas, atau mengambil langkah lain untuk
melindungi pihak yang tidak bersalah yg
membutuhkan keadilan.kebijakan keempat SUPRA.
v

Kewenangan
•

Criminal : Jaksa berdasarkan UU mempunyai
kewenangan mengabulkan permohonan untuk
pengampunan (remisi) atau keringanan (mitigasi),
pemulihan aset korban kekerasan yang dirampas,
atau mengambil langkah lain untuk melindungi pihak
yang tidak bersalah yg membutuhkan
keadilan.Kejahatan2 yang ada diatur yakni perbuatan
percabulan, ekspoitasi anak dibawah umur,
penggabungan perusahaan, spionase atau
pengintaian, ML, dan kejahatan lainnya.

•

Perdata : jaksa juga berwenang memutuskan
pemberian remisi atau mitigasi, dengan penambahan
dalam section 981 untuk mentransfer aset yang
dirampas sebagai pemulihan untuk korban berbagai
kejahatan (termasuk ML)

•

Administratif : Dep of justice yang berwenang
memberikan perlindungan terhadap korban dan
pihak ke-3 yang beritikad baik.

v Kepala AFMLS akan mengabulkan permohonan
pemulihan properti sesuai dengan section II.D dalam hal
86 jika US Attorney ata delegasinya telah memberikan
pemberitahuan secara tertulis hal-hal sbb:
•

Semua korban diberitahu pengaturan tindakan
pemulihan dan dibukukan dalam permohonan
pemulihan

•

Untuk pengetahuan dan kepercayaan terbaik setelah
konsultasi dengan lembaga perampasan, kerugian
menggambarkan dalam permohonan pemulihan
telah dibuktikan dan menggambarkan semua sumber
kompensasi yang diterima oleh korban, termasuk
pengembalian investasi, pembayaran bunga,
keuatungan asuransi, pembayaran kembali,
penyelesaian pembayaran dll.

•

Untuk pengetahuan dan kepercayaan terbaik setelah
konsultasi dengan lembaga perampasan, upaya
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yang layak untuk menempatkan penambahan aset
dimana korban tidak memiliki sumber yang layak
yang ada untuk aset yang lainnya yang dimiliki dan
dikontrol oleh terdakwa
•

Tidak ada fakta2 untuk menganjurkan bahwa
korban2 ikut terlibat, mendapatkan manfaat, atau
bertindak dengan sengaja mengaburkan
perbuatannya dari pejabat yang menekan
perampasan atau kejahatan yang berkaitan.

v Prosedur untuk keputusan pelaksanaan pemulihan
•

Pengajuan Permohonan Pemulihan
Ø

Dari US Attorney’s Office (USAO) (atau
perwakilannya) akan meneruskan copy salinan
ganti rugi ke kepala AFMLS disertai dengan
permohonan tertulis perihal parampasan properti
dengan cara perdata, pidana, atau administrasi
yg digunakan sebagai kompensasi untuk korban
dan besarnya ganti rugi secara detail
dimasukkan dalam permohonan pemulihan.

Ø

Untuk perampasan secara administrasi tidak
langsung dilaksanakan oleh Dep.of Justice tapi
USAO harus dapet ijin terlebih dahulu dari The
Local agency special Agent-in-charge (SAC)
atau lembaga lain yang sesuai.

•

Batas waktu : Permohonan Pemuluhan dikirim ke
AFMLS dalam waktu 30 hari. USAO harus
memasukkan permohonan pemulihan ke The
Consolidated Asset Tracking System (CATS) dalam
waktu 5 hari.

•

Evidentiary Basis : USAOs harus bekerjasama
dengan kantor pengawas dan lembaga investigasi
untuk kasus kriminaluntuk menjamin kerugian
korban.

•

Lembaga Penyelidikan (investigasi) Perampasan :
USAO dapat langsung menunjuk Lembaga
investigasi untuk kasus kriminal untuk menyelidiki
masalah properti yang dituntut oleh si korban apakah
memenuhi syarat yg ditetapkan dalam section II pada
hal 82. lalu lembaga investigasi akan melaporkan
hasil penyelidikannya ke USAO, lalu USAO
mengirimkan copy nya ke AFMLS bersamaan
dengan permohonan pemulihan disetujui.

•

Keputusan oleh AFMLS : Jika Kepala AFMLS
mengabulkan permohonan pemulihan, AFMLS akan
meneruskan copy keputusan pemulihan kepada
USAO(Jaksa), dan kepada markas besar USMS (US
Marshall Services) (dan/ atau pihak yang
memengang harta yang akan dikembalikan yang
tidak dibawah penguasaan USMS) akan
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mengkoordinasikan pengeluaran hasil yang bersih
setelah pelunasan biaya yang dikelurkan dan
berbagai ketentuan dalam surat permohonan untuk
pengampunan atau pengurangan dari perampasan
dipenuhi oleh pemilik, pemegang gadai, dan/atau
federal financial institution regulatory agencies
dibawah MOU FIRREA ke pengadilan untuk
pelunasan permohonan ganti rugi.
•
v

Beban pembutian ada pada tergugat untuk
membuktikan pembelaannya.

Pembebasan atau perpanjangan periode penyimpanan
Jika permohonan ganti rugi tidak dikeluarkan dalam 12
bulan, lembaga perampasan (untuk administratif) atau
kepala AFMLS (untuk judicial), setelah berkonsultasi
dengan USAO, dapat memutuskan apakah mau
melanjutkan penahanan properti yang permohonan ganti
ruginya tertunda atau meneruskan dengan surat
permohonan untuk proses pengampunan untuk korban
namun bukan pemilik. Permohonan ganti rugi oleh CATS
secara otomatis diperpanjang dalamwaktu 60 hari.

5.

Pembuktian

v

US Attorney atau delegasinya dapat dikecualikan dari
perampasan aset yang dari panahanan 12 bulan,
misalnya dalam hal ada cukup harta dari aset lainnya
yang dirampas untuk memenuhi kompensasi kepada
pemilik yang lain,pemegang gadai, federal financial
institution regulatory agencies (menurut FIRREA MOU),
dan korban yang bukan pemilik.

v

Surat pembebasan biaya untuk pemilik yang menjadi
korban dalam hal pemberian pembebasan. Korban yang
diketahui sebagai pemilik dari properti yang dirampas
dapat mengajukan surat permohonan untuk pembebasan
atau keringanan dari perampasan. Kebijakan yang
dikeluarkan oleh dep of justice untuk pemberian surat
pembebasan pembayaran beberapa biaya dan beban
perampasan dan penyitaan akan dikembalikan melalui
pengampunan kepada korban kejahatan yang memiliki
properti tersebut dalam hal pemilik tersebut adalah orang
yang tidak bersalah.Kebijakan ini tidak berlaku untuk
korban yang bukan pemilik properti. Biaya dan beban
yang dibebaskan tersebut berlaku terhadap biaya dan
beban untuk pengelolaan properti yang berkaitan dengan
pelaksanaan perampasan misalnya biaya perawatan,
keamanan, penyimpanan.

Beban Pembuktian pada pemerintah untuk menyatakan :
1. Bahwa property merupakan subjek perampasan dengan
preponderance of evidence.
2. Pemerintah boleh menggunakan bukti yang dikumpulkan
setelah pemenuhan tuntutan untuk perampasan
dinyatakan bahwa property merupakan subjek
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perampasan dengan preponderance of evidence.
3. Jika teori pemerintah terhadap perampasan tersebut
adalah bahwa property digunakan untuk melakukan atau
memfasilitasi pelaksanaan tindak pidana, atau dilibatkan
dalam pelaksanaan tindak pidana, pemerintah dapat
menyatakan bahwa terdapat hubungan yang mendasar
antara property dan tindak pidana.
Standar pembuktian A.S. adalah preponderance of the
evidence: Lebih dari probable cause, dibawah dari beyond
reasonable doubt.
Pembuktian:
Interrogatories (Pertanyaan-pertanyaan tertulis yang
diajukan para pihak satu sama lain)
Permintaan akan dokumen (Yang dimiliki oleh para pihak
satu sama lain)
Deposition Pemeriksaan oral para pihak dan saksi dibawah
sumpah)
Prosedur Persidangan (Hukum Acara)

6.

7.

Kelembagaan

Pengelolaan Aset

•

Para pihak dapat memohon persidangan dengan juri

•

Pemerintah harus membuktikan kasus untuk
perampasan dengan preponderance of the evidence

•

Hearsay, yang dapat digunakan untuk mendapatkan
probable cause untuk tujuan penyitaan, tidak dapat
diakui dalam persidangan

•

Tergugat dapat membela diri dengan
–

Menyerang kelengkapan bukti yang diajukan
pemerintah

–

Mengajukan pembelaan yang positif

-

US Marshal Service (USMS) : pemelihara utama untuk
aset yang disita. USMS mengelola dan mengatur asetaset utama yang disita untuk dirampas.

-

AFMS : mempunyai tanggung jawab untuk mengelola
dana perampasan aset, sistem konsolidasi jejak aset
(CATS), program-perjanjian luas,program kontrol internal
terhadap kekeliruan dan pengelolaan properti,
penafsiran UU dana perampasan aset, persetujuan
penggunaan dana yang tidak biasanya, dan penghubung
legislatif dalam masalah yang mempengaruhi integritas
keuangan.

•

Selain uang tunai, properti yang dirampas harus
dikuidasi.

•

Bahkan kendaraan disimpan di gudang dan masalah
penyusutan.

•

Properti berupa bangunan perlu waktu bertahun-tahun
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untuk menjualnya dan memerlukan perawatan yang
konstan.
•

Atas usaha berjalan yang merupakan aset yang sangat
kompleks untuk dioperasikan dan dipindahkan.

•

Hasilnya disetorkan ke Asset Forfeiture Fund.

8.

Koordinasi dengan lembaga
terkait

Asset forfeiture and Money Laundering Section of the
Criminal Division pada Department of Justice bertanggungjawab mengkoordinasikan program perampasan aset.
AFMLS menangani litigasi perdata dan pidana, menyediakan
dukungan hukum bagi USAO, membentuk kebijakan dan
prosedur, mengkoordinasikan penyitaan asset multi-distrik,
pencatat pembagian kekayaan asset, mengkoordinasikan
perampasan dan pembagian internasional dan
mengembangkan pelatihan dan seminar bagi semua level
pemerintahan.

9.

Kerjasama internasional

-

Perampasan internasional merupakan kebijakan
Department of Justice bahwa kontak secara
internasional oleh jaksa dalam kasus kriminal akan
dikoordinasikan oleh Office of International Affairs (OIA).

-

Secara historis, USA membuat permintaan secara formal
kepada pemerintah asing untuk menyita aset untuk
dirampas berdasarkan Treaty mutilateral, MLA treaty,
letters rogatory, dan surat permintaan tanpa memperoleh
dahulu of probable cause di USA. Akan tetapi, ada satu
kasus pengadilan district (KIM v. Department of Justice)
yang mewajibkan memperoleh dahulu probable cause
ini. Pada akhirnya, OIA menyarankan penuntut umum
yang akan menyita aset diluar negeri untuk memperoleh
dahulu probable cause terkait properti tersebut sebelum
meminta OIA untuk membuat permintaan.

-

Perampasan aset yang berlokasi diluar US harus
dilakukan sebagai bagian dari penundaan kasus
kriminal/ tindakan yudisial perampasan secara perdata.
tidak ada kewenangan berdasarkan UU federal untuk
melakukan perampasan property secara administratif
yang tidak blokasi secara fisik di
US/kepemilikan/wilayah.

-

International sharing-->pembagian aset yang dirampas
antara US dan negara asing merupakan fungsi diskresi
sepenuhnya AGO/secretary of the treasury.-->untuk
perampasan aset secara yudisial (criminal+civil),
kewajiban jaksa federal yang terlibat kasus untuk
mengirimkan rekomendasi sharing kepada
AFMLS>untuk perampasan secara administrasi, instansi
penyitaan bertanggung jawab untuk membuat
rekomendasi.

-

Dalam kasus yang berimplikasi ke treasury forfeited
fund, instansi penyitaan (IRS, US secret service, Imigrasi
dan bea cukai) bertanggung jawab untuk mengirimkan
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sharing recomendation kepada TEOAF.
Jurisdiksi dan tempat
–

Harus memiliki kendali atas aset

–

Properti berada di luar perbatasan A.S. dapat berlaku
perampasan secara perdata, sepanjang upaya
memberikan alasan upaya perampasan dilakukan.
28 U.S.C. §1355(b)(2)
–

Pemerintah asing harus sepakat menyita aset
dan kemudian menghormati putusan pengasilan
A.S. tentang perampasan

–

Tempat pelaksanaan dimana upaya memberikan
alasan perampasan dilakukan, dimana terdakwa
ditemukan, atau dimana penuntutan pidana
dilakukan.

Penahanan properti yang berada di luar negeri –
perampasan secara perdata
Mengajukan gugatan, mendapatkan perintah penyitaan
perdata
•

Surat perintah diberikan ke negara asing melalui “central
authority” setempat untuk eksekusi oleh negara tersebut

18 U.S.C. § 981(b)(3)

10.

Pembagian Aset (Asset
Sharing)

•

Meminta otoritas negara asing menyita properti,
memberikan pengumuman para pihak, dll.

•

Beberapa negara tidak mengenal perampasan in rem
dan menolak permohonan

Pembagian Aset
A. Protokol
Pembagian aset diatur dalam IX.E: a Guide to Equitable
Sharing of Federally Forfeited Property for State and Local
Government Agency.
Penentuan equitable sharing dalam kasus yang melibatkan:
1. aset yang dirampas senilai 1 juta dolar atau lebih;
2. lebih dari 1 daerah/wilayah;
3. transfer real property jika AFMLS, AGO, dan istansi
penyitaan federal setuju dalam pembagian aset yang
disita secara administratif.
B. Pembagian check equitable sharing
1. kasus yudisial: dalam kasus dimana AGO/departemen
kehakiman sebagai pembuat keputusan, USMS akan
mengirimkan check ke USAO.
2. dalam kasus instansi investigasi federal membuat
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keputusan pembagian kekayaan, USMS akan
mengirimkan check kepada instansi investigasi
federal, kecuali kalau sebaliknya diurus oleh kepala
instansi lokal.
C. Upacara Pembagian Kekayaan
USAO, instansi penyitaan federal, dan USMS akan secara
rutin terlibat dalam upacara ini. Ada kesempatan dimana
Presiden yang akan menyampaikan check pembagian
kekayaan yang penting. sebagai ketentuan yang umum,
check yang disampaikan presiden bernilai 1 juta dolar atau
lebih dan check yang disampaikan AGO bernilai 250 ribu
dolar atau lebih, tanpa memperhatikan siapa yang akan
menyampaikan check, merupakan tanggung jawab instansi
penyitaan federal/USAO yang mengambil peran utama
dalam upacara untuk menghubungi negara dan penerima
lokal dan merencanakan penyerahan kekayaan tersebut.

D. Surat Pengiriman untuk cek pembagian kekayaan
Ada kebijakan untuk memasukkan pesan yang sama dan
berulang kepada instansi penerima cek yang terkait
penggunaan aset yang dibagi (diatur dalam section V.A The
Attorney General's Guidelines on Seized and Forfeited
Property):
1. Pembagian check mewakili pembagian kekayaan dari
tindakan bersih;
2. Uang harus digunakan untuk tujuan penegakan hukum
yang dinyatakan dalam form DAG 71;
3. Dana ini harus meningkat dan tidak menggantikan
anggaran operasional instansi;
4. Setiap keuntungan (bunga) yang diperoleh dari dana ini
juga harus digunakan untuk tujuan penegakan hukum.
Pembagian internasional atas aset yang dirampas ini
merupakan kebijakan Departemem Kehakiman untuk
membagi, berdasarkan UU 45 dan prosedur yang ada.
komitmen untuk membagi secara internasional dalam kasus
spesifik hanya bisa dilakukan dengan persetujuan dari AGO
dan Department of state.
Hasil aset sitaan di A.S. dapat ditransfer kepada pemerintah
asing yang membantu (ikut bekerjsama). Sejak tahun 1989,
sekitar $227 juta hasil sitaan telah ditransfer kepada 33
negara dari dana Department of Justice.
Ketentuan Peraturan
1. Negara peminta harus telah memfasilitasi baik secara
langsung dan tidak langsung penyitaan atau
perampasan properti di A.S.
2. Transfer harus diwenangkan kepada Jaksa Agung atau
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Treasury Secretary dengan persetujuan dari Secretary of
State.
3. Harus terdapat perjanjian atau kesepakatan antara A.S.
dengan negara penerima yang berwenang menerima
pembagian aset. Hal ini dapat berupa perjanjian untuk
kasus khusus, perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam
Masalah Pidana, atau perjanjian pembagian aset.
4. Jika berlaku, negara harus menjadi salah satu yang telah
tersertifikasi berdasarkan Foreign Assistance Act.
Pedoman Pembagian Aset Internasional
1. Bantuan penting: (> 50%)
-

pengembalian set yang dirampas kepada USA
tanpa kerjasama kewenangan penandatanganan
atau pemilik property;

-

mengeluarkan pilihan tindakan terhadap pelaku
tindak pidana atau propertinya untuk
mengizinkan USA merampas property tersebut;

-

mempertahankan proses litigasi yang diajukan
oleh pemilik, penuntut, dan pihak ketiga,
percobaan untuk menghalangi usaha pemerintah
asing dalam membantu USA;

-

menyediakan bukti yang dibutuhkan untuk
melakukan tindakan perampasan domestic
terhadap property yang disimpan di USA baik
keseluruhnya atau secara substansial
seluruhnya.

2. Bantuan Utama: (40 - 50%)
a. melaksanakan perintah perampasan asset USA
dan mengembalikan asetnya;
b. mengembalikan property untuk dirampas
berdasarkan permintaan ekstradisi;
c.

mengeluarkan sumber penegakan hukum yang
substansial untuk membantu USA;

d. menjanjikan/ mempekerjakan dalam kegiatan
penegakan hukum yang menempatkan aparat
penegak hukum asing dalam bahasa secara fisik.

3. Bantuan fasilitasi: (sampai dengan 40%)
-

memberikan informasi yang memberi petunjuk
kepada penyidikan USA yang menghasilkan
tindakan perampasan yang sukses;

-

menyediakan catatan bank atau catatan
keuangan lain yang mengizinkan USA untuk
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menentukan lokasi dan batas kekayaan yang
dapat dirampas;
-

mendukung usaha2 USA untuk meyakinkan
bank-bank asing untuk mengambil langkahlangkah yang memfasilitasi perampasan
terhadap rekening yang dilakukan USA;

-

membantu dalam melayani proses atau
pelaksanan penemuaan kembali asset;

-

mengizinkan aparat penegak hukum asing untuk
memberikan kesaksian dalam proses peradilan
USA;

-

membolehkan wilayah asing untuk digunakan
dalam operasi rahasia yang melibatkan aparat
penegak hukum USA yang mengarahkan
sampai final untuk merampas aset.
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