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Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan pada
tanggal 25 Maret 2002, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang inilah ditetapkan legalitas pencucian uang sebagai tindak pidana (perbuatan kriminal).
Kriminalisasi pencucian uang in dipercepat oleh desakan IMF (International Monetary Fund) dan FATF (The
Financial Action Task Force on Money Laundering) dimana Letter of Intent antara IMF dan Indonesia
mensyaratkan adanya undang-undang anti pencucian uang sebagai prasyarat pencairan dana pinjaman, serta
desakan FATF dengan menetapkan Indonesia dalam daftar hitam sebagai Non Cooperatives Countries and
Territories (NCCT) pada bulan Juni 2001 bersama sejumlah Negara
Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh
seseorang atau organisasi terhadap uang haram , yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan
terhadap tindak pidana , dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut kedalam keuangan
(financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang
yang halal.
TAHAPAN MONEY LAUNDERING

Placement : Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram
tersebut ke dalam system keuangan (financial system). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang
hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal,
hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih
berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan
kedalam rekerning bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dll
Layering : Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan
uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank
lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan
melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang
satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan
perusahaan fiktip, bisa membeli efek-efek atau alalt-alat transfortasi seperti pesawat, alat-alat berat
dengan atas nama orang lain.
Integration : Integration adakalanya disebut spin dry dimana Uang dicuci dibawa kembali ke dalam
sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang

yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut
kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan
MODUS MONEY LAUNDERING

1. Loan Back, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini terinci lagi dalam bentuk direct
loan, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan
(immobilen investment company) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam
bentuk back to loan, dimana si pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara stand by letter of
credit atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu
kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
2. C-Chase, metode ini cukup rumit karena memiliki sifat liku-liku sebagai cara untuk menghapus jejak.
Contoh dalam kasus BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US
$ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York
ke Luxsemburg ke cabang bank Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk certiface of deposit untuk
menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. Loan buat negara karibia yang
terkenal dengan tax Heavennya. Disini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan
sertifikat deposito itu saja. Dari Floria, uang terebut di transfer ke Uruguay melalui rekening drug dealer
dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini
dapat tercuci dan aman.
3. Modus transaksi transaksi dagang internasional, Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena
menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu
sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran money laundrying,
berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.
4. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini
menyelundupkan sejumah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti
dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni mentransfer
dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.
5. Modus akuisisi, yang diakui sisi adalah perusahaanya sendiri.Contoh seorang pemilik perusahaan di
indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di
cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di
Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini
pemilik perusahaan di Indonesia memliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil pejualan
saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.
6. Modus Real estate Carousel, yakni dengan menjual suatu property berkai-kali kepada perusahaan di
dalam kelompok yang sama. Pelaku Money Laundrying memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham
mayoritas) dalam bentuk real estate. Dari satu ke lain perusahaan.
7. Modus Investasi Tertentu, Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau
antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisa dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang
sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur,
dapat ditetapkan harga setinggitingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat
dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.
8. Modus over invoices atau double invoice. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan eksporimpor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan
(shell company). Perusahaan di Negara tax Haven ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan
yang ada d diluar negeri itu membuat invoice pembelian dengan harga tingi inilah yang disebut over
invoice dan bila dibuat 2 invoices, maka disebut double invoices.

9. Modus Perdagangan Saham, Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di Busra efek
Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek
ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari
uang gelap. Nussre brink membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk
nasabah yag rugi dan satu yang memiliki keuntungan. Rekening di upayakan dibuka di tempat yang
sangat terjamin proteksi kerahasaannya, supaya sulit ditelusuri siapa benefecial owner dari rekening
tersebut.
10. Modus Pizza Cinnction. Modus ini dilakukan dengan mnginvestasikan hasil perdagangan obat bius
diinvestasikan untuk mendapat konsesi pizza, sementara sisi lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss.
11. Modus la Mina, kasus yang dipandang sebagai modus dalam money laundrying terjadi di Amerika
Serikat tahun 1990. dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada perdagangan
grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. Kemudian emas, kemudian batangan diekspor dari
Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat legal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan
emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindikat mafia obat bius. Penjualan
dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke bank dengan maksud supaya seakan-akan berasal
dari kota ini dikirim ke bank New York dan dari kota ini di kirim ke bank New York dan dari kota ini
dikirim ke bank Eropa melalui Negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Kolombia guna
didistribusi dalam berupa membayar onkosongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian
untuk unvestasi jangka panjang.
12. Modus Deposit taking, Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit taking Institution (DTI) Canada.
DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti chartered bank, trust company dan credit
union. Kasus Money Laundrying ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga,
penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan teasury bills.
13. Modus Identitas Palsu, Yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang dengan
cara mendepositokan dengan nama palsu, menggunakan safe deposit box untuk menyembunyikan hasil
kejahatan, menyediakan fasilatas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki
atau menggunakan elektronic fund transfer untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau
mendistribusikan hasil transaksi gelap itu.
MODUS DAN MISTERI PENEMPATAN DANA ( PLACEMENT )
Apa dan bagaimana kebijakan penempatan dana ? Seandainya Anda seorang Direktur Investasi dari Dana
Pensiun atau Jamsostek atau BUMN. Atau yang lebih sederhana, apabila Anda seorang Direktur Utama (CEO)
suatu perusahaan besar, yang mempunyai manajer treasury tersendiri atau dalam kalangan perbankan
disebutnasabah korporasi, bagaimana Anda akan menempatkan dana yang idle ?
Bagi orang-orang yang bersifat konservatif , maka penempatan dana umumnya dilakukan di deposito.
Mengapa? Karena bunga cukup tinggi, pendapatan TETAP, risiko rendah. Dulu bahkan bunga Deposito pada
tahun 2001 mencapai 17% per annum. Saat ini bunga deposito bergerak turun, hal ini mencerminkan kondisi
perbankan di Indonesia telah membaik. Mungkin bagi manajer investasi di Dana Pensiun atau Jamsostek, wajar
harus menghitung ulang investasinya, karena mereka bertanggung jawab agar hasil bunga/keuntungan
penempatan dana dapat mencukupi pembayaran para pensiunan. Jika bunga deposito melorot terus, maka bisabisa uang untuk membayar para pensiunan tidak akan mencukupi. Sehingga penempatan dana pun beralih
kepada Obligasi atau ke reksadana, namun walau suku bunga deposito dibawah 7% per annum, ada upaya
penempatan danadengan negosiasi special rate atau Extra rate bahkan plus premium.
Pada saat ini nasabah korporasi masih menjadi andalan bagi unit corporate banking. Kerjasama saling
menguntungkan antar korporasi ini diduga dilakukan melalui kedekatan personal. Banyak bank yang
mempraktekkan corporate banking dengan modal kenalan atau kedekatan CEO si pembuat kebijakan korporasi.
Negosiasi penempatan dana dan rate serta kompensasi sudah menjadi wewenang dan keputusan CEO. Tapi, apa

yang terjadi jika sewaktu-waktu dana korporasi itu dinyatakan hilang atau dibobol? Rahasia dibalik hubungan
baik dalam penempatan dana itu akan menjadi masalah ketika dana korporasi itu dinyatakan hilang atau dibobol
penjahat perbankan. Hilangnya dana korporasi di bank tidak jarang menyeret aparat kepolisian untuk melacak
sebab akibatnya. Bahkan tidak jarang, raibnya dana korporasi tersebut melibatkan nasabah dan pegawai bank itu
sendiri. Apalagi kalau ternyata ditemukan motivasi penempatan dana itu karena adanya imbal balik fee dan
kedekatan diantara CEO.
Bukan tidak mungkin diantara CEO tersebut malah diduga terlibat dalam penggelapan dana korporasi.
Kejahatan perbankan nasional masih relatif konvensional, seperti perampokan, pemalsuan dokumen seperti L/C,
bilyet deposito, cheque, bahkan pembobolan rekening nasabah oleh oknum dalam bank dan kolusi antara orang
dalam dan luar bank .Lalu kenapa kenapa penempatan dana sangat dekat kaitannya dengan pembobolan bank,
jawabannya karena setiap dana nasabah yang hilang biasanya Bank akan menggantinya ? Apakah ini sebuah
permainan ? Ini masih merupakan misteri penempatan dana ???!!!!!!
CONTOH KASUS
Kasus I
Cara ini sering dipakai oleh para pejabat korup di indonesia. Caranya , uang yang di korupsi, di belikan tanah
atau properti, cara lain, di masukan ke rekening anak atau istrinya atau pembantunya atau Orang lain yang
dibayar untuk "titip duit" di rekening orang bayarant tersebut.
Cara ini dilakukan agar saat pelaporan harta pejabat, terlihat uang dan kekayaannya realistis sesuai dengan
jabatan yang dipegannya saat ini.
Kasus II
Seorang koruptor (A) mengkorupsi uang 100juta, agar uang hasil korupsinya tidak terlacak, maka ia
menyerahkan uang 100jt tersebut ke temannya yang pengusaha(B). Oleh temannya, uang 100 juta ini di simpan
dibank. Tentunya pihak Bank tidak curiga karena yang menabung adalah pengusaha, pengusaha tersebut bilang
bahwa itu adalah uang bisnis usahanya.
Si A, lalu meminjam uang ke bank 100juta untuk alasan usaha bengkel mobil (misal saja ini). Nah sebenarnya si
A itu mengambil uangnya sendiri yang dibank. Si A benar membuka benkel, Untuk melunasi cicilan Bank, si B
menarik kembali uang 100 juta yang ada di bank dan menyerahkannya ke si A. oleh si A, uang 100 juta dari
temannya ini dibayarkan kembali ke bank. Tricky and licik kan?
Nah si B biasanya mendapat komisi dari A, dan si A sekarang uang 100 jutanya telah dicuci dengan bersih dan
menjadi sebuah bengkel, tidak penting bengkelnya sukses atau tidak, yang jelas ketika orang bertanya darimana
dia mendapat uang untuk mendirikan bengkel? dia aka bilang:" Pinjam Bank". Nah jika koruptor brengsek ini
korupsi lagi, dia tidak perlu minta tolong temannya, dia cukup mencucinya di Bengkel mobilnya
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