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Indonesia, Philippines to Fight terror, Set Up 
Anti-Laundering Force 
By Kazi Mahmood, IOL Southeast Asia Correspondent 

KUALA LUMPUR, October 1 (IslamOnline) - The fight against terror 
is taking deeper roots in South East Asia with several countries 
setting up fresh agencies to counter terrorism on all fronts, 
including financial and economic fronts, news agencies reported 
on Tuesday. 

The Philippines and Indonesia are next in the list of countries 
attempting to create Anti-Money Laundering task forces, though it 
is not certain whether they will successfully launch such agencies. 

The intricate nature of money transactions in Thailand, Indonesia 
and the Philippines renders the task of officials to near 
impossibility to detect whether money deposited or transacted is 
of terror sources. 

Indonesia, a Central Bank official said on Monday, was on a 
blacklist of countries accused of being safe heavens for dirty 
money. Laundering is increasingly linked to terrorist organizations 
such as the Al-Qaedah, sources said. 

The U.S. and Britain has urged these two countries to scrutinize 
bank accounts supposedly linked to terror movements or to Osama 
Bin Laden, the sources told IslamOnline, however Indonesia is yet 
to establish such a task force. 

The Philippines has already voted anti-Laundering laws but are 
still in the process of deciphering whether terror money is stashed 
in its banks. There is a lot of confusion on this issue in Manila 
since several Arab businessmen have huge deposits in certain 
banks in the country. 

In Thailand the same situation arises though the country has strict 
guidelines on monetary deposits from abroad. However due to the 
nature of the banking system in Bangkok, foreigners are allowed 
to transact in huge amount of funds and deposits from Middle 
Eastern individuals can amount to several million. 

In Paris Financial Action Task Forces (FATF), an International task 
force against money laundering urged Indonesia to establish a 
local task force which would allow it to verify accounts suspected 
of being of terror origins or of having money laundering sources, 
the Jakarta Post said on Tuesday. 

Bank Indonesia deputy director Yunus Husein said to the Post that 
Indonesia was still not cooperating with the world's anti-money 
laundering drive. 

Yunus indicated though that Indonesia, which is desperately trying 
to restore foreign investor confidence, had made significant 
progress in the anti-money laundering drive. 

It had successfully passed an anti-money laundering law, 
welcomed by the international community, though it came under 
fire for rejecting accusations from the U.S. media that it was 
“harboring” terror money. 

Last August Bank Indonesia swiftly embarked on tighter banking 
supervision and found 40 financial transactions at seven banks, 
which were allegedly connected with money laundering. 

Husein said the steps were not enough to restore foreign 
confidence and remove Indonesia from the blacklist. 

In Malaysia, the country’s Central Bank the Bank Negara ordered 
all the local banks and international banks in the country to check 
their records to detect any illegal transactions linked to terror 
organizations or money laundering. 

Malaysia’s offshore center, Labuan, has also been scrutinized in 
the process, an official in Kuala Lumpur said. The official, working 

for a foreign bank in the city said no terror accounts were found in 
Malaysia. 

Malaysian Prime Minister Mohamad Mahathir earlier this year said 
the Malaysian banking system was “terror” free and there was no 
money laundering in Malaysia, much to the displeasure of US and 
British officials who expected to find “terror” links in the country. 

Earlier this year, U.S. officials sent a list of suspected companies 
and account numbers to the Malaysian government for a thorough 
check and this too did not give the result they expected, the 
official said. 

In Jakarta, Husein said the establishment of the anti-money 
laundering agency, to be called the Financial Transaction and 
Report Analysis Center (PPATK), would be a focal point before 
Indonesia could be removed from the blacklist. 

The agency would be of high importance as it would be in charge 
of analyzing and investigating reported suspicious transactions, as 
well as individuals and financial institutions which failed to report 
suspicious financial transactions. 

FATF is vested with power to take steps against governments 
accused of harboring “black money”. The FATF warns 
multinational corporations from doing business in those countries 
and forcing banks to collect detailed information before 
conducting transactions with individuals or companies in those 
countries.* 
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Dana Illegal Logging Disimpan Di LN 
Bogor, BPost  

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein  mengatakan, dana yang dipakai untuk illegal logging 
di Papua dan Kalimantan,  sebagian besar disimpan di di luar 
negeri. Hanya sebagian kecil yang ada di Indonesia. 

"Uang illegal logging itu tersimpan di Cina, Malaysia dan Singapura. 
Di sini uangnya kecil sekali. Orang-orang asing itu memakai orang 
Indonesia dalam illegal logging yang umumnya para pekerja atau 
bagian yang kasar-kasar," katanya di Bogor, akhir pekan tadi.  

Dalam kesempatan ini, Yunus juga mengemukakan data, sebanyak 
289 transaksi bank yang terindikasi kejahatan, telah dilaporkan ke 
kepolisian dan kejaksaan untuk diproses secara hukum. 

"Dari jumlah itu, sekitar 20 kasus telah mendapat vonis di 
pengadilan, sedangkan sisanya masih dalam proses," kata Yunus. 

Ia menyebutkan, dari 289 transaksi itu, 122 transaksi merupakan 
jenis pidana penipuan, 96 kasus korupsi dan penggelapan, 20 kasus 
kejahatan perbankan, 16 kasus pemalsuan dokumen dan 15 kasus 
lainnya belum bisa ditentukan jenis kejahatannya. 

Selain itu, lanjut Yunus, ada lima kasus kejahatan terorisme, empat 
kasus penyelundupan, tiga kasus penggelapan pajak, dua kasus 
perjudian, dan satu kasus masing-masing narkotika, pornografi, 
pemalsuan uang, dan pencurian. 

Menurut Yunus, selain memeriksa transaksi yang terindikasi 
kejahatan, PPATK juga menerima permintaan analisis transaksi dari 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini mencapai 60 
kasus. 

"PPATK memiliki peran penting dalam membantu penyidikan hukum 
untuk mengungkap kasus kejahatan yang menggunakan transaksi 
bank," katanya. 

Ia mengatakan, PPATK memang bukan penyidik, tetapi berperan 
memberikan bantuan berupa analisis tentang transaksi bank, 
apakah transaksi itu legal atau ilegal seperti ada upaya pencucian 
uang. (ant) 
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Usut Dana Terorisme, Polri Bekerja Sama 
Dengan PPATK 
"CyberMQ - Jakarta : Untuk mengusut dana terorisme, pihak 
Polri bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), sehingga pihak Kepolisian dapat 
menggunakan jalur PPATK atau dapat langsung melalui bank 
dalam rangka mengetahui aliran dana teroris, jelas Kepala PPATK 
Yunus Husein, Selasa (22/11)." 

CyberMQ - Jakarta : Untuk mengusut dana terorisme, pihak Polri 
bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), sehingga pihak Kepolisian dapat menggunakan 
jalur PPATK atau dapat langsung melalui bank dalam rangka 
mengetahui aliran dana teroris, jelas Kepala PPATK Yunus Husein, 
Selasa (22/11). 

"Informasi awal aliran dana yang tahu adalah Kepolisian, yang mana 
kemudian untuk memudahkan masuk ke bank, Kepolisian 
menggunakan jalur PPATK atau langsung ke bank," tegasnya. 

Penyelidikan aliran dana teroris, dari mana dan kemana masih 
dalam proses, namun dari hasil penyelidikan sementara, ada tanda-
tanda positif terdapat aliran dana teroris di daerah Jawa Timur dan 
Bali, imbuh Yunus. 

"Memang telah ada beberapa rekening yang dicurigai, namun saat 
ini masih dalam proses dan tidak dapat diberitahukan ke publik. 
Dan ini tidak terkait dengan diplomat asing, yang mana sudah ada 
kemungkinan bahwa aliran dana tersebut akan segera diketahui, 
termasuk telah diketahui uang yang diambil dalam jumlah yang 
kecil melalui ATM dari bank-bank lokal," tandasnya. 

Sementara itu, sehari sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Polisi 
Sutanto dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Gedung 
DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/11). Raker khusus 
membahas penanganan terorisme, narkotika, dan Kasus Poso, 
mengatakan : "Markas Besar Polri sudah menangkap seseorang yang 
mendapat kiriman uang dari Arab Saudi untuk membiayai kegiatan 
terorisme di Indonesia. Orang tersebut kini masih dalam proses 
penyidikan.  

Kelompok teroris di Indonesia, kini, mulai kesulitan mendanai aksi 
mereka, tambahnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan aliran dana teroris dengan 
menggunakan kurir sudah terputus, setelah Polri menangkap 
seseorang yang dicurigai menjadi kurir dana teroris. Karena 
kesulitan pendanaan, para teroris mulai mencari dana alternatif, 
antara lain dengan menjual voucher handphone, tandasnya. 

Kapolri juga menyebutkan bahwa hasil tes DNA 
(deoxyribonnucleicacid) terhadap Salik Firdaus, pelaku bom bunuh 
diri di Jimbaran, Bali, sudah dinyatakan positif.  

Sementara, Polri belum mendapatkan hasil tes DNA terhadap Misno 
dan Ayip Hidayat. Polri juga sudah mengidentifikasi Arman sebagai 
Agus Puryanto, warga Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, 
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tapi Polri masih menunggu hasil tes 
DNA terhadap Arman. (red/yn) 
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Bank Turut Andil dalam Pencucian Uang Hasil 
Pembalakan Liar 
Source: Suara Pembaruan  

Perlu Pemahaman mengenai Pencucian Uang dan Mata Rantai 
Transaksinya  

JAKARTA - Sektor perbankan memiliki andil besar memuluskan 
tindak pidana pencucian uang (money laundering) dari kegiatan 
pembalakan liar (illegal logging). Selama pelaku perbankan tidak 
memiliki komitmen untuk turut menjaga kelestarian hutan, 
transaksi-transaksi pemutihan uang dari kegiatan haram itu tidak 
akan bisa dihentikan.  

Padahal, sesuai UU No 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang, 
bank memiliki kewajiban untuk mengenal identitas dan transaksi 
setiap nasabah, dan harus melaporkan bila transaksi itu 
mencurigakan. Sayangnya, bank-bank besar yang memiliki nasabah 
hingga puluhan juta orang mengaku sulit mengecek satu per satu 
transaksi nasabahnya.  

Demikian mengemuka dalam seminar Upaya Penanggulangan Illegal 
Logging dan Kejahatan Kehutanan Melalui UU tentang Tindak Pidana 
Pencucuian Uang, di Jakarta, Senin (12/4). Hadir sebagai 
pembicara Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) Yunus Husein, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia (Walhi) Longgena Ginting, Peneliti dari Center for 
International Forestry Research (Cifor) dan Senior Vice President 
Compliance Group Bank Mandiri Bambang Setiawan.  

Yunus Husein mengakui, untuk membuktikan adanya tindak pidana 
pencucian uang dari kejahatan di sektor kehutanan memang masih 
sangat sulit. Apalagi, laporan-laporan yang juga dilengkapi dengan 
bukti kuat mengenai pembalakan liar yang disampaikan ke pihak 
Kepolisian belum ada yang ditindaklanjuti secara serius.  

Padahal, menurut Yunus, untuk mengembangkan pengusutan kasus 
tersebut ke kategori tindak pidana pencucian uang, terlebih dulu 
harus dibuktian adanya unsur tindak kejahatan (kriminal), berupa 
pembalakan liar. "Tetapi kalau untuk mengakui bahwa telah ada 
illegal logging saja sulit sekali, bagaimana kita bisa meneruskannya 
ke kategori tindak pidana pencucian uang? Di sini, peran Kepolisian 
sangat besar," katanya.  

Yunus juga menyesalkan, sejauh ini peran Departemen Kehutanan 
(Dephut) sebagai lembaga pemerintah yang seharusnya ada di 
barisan paling depan, juga masih lemah. Bahkan, terkait dengan 
upaya-upaya PPATK untuk menelusuri tindak pidana pencucian uang 
oleh para pelaku pembalakan liar, Dephut belum memberikan 
respons yang memuaskan.  

"Sampai saat ini nota kesepahaman (Memorandum of 
Understanding/MoU) belum bisa ditandatangani. Saya tidak tahu 
mengapa sulit sekali ada kesepakatan dengan Dephut, untuk 
mengatasi masalah yang serius ini. Padahal, kami sangat 
memerlukan bantuan Dephut, karena mereka yang memiliki data 
paling lengkap," kata Yunus.  

Belum Paham  

Sementara itu, Direktur Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil 
Hutan, Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan Dephut, 
Bambang Eddy yang ditemui Pembaruan di sela-sela seminar, 
membantah bila Dephut dianggap tidak merespons kerja sama yang 
ditawarkan PPATK, maupun lembaga-lembaga lain yang bertujuan 
untuk menghentikan pembalakan liar.  

"Kendalanya ada di birokrasi saja. Semua sudah dipelajari dan 
Dephut siap membantu apa pun yang diperlukan, karena ini 
memang masalah serius yang harus segera diatasi. Tetapi, 
sebenarnya tanpa MoU itupun kita (bersinergi dengan PPATK) sudah 
bisa jalan. Tapi, karena ada naskah MoU, jadi Dephut harus 
mempersiapkan dari segi sumber daya manusia (SDM) supaya lebih 
siap. Persoalannya itu saja. Bukan karena Dephut tidak mau," 
katanya.  

Menurut Bambang Eddy, istilah money laundering dalam kaitan 
dengan pembalakan liar belum begitu dipahami oleh beberapa staf 
di lingkungan Dephut. Sementara, selain integritas yang tinggi di 
kalangan staf yang nantinya ditunjuk menjadi penyidik (Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil/PPNS Dephut), juga diperlukan pemahaman 
mengenai pencucian uang dan rantai transaksinya.  



Sementara Bambang Setiawan dari Bank Mandiri menambahkan, 
sektor perbankan sebenarnya memiliki komitmen tinggi untuk 
membantu pemerintah mencegah adanya pencucian uang, dari 
pembalakan liar atau kegiatan lain yang merusak lingkungan. 
Dicontohkan, selama ini Bank Mandiri telah menetapkan aturan-
aturan ketat untuk menghindari adanya transaksi haram, termasuk 
pencucian uang dari kegiatan pembalakan liar yang jelas-jelas 
merugikan negara. Namun, dia juga mengakui aturan ketat itu 
kadang belum diikuti dengan pengawasan yang ketat terhadap 
setiap transaksi yang dilakukan para nasabah.  

"Karena jumlah nasabah banyak, meskipun kami sudah 
menggunakan sistem online, tapi untuk mengawasai transaski 
delapan juta nasabah di setiap kantor cabang yang tersebar di 
seluruh Indonesia, masih sulit sekali," katanya.  

Berkaitan dengan praktik haram tersebut, Longgena Ginting dari 
Walhi mengungkapkan, pembalakan liar di Indonesia dalam kurun 
lima tahun terakhit telah menghabiskan hutan seluas 3,8 juta 
hektare (ha) per tahun. Kerugian negara akibat praktik haram itu 
pun mencapai Rp 30 triliun setiap tahun. (H-13)  
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Comercio 

Acciones de Indonesia contra el lavado de dinero    

1)  Prologo  

Todo indica que el lavado de dinero, un delito que genera 
dinero en forma de enormes sumas, se ha diseminado por 
todos los países del mundo, sin excepción de Indonesia. No es 
necesario decir, que los culpables de este delito son mentes 
brillantes, a veces organizadas con una serie de modus 
operandi y tecnología sofisticada. El lavado de dinero opera 
cruzando las fronteras, y por esto el impacto económico de 
estos delitos pueden desbaratar la economía de países 
enteros.  

Para solucionar esto, el Gobierno de Indonesia esta 
firmemente decidido a implementar una serie de medidas de 
prevención y erradicación de lavado en escala nacional e 
internacional. Para  fortalecer el marco jurídico, las distintas 
medidas tomadas por el Gobierno de Indonesia incluyen la 
promulgación de la ley 15 de 2002 sobre Actos delictivos de 
Lavado de Dinero, y a nivel internacional, la ratificación de un 
numero de convenciones internacionales.  

Este folleto presenta una explicación breve de los diversos 
pasos que el Gobierno de Indonesia siguió para prevenir y 
erradicar el lavado de dinero.  

Finalmente, que este folleto sea útil para todos nosotros. 

 

Jakarta, Septiembre 2002  

Ministro Coordinador de Economía  

 

2)  Introducción  

Después del ataque al World Trade Center  

Muchos están convencidos de que el lavado de dinero toma 
lugar en Indonesia y por cierto en todo el mundo, y por esto el 
lavado se convirtió en un asunto internacional. El lavado esta 
íntimamente relacionado con la amplia serie de delitos que 

generan dinero, porque como regla, los delincuentes no gastan 
directamente el dinero que generaron con los delitos, sino que 
lo esconden o disfrazan colocándolo en instituciones 
financieras o bancos para evitar que se detecten fácilmente 
las fuentes por medio de agencias legales. Este proceso de 
esconder o disfrazar el dinero generado por medio de un delito 
es lo que se conoce como lavado de dinero. El alcance de los 
delitos que se basan en el lavado se extiende a la corrupción, 
robo, contrabando, contrabando humano, delitos bancarios, 
narcóticos, drogas psicotrópicas, esclavitud –tráfico de 
mujeres y niños, secuestro, contrabando de armas, y 
terrorismo.  

Desde 1997, el Gobierno de Indonesia ha tomado varias 
medidas para prevenir y erradicar el lavado, en particular en 
relación con el tráfico de drogas ilegales y narcóticas. En 1997 
el Gobierno ratificó la Convención UN 1998 de Trafico Ilegal de 
Narcóticos, Drogas, y sustancias Psicotrópicas en la ley 7 de 
1997 y promulgó la ley 22 de 1997 sobre Narcóticos.  

Al ratificar la Convención UN como ley, las disposiciones de la 
convención entraron en vigencia como ley prevaleciente en 
Indonesia. La convención requiere que cada miembro 
criminalice el lavado y tome las medidas necesarias para 
asegurar que las autoridades de esos países puedan identificar, 
rastrear, congelar o confiscar para el estado cualquier proceso 
de tráfico de drogas ilícitas.  

Las dos leyes solo definen los delitos de tráfico en narcóticos y 
drogas ilícitas que predican el lavado, pero 
desafortunadamente no penalizan al lavado en sí. Para 
resolver esto, el Gobierno designó disposiciones para penalizar 
el lavado en el artículo 610 y 611 del nuevo Código Penal. 
Como es sabido, el Código Penal Preliminar en Indonesia es 
heredado y traducido del código promulgado para los 
indonesios durante la ley colonial holandesa que sigue 
teniendo validez hoy en día.  

Los términos de los dos artículos en el Código Penal Preliminar 
son los siguientes:  

-    Quien deposite dinero en un banco u otro lugar, 
transfiera, ubique para ahorro, invierta, o realice pago 
con dinero o documento de valor monetario, que se sabe 
o sospecha que puede haber sido obtenido del comercio 
ilegal de narcóticos o delitos de economía o corrupción se 
le impondrá una pena de no menos de 15 años de prisión 
y multa.  

-    Quien reciba para depósito o ahorro, acepte para 
transferencia, reciba como garantía para inversión de 
capital, o reciba por pago cualquier dinero o documento 
de valor monetario que se sabe o sospecha que puede 
haber sido obtenido del comercio ilegal de narcóticos o 
delitos de economía o corrupción se le impondrá una 
pena de no menos de 10 años de prisión y multa.  

El Código Penal Preliminar no fue designado como prioridad, y 
hasta ahora no fue debatido con el parlamento.  

3)  Congelación de los Activos terroristas  

Repercusiones del ataque al World Trade Center  

Después del ataque al World Trade Center en Nueva York, el 
21 de septiembre de 2002, el presidente de los Estados Unidos 
George Walker Bush emitió un decreto dirigido a todas las 
naciones, acompañado con un pedido a las autoridades 
competentes para congelar los activos en los bancos 
mantenidos por las personas designadas en el decreto. Muchos 
países de todo el mundo, incluido Indonesia, reaccionó al 
ataque al WTC condenando este terrible acto delictivo. Sin 
embargo las autoridades competentes en los países no 
pudieron hacer nada inmediato para congelar activos porque 
tal acción debe tener un fundamento jurídico, ya sea en el 
derecho internacional o en las leyes de cada país.  



El derecho internacional reconoce que cada país, incluido 
Indonesia, tiene soberanía sobre su territorio, y por esto no 
esta sujeto a las demandas hechas unilateralmente por 
cualquier otro país. Por otra parte todas las naciones 
miembros de las Naciones Unidas respetarán e implementarán 
las resoluciones aprobadas por la organización internacional. 
En este contexto, Indonesia ratificó la convención de UN antes 
mencionada y otras convenciones, y también cumplió la 
resolución del UN Security Council sobre congelar las cuentas 
bancarias sospechadas de haber estado ligadas al ataque 
terrorista al WTC.  

Congelar los activos en los bancos es una medida impuesta y 
estas acciones pueden tomarlas solo las autoridades 
competentes y de acuerdo con los procedimientos legales 
vigentes en los respectivos países en los que se encuentran 
esos activos.  Según la ley de Indonesia, existen agencias 
especiales con facultades legales para congelar los activos de 
cualquier persona que estén en el banco como parte de sus 
funciones. Por ejemplo, la Dirección General Impositiva en el 
Ministerio de Finanzas tiene facultad para congelar la cuenta 
de un contribuyente que es cliente de un banco para hacer 
cumplir el pago de impuestos, mientras que las agencias 
legales como la Policía y la fiscalia tienen facultad para 
congelar las cuentas bancarias como parte de sus 
procedimientos penales ordinarios. Aunque la policía y la 
fiscalia tengan poder para congelar las cuentas bancarias, este 
acto debe estar basado en un proceso legal debido, con fuerte 
evidencia de que la cuenta es perteneciente a un sospechoso 
de un delito o un cómplice del mismo, en otras palabras, el 
titular de cuenta debe estar legalmente determinado como 
sospechoso. Estos procedimientos no tienen la intención de 
dificultar el proceso de hacer cumplir la ley, sino de proteger 
los derechos de los inocentes.  

Para trabajar en el objetivo de congelar las cuentas de los 
sospechosos del ataque al WTC, le Gobierno de Indonesia tomó 
la decisión a través de la Oficina del Fiscal General de 
Indonesia en respuesta al UN del Security Council numero 1373 
(2001). A través del Banco de Indonesia , esta oficina pidió a 
todos los bancos que congelaran las cuentas a nombre de 
personas o entidades de la lista emitida por la Comisión del UN 
Security Council. El banco de Indonesia reenvió el pedido a la 
oficina del Fiscal General por medio de cartas con fecha 24 de 
octubre de 2001, 16 de noviembre de 2001, 24 de diciembre 
de 2001 y 25 de marzo de 2002.  

Según los informes enviados por los bancos a la oficina del 
Fiscal General, y copiados al banco de Indonesia, no se 
descubrieron cuentas a nombre de personas o entidades 
ligadas al terrorismo en el sistema bancario de Indonesia.  

Países y territorios no-cooperativos.  

En junio de 201, Indonesia, junto con otros 19 países 
incluyendo Myanmar y las Filipinas, fue ubicado por FATF en la 
lista de países y territorios no-cooperativos. La primera razón 
para colocar a Indonesia en la lista fue que Indonesia solo 
había cumplido con algunas de las 40 recomendaciones de 
FATF establecidas como parámetro para evaluar la seriedad de 
una nación en la prevención y erradicación del lavado. Una de 
las recomendaciones FATF que Indonesia no satisfizo era sobre 
la ley antilavado. Sobre esto, FATF conduce el seguimiento y 
extiende asistencia para las medidas tomadas por países para 
que estos cumplan con las recomendaciones. Por otra parte, 
FATF, cuyos miembros son en su mayoría países desarrollados, 
puede tomar medidas si un país no hace progresos 
significativos en la prevención y erradicación del lavado. A 
través de organismos regionales para la colaboración en las 
medidas anti lavado, como la APG fundada en Bangkok en 
1997, FATF provee facilidad para que la adopción y 
cumplimiento de las leyes anti lavado cumpla los estándares 
internacionales. Con respecto a esto, la APG asistió a 
Indonesia y otras naciones miembro en la realización de leyes 

anti lavado con disposiciones que al menos cubrían los 
procedimientos de delito, asistencia jurídica mutua, 
confiscación y extradición, incluyendo guías sobre el diseño de 
un sistema para informar e investigar transacciones 
sospechosas y establecimiento de la Unidad de Inteligencia 
Financiera. Sin embargo la APG también permite que se 
consideren características regionales en la aplicación de las 
disposiciones anti lavado. La APG también condujo una 
revisión a través del proceso de evaluación mutua para 
establecer el progreso logrado en los pasos tomados por 
Indonesia.  

4)  Principios de conocimiento de clientes (KYC)  

En 1999, el Banco de Indonesia introdujo una nueva ley 
prohibiendo el pago de capital para establecimiento de un 
banco y/o inyección de capital adicional a un banco usando 
fondos originados del lavado. Sin embargo, esta disposición fue 
inadecuada ya que no especificaba las medidas a ser tomadas 
para evitar la posibilidad de lavado. La disposición 
simplemente estipulaba que los inversores con fondos fueran 
obligados a hacer una declaración de que los fondos usados 
para establecimiento de un banco o inyección de capital 
adicional no se originaran de nada ligado a las actividades de 
lavado.  

En otra medida para mantener a Indonesia fuera de la lista 
NCCT, el 18 de junio de 2001, el Banco de Indonesia emitió 
una norma relacionada con la prevención de lavado. Esta 
norma, mas tarde reformada el 31 de diciembre de 2001, 
exigía a los bancos adoptar sus “principios de conocimiento de 
cliente”. A nivel internacional, estos principios son 
consistentes con los principios Basle para la eficaz Supervisión 
bancaria, que recomiendan que los bancos tengan guías de 
manejo de riesgos en lugar de evitar que los bancos sean 
explotados para lavado de dinero. Los riesgos que los bancos 
enfrentan cuando los utilizan para lavar dinero incluyen riesgo 
de reputación, riesgo legal, riesgo operacional, y de 
concentración. Las áreas cubiertas en estos principios incluyen 
política de aceptación de clientes, política y procedimientos 
para identificación del cliente, política y procedimiento para 
monitoreo de cuentas y transacciones del cliente, y política y 
procedimientos para el manejo de riesgos.  

 

5)  Leyes penales de lavado de dinero  

a.  Proceso de redacción  

El Gobierno de Indonesia ha reafirmado su compromiso 
para prevenir y erradicar el lavado en la preparación de 
un marco jurídico a través del proyecto de la Ley Penal 
de Lavado. El proyecto de  ley fue coordinado por el 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos e involucró un 
numero de agencias relevantes: la Policía, la oficina del 
Fiscal General, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Ministerio de Finanzas, y el Banco de Indonesia. La 
consideración principal al hacer el proyecto de esta ley 
fue que el lavado si no se evita ni erradica, puede 
producir la ruptura de la estabilidad económica nacional. 
El proyecto de  ley también representó una respuesta 
indirecta a los problemas de la comunidad internacional, 
que por mucho tiempo consideró a Indonesia como un 
objetivo fácil para el lavado por la falta de leyes que 
penalizaran el delito. El gobierno y el parlamento 
(Comisión Parlamentaria Segunda) tuvieron intensos 
debates sobre este proyecto de ley, y el 25 de marzo de 
2002 el parlamento adoptó la misma. El 17 de abril de 
2002 la ley fue promulgada por el presidente como Ley 15 
de 2002 sobre Lavado de Dinero.  

b.  Disposiciones de la Ley  

1.  Disposiciones Generales.  



 Las disposiciones generales estipulan las definiciones 
de persona particular, entidad, activos, 
procedimientos penales, Proveedor de Servicios 
Financieros, transacción financiera, documentación 
y Centro de Informes y Análisis de Transacción 
Financiera.  

2.  Penalización del lavado de dinero  

Las acciones penalizadas por esta Ley son las 
siguientes:  

-    colocar activos que abarquen las consecuencias 
de actos delictivos con un Proveedor de 
Servicios Financieros, ya sea a nombre propio o 
a nombre de terceros.  

-    Transferir activos que comprendan las 
consecuencias de actos  delictivos de un 
Proveedor de Servicios Financieros a  otro, ya 
sea a nombre propio o de terceros.  

-    Pagar o disponer de activos que comprendan las 
consecuencias de actos delictivos a Proveedores 
de Servicios Financieros, sin importar si el acto 
fue cometido a nombre propio o a nombre de 
terceros.  

-    Otorgar una garantía o donación de activos que 
comprendan las consecuencias de actos 
delictivos, ya sea a nombre propio o a nombre 
de terceros  

-     Colocar para ahorro cualquier activo que 
comprenda las consecuencias de actos 
delictivos a nombre propio o de terceros  

-    Transportar al extranjero cualquier activo que 
comprenda las consecuencias de actos 
delictivos o  

-   Intercambiar activos que comprendan las 
consecuencias de actos delictivos en dinero u 
otro documento escrito  

La Ley también estipula que cualquier intento, 
instigación o inducción y conspiración para cometer 
lavado de dinero es un delito de lavado que conlleva 
la misma sentencia de prisión y multa. Si el lavado 
es cometido por la dirección o la entidad corporativa 
o sus representantes, la dirección o el representante 
serán pasibles de prisión, mientras que la entidad 
sólo será pasible de multa.  

3.    Delitos relacionados con el lavado de dinero  

Actos incluidos dentro del alcance de los delitos 
relacionados con el lavado:  

• Transacciones en efectivo para evasión del 
informe hecho por los Proveedores de Servicios 
Financieros sobre activos que comprendan las 
consecuencias de actos delictivos.  

• Que el Proveedor de Servicios Financieros no 
reporte una transacción sospechosa y/o  
cualquier transacción financiera de al menos Rp 
100 millones.  

• Que no se reporte o se reporte erróneamente el 
transporte de efectivo dentro y fuera del 
territorio de la Republica de Indonesia en 
cantidades iguales o mayores de Rp 100 
millones.  

• Violación de la prohibición sobre 
descubrimiento de nombres de informantes  

4.   Disposiciones de confidencialidad  

• Las obligaciones de informar vinculantes para 
los Proveedores de Servicios Financieros que 
comprenden a los bancos estas eximidas de las 
disposiciones de confidencialidad del banco.  

• Los PPATK, investigadores, fiscales, y jueces 
están obligados a salvaguardar el anonimato de 
los informantes. Cualquier violación de esta 
disposición faculta al informante o a sus 
herederos a presentar un pedido de 
indemnización en la corte.  

5.   Aplicación de los principios de conocimiento de 
clientes  

• Es obligatorio que los bancos confirmen la 
identidad de los clientes (individuales o 
corporativos) en el curso de los tratados con los 
Proveedores de Servicio financiero, tanto si 
actúan a favor propio o a nombre de terceros.  

• Los Proveedores de Servicios Financieros deben 
mantener el registro y la documentación 
respecto de la identidad de usuarios de 
Servicios por cinco años.  

   

6.   Establecimiento del Centro de Informes y Análisis 
de Transacciones financieras (PPATK)  

a.    Las funciones del PPATK son las siguientes:  

• Recolección, almacenamiento, 
consolidación, análisis, y evaluación de la 
información obtenida de conformidad con 
esta ley y distribución de esta 
información.  

• Preparación de guías sobre procedimientos 
para informar transacciones sospechosas  

• Consejo y asistencia a otras agencias 
competidoras sobre información obtenida 
de conformidad con las disposiciones de 
esta ley  

• Disposiciones de recomendaciones al 
Gobierno sobre la prevención y 
erradicación de lavado.  

• Informe de análisis de transacciones 
financieras con indicios de lavado a la 
Policía para investigación y a la Oficina del 
Fiscal General para caso de juicio y  
vigilancia.  

• Preparación y emisión de informes 
regulares al presidente, el parlamento, y 
las agencias, sobre al análisis de 
transacciones financieras y otras 
actividades  para supervisión ge los 
Proveedores de Servicios Financieros.  

b.    Las facultades del PPATK son:  

• y recibir informes de los Proveedores de 
Servicios Financieros.  

• Pedir información sobre el progreso de la 
investigación o juicios por lavado de 
dinero reportados a investigadores o 
fiscales.  



7.   Investigación, juicios y exámenes ante la corte  

• Investigación, juicios y exámenes ante el 
tribunal de lavado tomarán lugar de acuerdo 
con el Código Procesal Penal (KUHAP) salvo 
estipulación contraria de esta Ley.  

• Los investigadores, fiscales o jueces tienen 
facultad de ordenar a Proveedor de Servicios 
Financieros que bloquee los activos de un 
sospechoso o acusado de lavado.  

• En caso de juicio por lavado, los investigadores, 
jueces o fiscales tienen facultad de requerir 
información a los Proveedores de Servicios 
Financieros sobre los activos de un sospechoso 
o acusado.  

• Si se obtiene suficientes pruebas como 
resultado de una audiencia en el tribunal el 
juez puede ordenar el embargo de activos no 
confiscados por investigadores y fiscales.  

• A los efectos de investigación, juicio o 
exámenes en la corte, un acusado puede probar 
que los activos que posee o tiene a su cargo no 
son producto de actos delictivos.  

• Si un sospechoso muere antes de que un caso 
vaya a la corte o muere antes de la resolución 
de la corte y no existen pruebas de que esa 
persona haya estado involucrada en lavado de 
dinero, al momento de la presentación de la 
demanda por el fiscal, el juez puede ordenar 
confiscación de los bienes incautados del 
sospechoso para el estado. Esta confiscación 
será anunciada por el fiscal y la resolución no 
puede ser  impugnada legalmente.  

8.   Protección legal  

• Los Proveedores de Servicios Financieros que 
cumplen correctamente sus obligaciones de 
informar tienen derecho a protección conforme 
al derecho civil y penal.  

• Cualquier persona que informe sospecha de 
lavado puede tener protección del estado de 
cualquier posible amenaza a su persona a su 
vida, incluso amenaza a miembros de su 
familia.  

• Un informante o testigo no puede ser sujeto de 
acciones legales o civiles para informes o 
testimonios dados respecto al lavado.  

• En las sesiones del tribunal, los testigos, 
fiscales, jueces u otras personas involucradas 
en los exámenes de lavado tienen prohibido 
mencionar nombres o domicilios u otra 
información  que pueda descubrir la identidad 
de un informante.  

9.   Cooperación internacional  

 La cooperación regional e internacional a efectos de 
investigación, preparación del caso, juicio, y 
exámenes en la corte pueden tomar lugar con otros 
países a través de foros bilaterales o multilaterales 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  

   

10.  Disposiciones de transición  

• El Jefe y el Diputado Jefe del PPATK será 
designado no menos de 1 años después de la 
promulgación de la Ley de Lavado  

• El PPATK debe comenzar la implementación de 
sus funciones no menos de 6 meses después de 
la designación del Jefe y Diputado Jefe del 
PPATK  

• Antes del establecimiento del PPATK , las 
facultades y deberes del PPATK en lo relativo a 
bancos serán cumplidas por BI  

• Los requisitos de información para los 
Proveedores de Servicios Financieros entrarán 
en vigencia 18 meses después de la 
promulgación de esta ley.  

11.  Disposiciones de conclusión  

• Esta ley entrará en vigencia a partir de su 
promulgación el 17 de abril de 2002  

• Para información del publico, se ordena que 
esta ley sea promulgada en la State Gazette de 
la Republica de Indonesia  

c.   Implementación  

 En mayo de 2002, un equipo del FMI y Pricewaterhouse 
Coopers realizó una verificación en la aplicación de los 
principios  de conocimientos del cliente (KYC) a un 
número de bancos y confirmó sus conclusiones con el 
Banco de Indonesia. Los resultados de la verificación 
mostraron que 142 de 145 bancos habían cumplido los 
requisitos de KYC y enviado guías para la aplicación de 
KYC al Banco de Indonesia. El último resultado es que 3 
bancos al momento de la verificación habían cumplido los 
requisitos KYC.  

 El Gobierno de Indonesia oficialmente presentó su 
progreso en la erradicación de lavado en una revisión 
llevada a cabo por APG en Brisbane, Australia, el 3 de 
junio de 2002.  

 Desde agosto de 2002, el Banco de Indonesia  recibió 40 
informes de transacciones sospechosas de 7 bancos (dos 
extranjeros y cinco locales). En la actualidad el banco de 
Indonesia está examinando estos informes.  

d.  Proyecto de ley sobre Terrorismo  

 Habiéndose aprobado las Leyes Penales de Lavado de 
Dinero, el Gobierno y el Parlamento están comprometidos 
actualmente a deliberar sobre el proyecto de Ley contra 
el terrorismo. El trabajo de preparar el proyecto avala la 
seriedad del Gobierno de Indonesia en reunir fuerzas con 
la comunidad internacional en la prevención y 
erradicación del terrorismo internacional. Las leyes 
penales de lavado de dinero nombra al terrorismo entre 
los delitos para lavado, y por esta razón el tema del 
terrorismo debe abordarse en una ley diferente.  

6)  Información sobre contacto.  

Para mayor información y explicaciones sobre el lavado y 
aplicación de principios de conocimiento de clientes en 
Indonesia, por favor contactar a:  

Banco Indonesia, Dirección de Asuntos legales 
Yunus Husein (Sub director)  
Dirección: Jl M H Thamrin N° 2, Jakarta 10110, Indonesia  
Tel: 62 21 381 7877  
Fax: 62 21 350 1835  
e-mail: yunus@bi.go.id 
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RI reluctantly launches money laundering 
agency  
Dadan Wijaksana, The Jakarta Post, Jakarta. 

The government on Tuesday launched its long-awaited anti-money 
laundering agency as part of efforts to get the country off the 
developed nations' blacklist of countries that are uncooperative in 
curbing the crime. 

The new agency is called the Financial Transaction and Report 
Analysis Center (PPATK). Its first chairman is Yunus Husein, a senior 
official at Bank Indonesia.  

"One of the aims for setting up the PPATK is to get Indonesia off 
that list," Yunus Husein said on the sidelines of the agency's 
inauguration.  

He said PPATK would be in charge of analyzing and investigating 
suspicious financial transactions both by individuals and 
corporations.  

Money laundering is the practice of converting money generated 
from corruption, bribery, smuggling, banking-related crimes, drug-
related crimes, human trafficking, gambling and terrorism into 
legal investments.  

Most people here claim their is little evidence of money laundering, 
but Indonesia has long been regarded by the international 
community as a haven for criminals with dirty money.  

And despite having successfully enacted the money laundering law 
in April, the Financial Action Task Force (FATF) of the developed 
nations has yet to take Indonesia off its blacklist, in what analysts 
believe is a result of the country's lack of follow-up actions.  

The FATF is a Paris-based global organization and was set up in 
1989, under the auspices of the Organization for Economic 
Corporation and Development (OECD).  

Aside from Indonesia, FATF currently has 14 other countries on its 
blacklist, namely the Cook Islands, Dominica, Egypt, Grenada, 
Guatemala, the Marshall Islands, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, 
the Philippines, Russia, St. Vincent, the Grenadines and Ukraine.  

Yunus said the FATF would convene in February next year to discuss 
whether or not Indonesia is eligible to be excluded from the 
blacklist.  

Although hopeful, Yunus was unsure that the country could change 
its current status at the upcoming meeting, because of some 
"unfinished homework" on the part of Indonesia.  

The FATF has demanded many changes to the money laundering 
law because it does not meet international standards in some 
areas.  

For instance, according to Yunus, the FATF questioned why the law 
only categorizes suspicious transactions as money laundering when 
they were worth more than Rp 500 million (some US$65,000).  

"It means that we cannot conduct any kind of investigation on 
transactions worth Rp 499 million or below, even if they are 
fortunes alleged to have been generated from crime," Yunus said.  

The existing law stipulates that banks or other financial institutions 
must report to the authorities if they uncover any suspicious 
transactions involving at least Rp 500 million.  

"Revision on such a clause in the law would play an important role 
in lifting the country off the blacklist."  

"(In the upcoming meeting), they will determine if we've made 
significant progresses, especially in those areas. But if they decide 
otherwise, we may face more problems related to the blacklist," he 
added.  

The problems he referred to could include staunch warnings to 
multinational corporations about doing business in Indonesia; force 
banks to collect detailed information before conducting 
transactions with individuals or companies in those countries; and 
make it more difficult for banks to make transactions with 
businesses operating here.  
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YUNUS HUSEIN DAN I GDE MADE SADGUNA 
DIAMBIL SUMPAH SEBAGAI KEPALA DAN WAKIL 
KEPALA PPATK 
Pada hari ini, 24 Desember 2002 bertempat di Ruang Prof. Kusumah 
Atmadja Gedung Mahkamah Agung RI, Ketua Makamah Agung, Bagir 
Manan mengambil sumpah Yunus Husein dan I Gde Made Sadguna 
sebagai Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK). Yunus Husein, mantan Deputi Direktur 
memimpin Direktorat Hukum Bank Indonesia dan I Gde Made 
Sadguna, mantan pejabat di Direktorat Penelitian dan Pengaturan 
Perbankan Bank Indonesia, akan memimpin PPATK, sebuah lembaga 
yang dibentuk dengan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang (Money Laundering). 

Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden, PPATK diberi tugas utama untuk menerima dan 
menganalisis laporan transaksi keuangan dari penyedia jasa 
keuangan, serta meneruskan laporan tersebut kepada aparat 
penegak hukum apabila terdapat indikasi tindak pidana pencucian 
uang. 

Sebelum pembentukkan PPATK, tugas pelaporan dan analisis 
laporan yang mencurigakan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan 
mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI Tahun 2001 
tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer). 
Peraturan ini mewajibkan bank-bank untuk melaporkan transaksi 
keuangan yang mencurigakan kepada Bank Indonesia. Laporan 
transaksi keuangan yang mencurigakan pada intinya adalah 
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank yang 
menyimpang dari pola atau kebiasaan atau karakteristik dari 
nasabah yang bersangkutan. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk 
memiliki kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan 
transaksi nasabah dan profil nasabah; pelaporan transaksi yang 
mencurigakan serta manajemen risiko. 

Pemberantasan dan pencegahan kejahatan pencucian uang bukan 
pekerjaan yang mudah. Apalagi tindak pidana pencucian uang 
merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan transnasional. 
Oleh karena itu, penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai 
institusi di dalam negeri maupun hubungan kerjasama dengan 
otoritas di negara lain. 

Menyadari pentingnya peran PPATK ini, Bank Indonesia mendukung 
operasional awal lembaga ini dengan menyediakan fasilitas kantor, 
personil, dan anggaran operasi sebelum Pemerintah 
menyediakannya. Sementara, beberapa lembaga donor seperti ADB, 
Ausaid, USAID, IMF, World Bank, dan JICA menyediakan bantuan 
teknis untuk kegiatan operasional lembaga ini. 

Jakarta, 24 Desember 2002 

BIRO KOMUNIKASI 



Rusli Simanjuntak 
Kepala Biro 
Humas Bank Indonesia - Biro Gubernur 
Tel. 6221-3817187, Fax. 6221-3501867 
http://www.bi.go.id, e-mail: humasbi@bi.go.id 
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Artikel dan Berita 

Yunus Husein: 

Jihad Melawan Kejahatan Pencucian Uang  
Source: Republika - Sabtu, 14 Desember 2002  

Kepasrahannya pada takdir Tuhan membawa dirinya bersedia 
mengemban tugas yang tidak ringan ini. Ancaman yang bisa 
berakibat fatal pada nyawanya tidak lagi ia hiraukan. Pria dengan 
penampilan kalem dan sederhana ini pun akhirnya bersedia 
menerima tangung jawab sebagai ''nakhoda'' Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).  

Ia adalah Yunus Husein. Belum lama ini pria berdarah Minang yang 
lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ini dipercaya untuk 
memimpin sebuah lembaga independen langsung di bawah 
Presiden. PPATK bertugas mencegah dan memberantas tindak 
pidana kejahatan pencucian uang.  

Nama lembaga yang ia pimpin mungkin masih terdengar asing oleh 
sebagian telinga masyarakat. PPATK memang baru dibentuk dan 
belum beroperasi secara penuh. Meski bertugas menghadapi 
kejahatan, lembaga yang dikomandoi Yunus ini tidak dipersenjatai.  

Mengapa dinilai tugas berat? Yunus dalam jabatan barunya ini 
memang hanya bertugas menerima laporan-laporan dari penyedia 
jasa keuangan, yakni bank dan nonbank. Masalahnya, data ini 
olehnya tidak sekadar dilihat atau dianalisis. Data laporan itu oleh 
Yunus dapat diteruskan ke Kepolisian atau Kejaksaan Agung bila 
ditemukan adanya indikasi pencucian uang. Bisa dikatakan lembaga 
yang dipimpim Yunus itu merupakan kunci bagi terkuaknya 
kejahatan modern ini.  

Apalagi pelaku pidana yang bakal dihadapi Yunus bukan penjahat 
kelas teri yang bekerja secara amatiran. Ia harus menghadapi 
kejahatan terorganisasi yang tidak mustahil memiliki jaringan 
internasional. ''Sesuai dengan undang-undang, ada 15 tindak pidana 
yang ditangani PPATK dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
awal dari pencucian uang, diantaranya korupsi, penyuapan, 
penyelundupan, perdagangan anak dan wanita, kejahatan 
perbankan, perdagangan narkotik dan psikotropika, penculikan, 
terorisme, serta penggelapan. Semuanya dianggap menghasilkan 
dirty money atau uang haram,'' paparnya.  

Menghadapi para pelaku kejahatan kelas dunia itu, tak ayal lagi, 
risiko yang dihadapi pun semakin tinggi. Bahkan, bukan tidak 
mungkin, nyawa menjadi taruhannya. Yunus menceritakan 
beberapa pekan lalu dirinya sempat diingatkan oleh rekan kerjanya 
dari Negeri Gajah Putih, Thailand. Ia menuturkan bahwa rekan yang 
berpangkat kolonel itu sempat mengatakan, ''Hati-hati dengan 
pekerjaan ini. Para pelaku kejahatan ini biasanya mengincar ketua 
lembaganya.''  

Yunus memahami risiko yang ia miliki. Ia pun sadar bahwa 
pekerjaan barunya ini akan membawa dirinya berlawanan dengan 
para pelaku kejahatan terorganisasi ini. Tetapi, ia tetap jalan 
terus. ''Tugas ini dalam islam dapat dikatakan sebagai pekerjaan 
nahi mungkar. Karena tugasnya memberantas hal-hal yang batil, hal 
ini justru membuat motivasi saya lebih kuat,'' tutur pria yang 
menghabiskan sebagian besar masa kerjanya di Direktorat Hukum, 
Bank Indonesia.  

Ia pun kemudian menukil ajaran Islam tentang jihad dan kematian. 
Ia menguraikan bahwa bila diri ini berjihad, bukan berarti ajal kita 
dimajukan. Sebaliknya, bila diri ini menghindar dari jihad, ini tidak 
berarti ajal kita bisa dimundurkan. ''Kematian itu sudah pasti waktu 
datangnya,'' tandas bapak dua putri itu.  

Dahulu pada masa Nabi, kisahnya, pernah terlahir panglima perang 
Islam yang sangat terkenal. Khalid bin Walid namanya. Pedang Allah 
ini begitu sering terjun dalam peperangan membela agama, namun 
ia tidak pernah menemui ajalnya. Khalid justru wafat di 
peraduannya. Kematian yang sangat Khalid sesalkan. ''Karena itu, 
tidak ada alasan untuk menampik pekerjaan yang penuh risiko 
hanya disebabkan takut mati.''  

Pria yang gemar membaca ini mengaku bahwa keluarganya tidak 
keberatan atas jabatan penuh resiko ini. ''Bekerja itu merupakan 
ibadah,'' tambahnya. ''Ibadah dalam arti perbuatan baik yang Insya 
Allah kelak bakal mendapatkan gancaran pahala.''  

Yunus berhasil menggapai gelar sarjana dari Fakultas Hukum, 
Universitas Indonesia pada 1981. Tidak lama kemudian ia 
melanjutkan studinya ke Washington College of Law The American 
University, Washington DC, AS. Gelar master ia raih pada 1986. Saat 
ini ia masih merangkap jabatan sebagai direktur Direktorat Hukum, 
Bank Indonesia.  

Di samping bersiap menghadapi ancaman yang bisa merenggut 
nyawanya, Yunus juga harus menata lembaga yang untuk pertama 
kalinya didirikan di Indonesia itu dari nol. Ia harus berjibaku 
merekrut pegawai, menentukan lokasi kantor, membuat sistem 
pelaporan transaksi hingga penyusunan aturan untuk memberikan 
perlindungan bagi saksi dan pelapor.  

Sejauh ini memang belum satu pun pihak yang disidik berkaitan 
dengan pelanggaran pencucian uang ini. Tetapi, nanti mulai 
Oktober 2003, begitu pelaporan sudah mulai masuk dan dirinya 
harus menganalisis serta meneruskan kasus-kasusnya ke aparat, 
pasti akan menimbulkan banyak pihak yang merasa dikejar-kejar.  

Di Malaysia, untuk memberikan perlindungan, nama bank pelapor 
tidak ditulis dalam berkas laporan. Yunus mengemukakan yang 
mengetahui hanya direktur lembaga penerima laporan. Bank 
pelapor hanya diberi nomor kode. Bahkan, bank pelapor tidak 
diperkenankan memiliki hard copy  

data yang dilaporkannya, untuk mencegah penyebaran data ke 
pihak lain. Pelaporan transaksi yang dicurigai menggunakan sistem 
on line. Sedangkan, di Amerika Serikat, tutur Yunus, perlindungan 
yang diberikan kepada pejabat dan pelapor tidak sebatas pada 
penjagaan fisik. Pihak-pihak yang terkait ini diberi penyamaran 
dengan memindah-mindahkan tempat tinggal dan pekerjaan. 
Perlindungan terhadap pelapor dan petugasnya benar-benar 
diberikan.  

Selama bekerja di BI, Yunus sudah tidak asing lagi dengan berbagai 
ancaman. Ia mengaku bahwa aparat BI, khususnya yang berada di 
direktorat pengawasan perbankan, kerap menghadapi ancaman 
lewat telepon ketika melaporkan tindak pidana perbankan. 
''Bahkan, ada ancaman kita mau disantet segala dan saya pernah 
ditawari untuk didampingi penjaga, tapi saya katakan tidak 
usahlah, cukup yang di 'Atas' sebagai penjaga.''  

Yunus optimis PPATK bisa efektif menekan kejahatan pencucian 
uang. Hanya saja ia mengingatkan bahwa dalam hukum itu terdapat 
tiga komponen yang sangat menentukan, yakni substansi, 
infrastruktur, dan budaya. Untuk substansi, Indonesia sudah 
memiliki undang-undang anti pencucian uang dan seperangkat 
aturan hukum lainnya kendati dinilai masih banyak kekurangan.  

Sedangkan, infrastrukturnya sudah tersedia PPATK dan menyusul 
Komite Koordinasi Nasional untuk Pencucian Uang. ''Tapi, dari segi 
budaya yang menyangkut masalah mental, kita masih belum bagus. 
Faktanya seperti itu dan kita semua sudah tahu.'' c04  
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PRESS RELEASE 

Role and Contribution of Market Participants to 
Combat Money Laundering Crime in Indonesian 
Capital Market 
Jakarta, June 23rd 2003 

I.  Socialization of Know Your Client Principles 

As an act of concern and show of support of all market 
participants to succeed the implementation of Law No.15 year 
1992 concerning Money Laundering (Anti Money Laundering 
Law), on June 23rd 2003 Socialization of Know Your Client 
Principles held in Assembly Hall – Graha Niaga is attended by 
approximately 200 market participants mostly come from 
securities firms. The speakers for this event are Herwidayatmo 
– Chairman of Indonesian Capital Market Supervisory Agency 
(ICMSA); Yunus Husein - Chief of Indonesian Financial 
Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC); Jacob S 
Frenkel - business-law practioner and former official and 
senior investigator of US Securities and Exchange Commission 
(US SEC); and Arys Ilyas - Director of Transaction and Market 
Institutions Bureau of ICMSA. 

In his opening speech, Chairman of Bapepam, expresses that 
Indonesia as part of International Finance Society has 
responsibility to maintain the stability of a sound, dynamic, 
and integrated global financial system. One of efforts to make 
this happened is by combating money-laundering practices in 
financial industry in each country. As regards, Herwidayatmo 
stresses the crucial matter of having Anti Money Laundering 
Law supported by all market participants particularly 
Securities Firms through good understanding of the law and 
earnestly and consistently implement all the regulations 
concerns with the Know Your Client Principles, in particular 
Bapepam Rule No. V.D.10 concerning Know Your Client 
Principles, a perfected rule of prevailing Bapepam Rule No. 
V.D.3 concerning Internal Control and Book Keeping of a 
Securities Firm. 

Herwidayatmo also warns that the Anti Money Laundering 
(AML) Law jurisdiction covers all individuals and business 
entities participated in Indonesian Capital market. Therefore, 
in order to successfully rid of money laundering crime, within 
certain conditions, the AML Law will supersede confidential 
principles regulated in all prevailing Laws, including 
confidential principle of banks in national banking regulation 
system, and client confidentiality principle in Indonesian 
capital market regulation system. 

The law also states new range of responsibilities for Financial 
Service Provider including Securities Firms and several other 
market participants. These responsibilities extend from 
administrative errands like data administration and client 
identification, to reporting of suspicious transaction. With 
respect to maintain Indonesian Capital Market credibility and 
serious warning against those who neglect their 
responsibilities, Mr Herwidayatmo requests all market player 
to really understand and whole-heartedly implement all rules 
and its implementing regulation stated in AML Law. 

Yunus Husein, Chief of INTRAC, in this event, explains all 
important point of AML Law for market participants need to 
know. He also gives several examples of typical modus 
operandi (M.O.) of money laundering such as placement, 
layering, and integration, and then he describes counter 
measures necessary for regulator and market participants to 
combat this crime. Some tehnical matters concerning the role, 
function, and authority of INTRAC and other law enforcer like 
investigators, public prosecutors, and judges involved in court 
process of prosecution, investigation, and examination is also 
described clearly to participants. Towards the end, he 

mentions the neccessity to amend AML Law in order to combat 
effectively this white-collar crime. 

Jacob Frenkel, acknowledged for his expertise in white-collar 
crime investigation in particular money laundering in US, 
shares his experience concerning strategy and indicator for a 
successful money laundering counter measure in capital 
market industry to the participants. He is now being stationed 
in Bapepam to assist Bapepam improving its employee with his 
knowledge of method and tehnique to detect and combat 
money-laundering crime in Indonesian capital market. 

Arys Ilyas, Director of Transaction and Market institutions 
Bureau of Bapepam, give in-depth presentation of technical 
matters regulated in Bapepam Rule No. V.D.10 concerning 
Know Your Client Principle. He said the Know Your Client 
Principle is not a new thing in Indonesian capital market 
because it has already been covered in Bapepam Rule No. 
V.D.3 concerning Internal Control and Book Keeping of a 
Securities Firm. Nevertheless, he also reminds that with the 
enactment of AML Law, implementation of those principles has 
to be more consistent, and should conform to all provisions 
regulated in AML Law and its implementing rule, especially 
matters that are related with the requirement to report any 
suspicious transaction to INTRAC. In the end of his 
presentation, Arys Ilyas asks all market participants for their 
idea and input to support the enactment of the new rule No. 
V.D.10, which will begin effective on July 15th 2003. 

 

II.  SURVEY ON SECURITIES FIRM COMPLIANCE TOWARD 
BAPEPAM RULE NO V.D.10 

Prior to socialization mentioned previously, on June 19th 
2003, Bapepam team comprising 50 officials/employees 
conducted simultaneously survey to 183 Securities Firms 
located in Jakarta to find out compliance level of Securities 
Firms toward the enactment of Bapepam Rule No. V.D.10 
concerning Know Your Customer Principles on July 15th 2003. 

The survey was carried out on the spot at offices of Securities 
Firm and the team asked Directors of Securities Firms to 
answer 20 questions, and these are the results: 

a.  78% of all the Securities Firms has already knew about the 
Law No. 15 year 2002 concerning Money Laundering Crime 

b.  From those Securities Firms, this following information is 
collected: 

1)  90% of the Securities Firms has already made 
organizational and infrastructural preparation to 
comply with stipulations stated in AML Law; 

2)  90% of the Securities Firms have already established 
written policies and procedures for accepting client; 

3)  88% of the Securities Firms have already established 
written policies and procedures for client 
identification; 

4)  86% of the Securities Firms have already established 
written policies and procedures for monitoring 
client’s account and transaction; 

5)  84% of the Securities Firms have already established 
written policies and procedures for risks 
management; 

6)  84% of the Securities Firms have already made 
verification and identification of documents 
submitted by potential client; 

c.  90% out of all the Securities Firms*) surveyed states their 
readiness to administrate all documents related to 
Bapepam Rule No. V.D.10. 



d.  80% out of total Securities Firms surveyed assert they 
have already owned information system capable of 
indetifying, analyzing, monitoring, and providing 
effectively report on characterized transaction. 

e.  60% out of total Securities Firms surveyed assert that 
they has already appointed certain personel incharged to 
handle client who exercises suspicious transaction; 

f.  All Securities Firms surveyed assert their willingness to 
report any suspicious transactions to ICMSA and INTRAC; 

*)  The total of Securities Firms surveyed is 183 Securities Firms. 
After all answers verified, 21 is indentified to be doubtful 
therefore not included in tabulating process of survey result. 

 

III. CLOSING 

Base on survey result and enthusiasm of market players in the 
event of Socialization of Know Your Client Principle, we feel 
optimist in the readiness of market players toward the 
enactment of Bapepam Rule No. V.D.10 concerning Know Your 
Client Principle on July 15th 2003. Furthermore, it is expected 
that there is consistency from Securities Firms and market 
players to implement the rule, therefore it is hoped to give 
significant contribution to achieve ideal purposes of Law No 15 
year 2002 concerning Money laundering Crime, including a 
bigger scale purposes, a collective effort to bail out Indonesia 
from the list of Non-Cooperative Countries or Territories in 
money laundering which is evaluated routinely by Financial 
Action Task Force on Money Laundering. 

With no intention to diminish our faith in Securities Firms 
effort and honesty in answering the questionnaire, and also 
with no intention to lessen the authority and responsibility of 
Stock Exchange to supervise its members, Bapepam 
supervision on Securities Firms compliance with Bapepam Rule 
No. V.D.10, in particular, and other related Bapepam Rules 
will continue and be improved its quality time after time, in 
order to maintain integrity and credibility of Indonesian 
capital market in international perception. 

 

Jakarta, June 23rd 2003 
Herwidayatmo 
Chairman of Bapepam 

 

 

CIFOR 

Media Release - September 17, 2003 - Indonesian 

UU Tindak Pencucian Uang Indonesia yang baru 
dapat menolong menyelamatkan hutan 
Indonesia  
(Bogor): The Center for International Forestry Research (CIFOR) 
menyambut baik keputusan DPR kemarin yang memasukkan 
kejahatan di bidang kehutanan dan lingkungan, seperti illegal 
logging, didalam UU perubahan atas UU No.15 tahun 2002 tentang 
tindak pidana pencucian uang. UU baru ini mengirimkan sinyal yang 
jelas kepada dunia dan yang lebih penting lagi kepada penebang 
liar, keseriusan Pemerintah untuk menangani kejahatan kehutanan.  

CIFOR telah berperan penting didalam menyediakan infomasi 
penelitian dan advis yang dibutuhkan untuk meyakinkan DPR untuk 
memasukan kejahatan di bidang kehutanan didalam UU yang baru 
ini. 

Semakin banyaknya sumber kayu ilegal dari Indonesia untuk 
mendukung permintaan perdagangan kayu dunia menjadi ancaman 
terbesar terhadap hutan Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh 

Presiden Megawati pada perayaan ulang tahun CIFOR yang 
kesepuluh di Istana Bogor pada tanggal 8 September, 
“meningkatnya permintaan kayu di pasar internasional, meluasnya 
produk furniture yang berbasis kayu, dan merebaknya industri 
pengolahan kayu, bagaimanapun telah menimbulkan rangsangan 
bagi berlangsungnya penebangan liair kayu hutan.” 

Menurut Menteri Kehutanan, Muhammad Prakosa, Malaysia, 
Singapura dan China adalah negara-negara yang menerima suplai 
terbesar kayu ilegal dari Indonesia. 

Masalah illegal logging di Indonesia sangat kompleks dan tidak ada 
sebuah solusi yang sederhana. Akan tetapi, CIFOR percaya 
keputusan Pemerintah Indonesia untuk memasukan kejahatan 
dibidang kehutanan didalam UU tindak pidana pencucian uang yang 
baru mungkin adalah inisiatif yang sangat penting yang perlu 
dilakukan untuk memerangi illegal logging. 

Direktur CIFOR bidang Forests and Governance, Dr. Doris 
Capistrano, menyatakan banyak perusahaan dan pelaku bisnis di 
Indonesia dan internasional memperoleh profit yang sangat besar 
dari illegal logging dan mencuci hasil dari aktivitas ilegal tersebut 
melalui bank-bank di Indonesia. 

“Memasukan kejahatan di bidang kehutanan didalam UU tindak 
pidana pencucian uang adalah sebuah langkah penting didalam 
memerangi illegal logging. Meskipun tidak akan memberikan 
penyembuhan secara kilat terhadap masalah, inisiatif ini akan 
membuat sulit bagi pengusaha Indonesia dan asing yang besar untuk 
terlibat didalam aktivitas illegal logging. Karena kehancuran hutan 
akibat penebangan liar hampir selalu terkait dengan perusaha an 
dan operasi dalam skala besar, sangat baik melihat pemerintah 
memfokuskan hal ini," kata Capistrano. 

Berdasarkan UU ini, bank bertanggung jawab untuk melaporkan 
kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
setiap transaksi yang dicurigai terkait dengan kejahatan dibidang 
kehutanan dan lingkungan seperti illegal logging. Kenyataan bahwa 
industri kehutanan membutuhkan kayu sebanyak lebih dari 70 
persen jumlah kayu tahunan yang dapat ditebang sebesar 6,8 juta 
m3 menunjukkan banyak transaksi keuangan mereka mencurigakan. 

“Bank dan lembaga keuangan lainnya sering terlibat didalam 
pembiayaan aktivitas kehutanan dengan memberikan pinjaman 
untuk investasi pembelian fasilitas penebangan dan pemrosesan 
kayu. Hal ini berarti bank memberikan dukungan kepada 
perusahaan kayu untuk memperoleh lebih dari 50 juta m3 kayu dari 
sumber yang tidak ada dokumennya dan mungkin berasal dari kayu 
ilegal. Akan tetapi, sekarang dengan UU yang baru, bank harus 
memastikan bahwa kliennya tidak terlibat didalam kegiatan ilegal 
sebelum pemberikan pinjamana,” kata Capistrano. 

CIFOR merasa senang dengan perannya membantu pembuat 
kebijakan membentuk UU ini dan mengingatkan kepada mereka 
bagaimana UU tindak pidana pencucian uang ini dapat digunakan 
untuk memerangi illegal logging. 

Sentral dari kegiatan ini adalah analis Kebijakan dan Keuangan 
CIFOR, Dr. Bambang Setiono. Dr. Setiono bekerja erat dengan 
Kepala PPATK, Bapak Yunus Husein dan anggota DPR, Bapak 
Sukowaluyo Mintorahardjo untuk memasukkan kejahatan kehutanan 
didalam UU yang baru ini. Dr.Setiono juga sangat proaktif didalam 
upaya untuk memberikan pemahaman tentang UU ini kepada 
industri perbankan, perusahaan kehutanan, Bank Dunia, dan 
berbagai unit pemerintah dan internasional. 

“Sejauh pengetahuan saya, Indonesia adalah negara pertama 
didunia yang memasukkan kejahatan dibidang kehutanan dan 
lingkungan didalam UU anti pencucian uang. UU yang baru ini akan 
membantu Indonesia untuk keluar dari daftar FATF (Financial 
Action Task Forces ) tentang negara yang tidak kooperatif didalam 
upaya global memerangi aktivitas pencucian uang,” kata Setiono. 

“Sampai saat ini inisiatif Pemerintah untuk menghentikan illegal 
logging hanya mampu menangkap pelaku-pelaku kecil yang 
tertangkap basah sedang memotong kayu. UU anti pencucian uang 



yang baru ini akan membantu menangkap “Tuan Besar” atau cukong 
yang bekerja dibelakang layar mendukung industri illegal logging. 
Jika ditegakkan secara baik, UU ini akan mampu menyelamatkan 
uang negara antara US$1 miliar sampai dengan US$3 miliar per 
tahun dari hilangnya penerimaan negara. Hasil ini akan merupakan 
sumbangan yang berarti bagi anggaran Pemerintah dan 
pembangunan ekonomi nasional,” lanjut Setiono. 

Yang lebih penting, menurut Setiono, menghentikan illegal logging 
akan membantu melestarikan hutan Indonesia yang merupakan 
sumber lingkungan hidup bagi jutaan penduduk Indonesia miskin di 
pedesaan. 

“Hutan Indonesia memberikan bahan yang dibutuhkan untuk rumah 
dan pakain, binatang dan tanaman untuk makanan dan juga 
pengobatan tradisional dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 
mengembangkan produk farmasi baru. Hutan juga memberikan jasa 
lingkungan seperti menyediakan air bersih dan membantu 
mengurangi pemanasan global,” kata Setiono.* 

 

 

BAPEPAM 

SIARAN PERS 
 
Peran dan Kontribusi Pelaku Pasar Modal dalam 
Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang di 
Pasar Modal Indonesia  
 
Jakarta, 23 Juni 2003 
 

I.  SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PRINSIP MENGENAL 
NASABAH 

Sebagai wujud kepedulian dan peran serta pelaku pasar modal 
guna menunjang suksesnya penerapan Undang-undang Nomor 
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 
TPPU), maka pada tanggal 23 Juni 2003 dengan mengambil 
tempat di Assembly Hall Financial Club – Graha Niaga, Jakarta, 
telah diselenggarakan Sosialisasi Peraturan tentang Prinsip 
Mengenal Nasabah kepada sekitar 200 pelaku pasar modal yang 
mayoritas berasal dari kalangan Perusahaan Efek. Bertindak 
sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah: 
Herwidayatmo, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 
(Bapepam); Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa 
Transaksi Keuangan (PPATK); Jacob S. Frenkel, praktisi 
hukum bisnis sekaligus mantan pejabat dan investigator senior 
US Securities and Exchange Commission (US SEC); dan Arys 
Ilyas, Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam. 

Ketua Bapepam dalam sambutannya mengemukakan bahwa 
sebagai bagian dari masyarakat keuangan internasional, setiap 
negara tidak terkecuali Indonesia mempunyai kewajiban dan 
tanggung jawab untuk turut memelihara stabilitas sistem 
keuangan global yang sehat, dinamis dan berintegritas. 

Salah satunya adalah dengan upaya pemberantasan praktek 
pencucian uang (money laundering) di industri jasa keuangan 
di masing-masing negara. Dalam konteks inilah beliau 
menekankan perlunya keberadaan UU TPPU didukung oleh 
seluruh pelaku pasar modal khususnya Perusahaan Efek, 
dengan cara memahami sepenuhnya sekaligus menerapkan 
secara sungguh-sungguh dan konsisten segala aturan yang 
terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah, khususnya Peraturan 
Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah 
yang semakin menyempurnakan pengaturan mengenai prinsip 
tersebut yang sebelumnya telah diakomodir dalam Peraturan 
Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan 
Pembukuan Perusahaan Efek. 

Secara khusus pula Herwidayatmo mengingatkan bahwa 
yurisdiksi atau daya berlaku dari UU TPPU menjangkau seluruh 
individu dan entitas bisnis yang berkecimpung di pasar modal 
Indonesia. Untuk mensukseskan upaya pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang, dalam kondisi-kondisi tertentu UU 
TPPU tersebut tegas akan mengenyampingkan prinsip-prinsip 
kerahasiaan yang diatur dalam berbagai undang-undang yang 
telah ada sebelumnya, termasuk prinsip kerahasiaan bank 
dalam sistem hukum perbankan nasional dan prinsip 
kerahasiaan nasabah dalam sistem hukum pasar modal 
Indonesia. 

Undang-undang tersebut juga meletakkan beberapa kewajiban 
baru yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Keuangan 
termasuk Perusahaan Efek dan beberapa pelaku pasar modal 
lainnya, mulai dari yang bersifat administratif seperti 
pengadministrasian data dan identitas nasabah, hingga yang 
terkait dengan masalah pelaporan transaksi yang 
mencurigakan (suspicious transaction) oleh Penyedia Jasa 
Keuangan tadi. Guna menjaga kredibilitas pasar modal 
Indonesia serta mengingat adanya ancaman pidana yang cukup 
serius sebagai sanksi atas pelanggaran dari kewajiban-
kewajiban tadi, Herwidayatmo meminta agar seluruh pelaku 
pasar modal benar-benar memahami sekaligus menerapkan 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU TPPU beserta 
peraturan pelaksanaannya. 

Yunus Husein, Kepala PPATK, dalam kesempatan selanjutnya 
memaparkan mengenai beberapa materi dalam UU TPPU yang 
penting diketahui oleh pelaku pasar modal. Beliau juga sempat 
mengungkapkan beberapa modus operandi yang sekaligus 
menjadi karakteristik dari tindak pidana pencucian uang 
seperti placement, layering, dan integration, sekaligus 
mengutarakan upaya yang harus dilakukan regulator dan 
pelaku pasar keuangan lainnya dalam memberantas tindak 
pidana tersebut. Beberapa hal cukup teknis mengenai peran, 
fungsi dan kewenangan dari PPATK serta aparat penegak 
hukum lainnya seperti penyidik, jaksa, dan hakim dalam 
proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan 
juga sempat disosialisasikan beliau kepada seluruh peserta. 
Sebelum mengakhiri presentasinya, beliau sempat pula 
menyinggung mengenai perlunya dilakukan amandemen 
terhadap UU TPPU guna menunjang optimalnya upaya 
pemberantasan kejahatan kerah putih tersebut. 

Jacob Frenkel, yang telah diakui kepakarannya dalam 
melakukan investigasi kejahatan kerah putih khususnya untuk 
tindak pidana pencucian uang di pasar modal Amerika, 
membagi pengalaman berharganya mengenai kiat dan 
indikator sukses pemberantasan tindak pidana pencucian uang 
di industri pasar modal kepada para peserta. Dengan bantuan 
hibah (grant) dari Bank Dunia, Jacob Frenkel kini 
diperbantukan di Bapepam dalam rangka meningkatkan 
pemahaman pegawai Bapepam mengenai metode dan teknik 
dalam mendeteksi sekaligus memberantas tindak pidana 
pencucian uang di pasar modal Indonesia. 

Sedangkan Arys Ilyas, Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek 
Bapepam, menguraikan secara cukup panjang lebar hal-hal 
teknis yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 
tentang Prinsip Mengenal Nasabah. 

Beliau juga menambahkan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah 
sebenarnya bukan sesuatu yang baru di pasar modal Indonesia 
karena sebelumnya telah diakomodir dalam Peraturan 
Bapepam Nomor V.D.3 tentan Pengendalian Interen dan 
Pembukuan Perusahaan Efek. Namun demikian beliau 
mengingatkan bahwa dengan berlakunya UU TPPU maka 
penerapan prinsip tersebut oleh Perusahaan Efek di samping 
harus lebih konsisten lagi, juga harus memperhatikan pula 
ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam UU TPPU dan 
peraturan pelaksanaannya, khususnya terkait dengan 
kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada 
PPATK. Mengakhiri presentasinya, Arys Ilyas mengajak seluruh 



pelaku pasar untuk turut menyumbangkan saran serta 
pemikirannya guna mensukseskan penerapan Peraturan V.D.10 
yang akan efektif berlaku pada tanggal 15 Juli 2003 
mendatang. 

 

II.  SURVEY KEPATUHAN PERUSAHAAN EFEK TERHADAP 
PERATURAN BAPEPAM NOMOR V.D.10. 

Sebelum penyelenggaraan sosialisasi di atas, pada tanggal 19 
Juni 2003, Bapepam melalui 50 orang pejabat/pegawainya 
melakukan survey serentak ke 183 Perusahaan Efek yang 
berdomisili di Jakarta guna mengetahui sejauh mana kesiapan 
Perusahaan Efek dalam menyongsong pemberlakukan 
Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal 
Nasabah pada tanggal 15 Juli 2003 mendatang. 

Dari hasil survey yang dilakukan dengan cara mendatangi 
langsung lokasi kantor Perusahaan Efek dan meminta Direksi 
masing-masing Perusahaan Efek untuk menjawab 20 
pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner, antara lain 
diperoleh beberapa informasi berikut: 

a.  78% Perusahaan Efek telah mengetahui keberadaan UU 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang. 

b.  Dari jumlah yang telah mengetahui keberadaan UU TPPU 
tersebut, diperoleh informasi tambahan berikut: 

1)  90% diantaranya telah melakukan berbagai persiapan 
di tingkat organisasi maupun infrastruktur untuk 
memenuhi ketentuanketentuanyang terdapat dalam 
UU TPPU; 

2)  90% diantaranya telah menetapkan kebijakan dan 
prosedurtertulis tentang penerimaan nasabah; 

3)  88% diantaranya telah menetapkan kebijakan dan 
prosedur tertulis tentang pengidentifikasian 
nasabah; 

4)  86% diantaranya telah menetapkan kebijakan dan 
prosedur tertulis tentang pemantauan terhadap 
rekening dan transaksi nasabah; 

5)  84% diantaranya telah menetapkan kebijakan dan 
prosedur tertulis tentang manajemen resiko; 

6)  98% diantaranya telah melakukan verifikasi dan 
identifikasi atas dokumen yang diberikan oleh calon 
nasabah; 

c.  90% dari total Perusahaan Efek yang disurvey*) 
menyatakan kesiapannya untuk melakukan 
penatausahaan seluruh dokumen yang terkait dengan 
Peraturan Bapepam Nomor V.D.10. 

d.  80% dari total Perusahaan Efek yang disurvey menyatakan 
telah memiliki sistem informasi yang dapat 
mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan 
menyediakan laporan secara efektif mengenai 
karakteristik transaksi. 

e.  60% dari total Perusahaan Efek yang disurvey menyatakan 
telah menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab 
untuk menangani nasabah yang melakukan transaksi yang 
mencurigakan; 

f.  Seluruh Perusahaan Efek yang disurvey menyatakan 
kesediaannya untuk melaporkan kepada Bapepam dan 
PPATK dalam hal mereka menemukan adanya transaksi 
yang mencurigakan. 

*)  Total Perusahaan Efek yang disurvey adalah 183 Perusahaan 
Efek. Setelah dilakukan verifikasi terhadap seluruh jawaban 
yang masuk, 21 di antaranya diklasifikasikan sebagai 

meragukan sehingga tidak dimasukkan dalam proses tabulasi 
hasil survey. 

II. PENUTUP 

Mencermati hasil survey dan antusiasme pelaku pasar dalam 
kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Prinsip Mengenal 
Nasabah pada hari ini, kami cukup optimis akan kesiapan 
pelaku pasar modal dalam menyongsong pemberlakuan 
Peraturan V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah pada 
tanggal 15 Juli 2003 mendatang. Lebih jauh lagi, diharapkan 
dengan konsistennya penerapan aturan tersebut oleh pelaku 
pasar modal khususnya Perusahaan Efek, maka hal tersebut 
diharapkan pula akan memberikan kontribusi yang cukup 
signifikan dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan ideal dari 
pemberlakuan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang, termasuk dalam kerangka upaya kolektif 
untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar negara yang tidak 
koperatif di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang (Non-Cooperative Countries or Territories) yang 
dievaluasi secara rutin oleh Financial Action Task Force on 
Money Laundering. 

Tanpa mengurangi kepercayaan kami terhadap upaya dan 
kejujuran Perusahaan Efek dalam mengisi kuesioner yang 
dilakukan pada waktu survey, dan tanpa mengurangi 
kewenangan sekaligus tanggung jawab dari Bursa Efek untuk 
melakukan pengawasan terhadap anggota-anggotanya, 
kegiatan pengawasan oleh Bapepam guna memastikan 
kepatuhan Perusahaan Efek terhadap Peraturan V.D.10 pada 
khususnya dan peraturan-peraturan Bapepam terkait lainnya 
dengan Perusahaan Efek pada umumnya tetap akan dilakukan 
bahkan akan terus ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke 
waktu, guna menjaga dan memelihara integritas serta 
kredibilitas pasar modal Indonesia di mata internasional. 

 
 
Jakarta, 23 Juni 2003 
 
Herwidayatmo 
Ketua Bapepam 
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Jalan Berliku Memberantas Money Laundering 
UU Tindak Pidana Pencucian Uang direvisi. Perjudian menghuni 
salah satu list kejahatan pencucian uang. Benarkah keberadaan UU 
tersebut melanggar aturan perbankan? Masihada dua masalah besar 
yang harus dihadapi dalam upaya penegakan hukum antipencucian 
uang. 

*Tim BEI NEWS 

Medio Oktober lalu, Undang-Undang (UU) No.15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang berhasil direvisi. Hasilnya, UU No. 25 
Tahun 2003. Revisi UU ini memang telah direncanakan cukup lama. 
Apalagi, dunia internasional melalui Financial Action Task Force on 
Money Laundering (FATF) sudah memberi beberapa peringatan 
untuk Indonesia. 

Indonesia akan mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan 
transaksi dagang dengan dunia internasional, jika UU Tindak Pidana 
Pencucian Uang tidak segera dirampungkan dan direvisi. Selain itu, 
Indonesia tetap dituduh sebagai surga money laundering dunia. 

Pencucian uang sendiri memang relatif baru di Indonesia, walaupun 
isu ini sudah bergulir lama di dunia internasional. Istilah money 
laundering sendiri sebenarnya merujuk pada tindakan mafia yang 
memroses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis 



yang sah, agar uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang yang 
sah. 

Pada umumnya, proses pencucian uang sendiri terdiri atas tiga 
tahap, yakni placement, layering, dan integration. Ketiga langkah 
ini dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau 
dalam beberapa transaksi yang berbeda. 

Menurut Yenti Garnasih, dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas 
Trisakti Jakarta, dalam sebuah seminar, placement merupakan 
tahapan yang paling sederhana. Di sini, uang yang dihasilkan dari 
kegiatan kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang 
menimbulkan kecurigaan, dan akhirnya masuk ke dalam jaringan 
sistem keuangan. 

Sedangkan, dalam layering, pelaku membuat transaksi-transaksi 
yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi yang lebih rumit 
dan berlapis-lapis dengan tujuan menyembunyikan sumber uang 
haram tersebut. ”Pada tahap ini, biasanya telah melibatkan wire 
transfer dengan menggunakan sejumlah rekening yang ditransfer ke 
berbagai negara dalam upaya menyembunyikan asal usul dana,” 
ujar Yenti yang juga doktor money laundering pertama di Indonesia 
ini. 

Tahap terakhir adalah tahap integration. Pada tahap ini, pelaku 
memasukkan dana yang telah dilayering ke dalam transaksi yang 
sah, seakan-akan tidak ada hubungannya dengan transaksi 
kejahatan. Uang hasil integration ini biasanya dianggap negara 
sebagai uang yang benar-benar sah, karena transaksinya sudah 
demikian rumit. 

Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Seperti banyak negara di 
dunia, Indonesia hanya bisa melacak hasil pencucian uang sampai 
tahap placement. Walaupun terkesan terlambat, melalui Pusat 
Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga yang bertanggung 
jawab menjawab tantangan internasional perihal money laundering 
di Indonesia, dikeluarkanlah empat pedoman pemberantasan money 
laundering di Indonesia. 

Satu, pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi 
penyedia jasa keuangan. Dua, pedoman tata cara pelaporan 
transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan. 
Tiga, pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi 
pedagang valuta asing dan pengiriman uang. Empat, pedoman tata 
cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi pedagang 
valuta asing dan unit jasa pengiriman uang. 

Dalam Pasal 13 Ayat 1a UU Tindak Pidana Pencucian Uang, 
penyedia jasa keuangan memang wajib melaporkan transaksi 
keuangan mencurigakan kepada PPATK. Langkah tersebut diambil 
sebagai upaya mendeteksi kegiatan pencucian uang sejak dini. 
Dalam Pasal 26, PPATK juga bertugas mengeluarkan pedoman untuk 
memudahkan penyedia jasa keuangan mendeteksi setiap transaksi 
yang mencurigakan. 

Menurut Yunus Husein, Ketua PPATK, pedoman memang sangat 
diperlukan dalam memberikan pemahaman kepada lembaga 
penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiap transaksi yang 
dianggap mencurigakan. Penerapan prinsip mengenal nasabah 
merupakan salah satu langkah konkret identifikasi nasabah. 
Apalagi, selama ini, lembaga penyedia jasa keuangan terbiasa 
menyimpan rapat-rapat data mengenai nasabahnya. Sehingga, UU 
Money Laundering dianggap melanggar aturan perbankan. 

UU ini memang sudah direvisi. Walaupun begitu, beberapa kalangan 
mengakui bahwa UU ini jauh dari kesempurnaan. Kelemahan yang 
dulu sempat tampak pada UU No. 15/2002 adalah terbatasnya jenis 
tindak pidana yang dapat dijerat dengan UU tersebut. Dalam 
amendemen UU baru ini, ditambahkan sembilan jenis tindak 
pidana, sehingga jumlah totalnya menjadi 24 tindak pidana asal. 
Salah satu tindak pidana baru yang dimasukkan adalah perjudian. 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yusril Ihza 
Mahendra, mengakui, salah satu kelemahan UU ini adalah tetap 
tidak bisa menjerat hasil perjudian yang dilakukan di luar 
Indonesia. Sebenarnya, di satu sisi, dimasukkannya perjudian ke 

dalam UU ini bernilai positif. Tetapi, sayang, hal itu hanya 
menyelesaikan sebagian masalah terkait dengan pengharaman uang 
perjudian dalam UU Antipencucian Uang. 

Menurut Yusril, UU ini belum sepenuhnya mampu mencegah uang 
haram hasil perjudian masuk ke dalam sistem keuangan di 
Indonesia. Intinya, hal itu hanya sebatas mengriminalisasi, dan 
tidak dapat menjangkau, seperti yang dilakukan di luar negeri. 

Dengan asas double criminality yang dianut Indonesia, kejahatan 
bukan hanya harus diakui di Indonesia, tapi juga harus diakui di 
negara lain. Sehingga, Pemerintah Indonesia tidak bisa menjerat 
orang yang menransfer uang hasil perjudian dari negara yang 
melegalkan perjudian ke Indonesia. Australia, misalnya. Indonesia 
tidak bisa melakukan kerja sama dengan Australia, karena negara 
tersebut melegalkan perjudian. 

”Tidak dapat kita lakukan mutual legal assistance dengan Australia, 
karena tidak dipenuhi syarat double criminality itu. Ini problem 
memang yang belum sepenuhnya dapat terpecahkan oleh kerja 
sama internasional dalam memberantas money laundering ini,” ujar 
Yusril, beberapa waktu lalu. 

Bantuan timbal balik di bidang hukum (mutual legal assistance) 
dalam memberantas tindak pidana pencucian uang ini sebenarnya 
diatur secara khusus dalam amendemen UU No. 15/2002. 

Menurut Pasal 44 Ayat 1, hal itu dapat dilakukan melalui forum 
bilateral ataupun multilateral. Kerja sama timbal balik yang diatur 
sendiri itu, misalnya pengambilan alat bukti atau barang bukti, 
upaya menyita mencari, menahan dan menyita hasil kejahatan, 
serta mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia 
memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara 
peminta. 

UU ini juga memberikan kewenangan untuk melaksanakan kerja 
sama kepada menteri di bidang hukum dan perundang-undangan. 
Menteri dapat pula menolak permintaan bantuan timbal dari negara 
lain jika tindakan yang diajukan negara lain itu dapat mengganggu 
kepentingan nasional. Atau, jika permintaan itu terkait dengan 
penuntutan kasus politik atau yang berkaitan dengan suku, agama, 
ras, kebangsaan, dan sikap politik seseorang. 

Langkah Indonesia memang masih panjang. Dari hasil amendemen 
UU Pencucian Uang, misalnya, FATF tetap meminta Indonesia untuk 
segera membuat draf implementasi pemberantasan pencucian 
uang. Draf tersebut akan ditinjau kembali pada FATF Meeting 25-27 
Februari 2004 mendatang. 

Keputusan ini sebenarnya tetap tidak menguntungkan Indonesia, 
terutama karena transaksi bisnis Indonesia selalu dicurigai. 
Walaupun demikian, PPATK menganggap Indonesia masih 
mengalami berbagai kemajuan penting dalam hal pemberantasan 
pencucian uang ini. 

Apakah UU hasil amendemen ini akan efektif? Sebagai bentuk 
kejahatan yang relatif baru di Indonesia, penanganan money 
laundering memang tak semudah membalikkan telapak tangan. 

Menurut Yenti Garnasih, ada dua masalah besar dalam pelaksanaan 
penegakan hukum antipencucian uang ini, yakni kerahasiaan bank 
dan pembuktian. 

Dari aspek kerahasiaan bank, pengacara maupun bankir yang tidak 
menanyakan secara memadai tentang asal usul dana klien akan 
berisiko atas tuduhan dan bertanggung jawab melakukan 
kejahatan. Sehingga, lembaga keuangan harus menyimpan rekening 
dengan nama pemilik, dan tidak diizinkan lagi membuka rekening 
tanpa nama. 

Selain itu, ada keharusan bagi mereka untuk memberikan informasi 
kepada penegak hukum, apabila diminta. Dan, sebaliknya, tidak 
boleh memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah. 
Dalam hal ini, berarti harus ada kerahasiaan bank yang harus 
diperlonggar. Kendala yang mendasar terhadap peraturan 
antipencucian uang akan datang dari nasabah yang mempunyai 
right to privacy dan dilindungi dari hukum kerahasiaan bank. 



Masalah lain dalam penegakan hukum antipencucian uang adalah 
pembuktian. Apalagi, kejahatan pencucian uang bukan merupakan 
kejahatan tunggal, tetapi ganda. Tuntutan akan suatu perbuatan 
pencucian uang mengharuskan pembuktian dua bentuk kejahatan 
sekaligus, yakni pembuktian perbuatan pencucian uang (follow up 
crime) itu sendiri dan pembuktian bahwa uang tersebut adalah 
ilegal. 

UU Tindak Pidana Pencucian Uang ini memang tidak bisa berjalan 
bila tidak ada unsure pendukung lain. Peran PPATK, penyedia jasa 
keuangan, dan masyarakat akan menentukan sukses tidaknya 
pemberantasan pencucian uang di Indonesia.* 
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Branqueamento de capitais discute-se na RAEM. Entre os dias 16 
e 19 de Setembro, o grupo da Ásia e do Pacífico discute o 
fenómeno e a sua ligação ao financiamento do terrorismo 
internacional. Indonésia vem a Macau tentar evitar sanções 
internacionais 

“Trabalhando a todo o vapor”- na expressão do “Jakarta Post”-, o 
grupo de trabalho especial criado pelo governo indonésio com o 
objectivo de produzir a reforma da lei anti-branqueamento de 
capitais deu por concluída a apreciação do regulamento e, segundo 
a mesma fonte, está em condições de ser aprovado no dia 16 de 
Setembro.  

Esta corrida ‘contra o tempo’ resultou da necessidade de a 
Indonésia se apresentar, a partir de amanhã, em Macau, aparelhada 
de um ambiente regulatório compatível com os padrões 
internacionais. Muito embora, o prazo-limite concedido pela 
poderosa “Financial Action Task Force”- organização global de 
combate ao branqueamento de capitais- só expire no final de 
Setembro. Esgotado este prazo sem um regulamento aceitável, a 
Indonésia corre o risco de sanções internacionais.  

Macau acolhe, pela primeira vez, e quase imediatamente após a 
adesãoda RAEM, em Maio de 2001, a reunião anual do “Asia Pacific 
Group on Money Laudering”. Entre os dias 16 e 19, Macau é, pois, a 
capital do combate ao branqueamento de capitais na região da Ásia 
e do Pacífico. Uma cimeira tão mais importante quanto a reunião 
da RAEM funciona como um prelúdio à convenção anual da Financial 
Action Task Force, que se realiza em Outubro, em Paris.  

Estão inscritos para o encontro de Macau, sob os auspícios do 
anfitrião, a Autoridade Monetária, entre representantes de 26 
jurisdições efectivas, outras 13 habitualmente convidadas e 
organizações com atribuições específicas no combate à lavagem de 
dinheiro, cerca de 200 participantes. Todos estes são convidados a 
reflectir sobre “a natureza, âmbito e impacto do branqueamento 
de capitais e financiamento do terrorismo na região” e a contribuir, 
como sublinha a AM, com medidas e acções que possam ser 
tomadas para combater o duplo aspecto do fenómeno.  

Não deixa, por isso, de relevar o agendamento do encontro da 
RAEM para uns dias depois do funesto aniversário do 11 de 
Setembro, bem como o processo de urgência adoptado pelo 
governo de Jacarta.  

A Indonésia vem procurando demarcar-se efectivamente do 
fundamentalismo associado ao financiamento de actividades 
terroristas e, como se disse, trabalhou a todo a vapor para se 
apresentar em Macau com medidas compagináveis com os 
patamares definidos após o(s) ataque(s) da Al Qaeda.  

O responsável, e porta-voz, do grupo de 35 altos quadros do 
governo e agências governamentais e deputados ao parlamento 
indonésio, Yunus Husein, considera que, “ao bater o prazo da 

FATF”, Jacarta está em condições de evitar o peso das sanções 
internacionais. Medidas tais como o aumento dos prémios de seguro 
nas operacões internacionais, termo das associações e 
correspondências com instituições bancárias de países ou territórios 
membros da FATF e rejeição nas praças internacionais das garantias 
e cartas de crédito emitidas na Indonésia.  

Observadores internacionais, todavia, são da opinião que, não 
obstante as emendas introduzidas, ou a adoptar, não é plausível 
que a Indonésia seja imediatamente retirada da lista negra dos 
países não-cooperantes no combate ao branqueamento de capitais. 
O FTAF quer ver para crer.  

De acordo com Yusuf Husein, entre as medidas mais relevantes a 
aprovar no dia 16 de Setembro, simultaneamente com o início da 
cimeira de Macau, contam-se o encurtamento do prazo para 
reportar operações bancárias suspeitas de 14 para 3 dias, a rasura 
da cláusula que definia como operação suspeita a comunicar aquela 
que envolvesse um montante acima dos 500 milhões de rupias e 
uma cláusula que proíbe a divulgação de informação a terceiros.  

À margem, mas a conferir uma coincidência misteriosa a este 
processo, continuam as buscas para encontrar o porta-voz da 
agência indonésia para a reestruturação bancária (IBRA), Raymond 
van Beekum, desaparecido, desde sexta-feira, numa expedição de 
rafting no rio Cisadane, a oeste de Java. 

 
Autor: Severo Portela  
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INDONESIA GEARING UP FOR ANTI-MONEY LAUNDERING REGIME 

Jakarta, - Indonesia is gearing up for an anti-money laundering 
regime after the House of Representatives (DPR) endorsed the 
amendment of money-laundering law on Tuesday, an official said. 

"The amendment of Law No.15/2002 (on money laundering) reflects 
Indonesia's commitment to building an anti-money laundering 
regime," Head of the Center for Financial Transactions Report and 
Analysis (PPATK) Yunus Husein said here Tuesday. 

The amendment of the law is part of efforts to curb money-
laundering crimes in the country effectively, he said. 

"The amendment of the law will always be oriented toward national 
interests and make the law fulfill internationally-accepted 
standards," he said.  

Now that Indonesia is listed as one of the countries deemed 
uncooperative in combating money laundering, the implementation 
of the law is paramount, he said. 

For its part, PPATK will formally inform the Financial Action Task 
Force (FATF) of latest developments in the amendment of the law, 
he said. 

The amendment of the law will help Indonesia avoid financial 
sanction from FATF when it convenes early next month. 

FATF is a global group working under the aegis of the Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD). 

"FATF will keep monitoring the implementation of the Law 
No.15/2002," he said. 

PPATK was set up by means of Law No.15/2002 as an independent 
body to curb money-laundering practices. The agency is directly 
responsible to the president. 



To perform its duties, the agency is authorized to ask for 
information from financial service providers, investigate and indict 
anybody implicated in money laundering. (Antara) 

 

Masyarakat Transparansi Indonesia 

Artikel dan Berita 

IMF dan Bank Dunia Awasi Indonesia Dalam 
Tindak Pidana Pencucian Uang  
Source: KCM - Senin, 30 Juni 2003, 9:14 WIB  

Hasil pertemuan paripurna Usai Financial Action Task Force (FATF), 
pertengahan Juni lalu memutuskan, tugas pengawasan terhadap 
tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sembilan negara, termasuk 
Indonesia yang masuk dalam daftar Non-Cooperative Countries and 
Territories (NCCTs) diserahkan kepada Dana Moneter Internasional 
(IMF) dan Bank Dunia.  

Indonesia sebagai salah satu negara telah dua tahun lebih berada 
dalam daftar tersebut, juga termasuk dalam negara yang akan 
diawasi oleh IMF dan Bank Dunia. Delapan negara lain yang masuk 
dalam NCCTs adalah Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, 
Nauru, Nigeria, Filipina, dan Ukraina.  

Pengalihan pengawasan ini dilakukan karena tidak semua negara, 
termasuk Indonesia menjadi anggota FATF, sementara banyak 
negara yang menjadi anggota IMF dan Bank Dunia. Dengan 
pengalihan ini, pengawasan lebih mudah dilakukan.  

Demikian dikemukakan oleh Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, di Depok, Jawa Barat, 
Sabtu (28/6).  

Dia mengatakan, dengan diawasinya Indonesia oleh IMF dan Bank 
Dunia, maka posisi Indonesia di dunia Internasional akan semakin 
sulit. Alasannya, antara tiga lembaga dunia yang masuk dalam 
Britain World System, yaitu IMF, Bank Dunia, dan Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO), berlaku sistem cross conditionality.  

"Artinya, jika satu lembaga memiliki penilaian negatif terhadap 
badan usaha milik Indonesia yang melakukan transaksi di luar 
negeri, maka penilaian tersebut akan berlaku juga bagi lembaga 
lain. Katakanlah Indonesia berunding dengan WTO. Kemudian WTO 
mengatakan, dalam money laundring IMF memandang Indonesia 
tidak memenuhi syarat, sehingga dalam perundingan tersebut 
Indonesia dipersulit," ujar Yunus.  

Hal tersebut, tidak hanya bisa terjadi dengan lembaga seperti WTO, 
lanjutnya. Indonesia juga bisa dipersulit dalam melakukan transaksi 
keuangan dengan negara-negara anggota IMF dan Bank Dunia yang 
jumlahnya cukup banyak. Dengan demikian, waktu yang diperlukan 
Indonesia untuk bertransaksi akan lebih panjang dan biaya yang 
dibutuhkan lebih banyak.  

Kendati demikian, lanjut Yunus, pengawasan yang dilakukan oleh 
IMF dan Bank dunia tetap harus mengacu pada The Forty 
Recomendation (40 rekomendasi). Rekomendasi tersebut berisi 
tentang hal-hal apa saja yang harus diawasi dari negara yang tidak 
kooperatif.  

Rekomendasi tersebut dibuat pertama kali tahun 1990 dengan 
tujuan untuk menghambat peredaran uang hasil penjualan 
narkotika dan obat terlarang. Sampai saat ini telah dilakukan 
berapa kali revisi terhadap rekomendasi tersebut.  

Menurut Yunus, Indonesia akan terus diawasi oleh IMF dan Bank 
Dunia, sampai Indonesia bisa menunjukkan kemajuan yang berarti 
dalam pemberantasan pencucian uang dan berhasil keluar dari 
daftar NCCTs.  

 

 

Posisi sulit  

Yunus mengatakan, saat ini posisi Indonesia di mata dunia dalam 
hal tindak pidana pencucian uang, cukup sulit. Meskipun hasil 
plenary meeting FATF menyatakan, Indonesia tidak terkena sanksi 
counter-measures (tindakan balasan) maupun set date (diberikan 
tanggal sanksi), Indonesia tetap dipandang tidak memiliki kemajuan 
berarti dalam memberantas pencucian uang.  

Segala upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk memberantas 
pencucian uang dianggap tidak signifikan oleh FATF, sebab 
muaranya di undang-undang. Jika UU tidak selesai, misalnya 
mengenai pembatasan harta tindak pidana sebesar Rp 500 juta di 
pasal 2, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak diubah, 
pemberantasan tindak pencucian uang tidak akan pernah efektif.  

"Jadi, meskipun berbagai lembaga, misalnya Badan Pengawas Pasar 
Modal (Bapepam) dan perusahaan asuransi berusaha untuk 
mensosialisasikan prinsip know your customer untuk mencegah 
money laundring, sistem tetap tidak akan berjalan dengan baik 
tanpa undang-undang," kata Yunus.  

Dengan demikian, kata Yunus, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
masih harus bekerja keras untuk segera mengesahkan amandemen 
UU No.15/2002, sebelum FATF menggelar sidang kembali tanggal 1-
3 Oktober mendatang. Selain itu, IMF dan Bank Dunia harus melihat 
keberhasilan implementasi amandemen UU tersebut dahulu, baru 
Indonesia dikeluarkan dari daftar negara dan teritori yang tak 
kooperatif.  

Yunus menambahkan, selama Indonesia masih masuk negara tak 
kooperatif, biaya transaksi keuangan dalam perdagangan 
internasional dengan negara lain akan semakin besar akibat risiko 
yang dianggap masih tinggi. Selain itu, bisa muncul penolakan oleh 
negara lain atas letter of credit (L/C=pembiayaan perdagangan) 
yang diterbitkan oleh perbankan di negara-negara yang terkena 
sanksi.  

Sebagai perbandingan, betapa Indonesia harus berusaha untuk 
membenahi UU dan mengimplementasikannya, Yunus mengatakan, 
Filipina yang telah selesai memperbaiki UU-nya sejak Maret 2003, 
sampai sekarang masih dimasukkan dalam daftar NCCTs. Bahkan 
Filipina mendapat sanksi berupa penolakan rekening di beberapa 
bank di negara anggota FATF, ujar Yunus. (B16)  

 

 

Badan Narkotik Nasional (BNN) 

[26 Agustus 2003, 11:39 WIB] 

Narkoba dan Korupsi Sumber Utama Money 
Laundering di Indonesia 

Oleh : EDJ,Kompas, KCM 

Jakarta, KCM 

Sebagian besar pencucian uang (money laundering) di Indonesia 
berasal dari hasil korupsi dan transaksi narkoba. Demikian 
diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein, di Jakarta, Selasa (26/8). 

Dikatakannya, bila tingkat korupsi dan narkoba begitu tinggi di 
Indonesia, pencucian uangnya tentu tidak akan lari jauh-jauh. "Ke 
mana lagi uangnya," ujar Yunus pada KCM. 

Seperti diketahui Indonesia selalu masuk dalam peringkat 5 besar 
sebagai negara terkorup di dunia. Berdasarkan survei Political and 
Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2002, Indonesia tercatat 
sebagai negara terkorup di Asia. Sedangkan Transparency 
International (TI) Indonesia menyebutkan Indonesia termasuk 
kategori negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi dengan 
peringkat 96 dari 102 negara. Peringkat itu didasarkan pada indeks 



persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Pada akhir 2002 hanya 1,9 dari 
angka tertinggi 10. Angka 1,9 didapat dari 12 survey yang 
mempunyai kisaran terendah 0,8 sampai yang tertinggi 3. 

Sementara itu menurut United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) region Bangkok, lalulintas perdagangan gelap narkoba 
melalui Indonesia meningkat signifikan. Indonesia telah menjadi 
daerah transit jaringan perdagangan gelap narkoba yang melibatkan 
negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Singapura, Afganistan, 
Pakistan, dan Nigeria. Sebelumnya Yunus juga mengungkapkan, 
berdasarkan data Bureau for International Narcotics and Law 
Enforcement Departemen Luar Negeri AS, Maret 2003, Indonesia 
dimasukkan dalam daftar negara utama tempat pencucian uang. 

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), Yunus 
menjelaskan bahwa jumlah uang yang terlibat dalam peredaran 
gelap narkoba di Indonesia mencapai Rp 300 triliun per tahun. 

Menurut Yunus, jumlah money laundering di Indonesia sendiri 
adalah 2 sampai 5 persen dari produk domestik bruto Indonesia. 
Sementara jumlah di seluruh dunia menurut Financial Action Task 
Force (FATF) on Money Laundering tahun 2002 anatara 500 juta 
dollar AS sampai 1,5 miliar dollar AS. 

Sedangkan menurut Asian Pasific Group (APG) on money laundering 
tahun 2002, nilai money laundering yang beredar di seluruh dunia 
tahun 2002 lebih dari 1 miliar dollar AS, dengan 500 juta dollar AS 
berasal dari perdagangan narkotika. 

Sementara menurut perusahaan konsultan global 
PricewaterhouseCoopers  
(PWC), asal AS, saat ini, omzet pencucian uang berkisar antara 500 
hingga  
1,5 triliun dollar AS per tahun di seluruh dunia. Pencucian uang itu 
pada umumnya dilakukan lewat sistem perbankan. 

 
 
DPR optimistis 

Sementara itu berkenaan dengan amandemen Undang-Undang No 
15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Komisi II DPR 
optimis bisa menyelesaikan amandemen tersebut sebelum dibawa 
ke sidang FATF tanggal 1-3 September di Swedia. "Mudah-mudahan 
sebelum 28 September (akhir masa sidang DPR-red), bisa kita 
selesaikan," ujar Ketua Komisi II Teras Narang pada wartawan. 

Dikatakannya, Komisi II terlebih dahulu akan menentukan jadwal 
pembahasan amandemen UU tersebut. Diharapkan, awal September 
sudah mulai dilakukan pembahasan oleh panitia kerja dengan 
pemerintah. 

Pada kesempatan itu, Narang membantah kalau DPR memperlambat 
pembahasan amandemen UU tersebut, karena Presiden sendiri 
telah menyerahkan draf amandemen sejak Juni 2003 lalu. Menurut 
Teras, DPR harus mengerjakan berbagai PR lainnya. Di samping soal 
pencucian uang, kala itu, DPR juga harus mengikuti Sidang Tahunan 
MPR 2003. Namun demikian, ditegaskannya, Komisi II 
memprioritaskan pembahasan amandemen UU No.15/2002 
tersebut, demi kepentingan bangsa dan negara dalam konteks 
pergaulan internasional. 

Seperti diketahui, Indonesia didesak oleh FATF agar merevisi UU 
No.15/2002, karena dianggap belum sesuai dengan standar FATF. 
Indonesia diancam dengan sanksi counter measures oleh FATF, bila 
sampai sidang FATF 1-3 Oktober mendatang, UU tersebut belum 
tuntas. 

Counter measures, menurut pengamat ekonomi senior Faisal Basri, 
akan berdampak pada biaya transaksi keuangan internasional yang 
semakin tinggi sehingga membuat daya saing Indonesia semakin 
rendah dan dapat memperburuk perekonomian Indonesia. Selain 
itu, lanjutnya, sistem perbankan Indonesia tidak akan lagi 
dipercaya oleh dunia internasional. "Sehingga siap-siap saja 
memakai kartu kredit negara lain," ujar Faisal. 

PPATK sendiri, berharap bisa memberikan laporan dalam 
pertemuan bilateral dengan FATF tanggal 14 September 
mendatang, serta bisa memberikan hasil amandemen UU tersebut 
tiga hari sebelum sidang FATF di Swedia. (edj) 
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Jumat, 17 Januari 2003 

Opini 

Menyoal Unit Intelijen Keuangan  
Oleh Arief Wibisono 

TANPA pemberitaan luas, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan 24 
Desember 2002 melantik Yunus Husein dan I Gde Made Sadguna 
masing-masing sebagai Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Secara kelembagaan, lembaga baru ini telah dibentuk dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), 17 April 2002. 

Keberadaan PPATK merupakan salah satu elemen utama 
pencegahan dan pemberantasan money laundering (pencucian 
uang), selain kriminalisasi kejahatan pencucian uang, perlindungan 
saksi dan pelapor kejahatan pencucian uang serta kerja sama 
internasional pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. 
Dengan pembentukan PPATK, salah satu dari 40 rekomendasi gugus 
tugas Financial Action Task Force on money laundering (FATF) 
sebuah kerja sama internasional dalam memberantas money 
laundering yang didirikan tujuh negara industri maju (G-7) di Paris 
tahun 1989, terpenuhi. 

Meski Indonesia bukan anggota FATF, namun sebagai anggota kerja 
sama pemberantasan pencucian uang regional Asia Pasifik (Asia 
Pacific Group on Money Laundering/APG), Indonesia terikat aneka 
rekomendasi FATF. Ini mengingat APG dan organisasi regional 
antipencucian uang lain yang telah mengikatkan diri untuk 
mengikuti rekomendasi FATF itu. 

Bahkan, akibat tidak mematuhi rekomendasi FATF dua tahun 
berturut-turut sejak 2002, Indonesia dan beberapa negara 
berkembang masuk daftar hitam negara-negara yang dinyatakan 
gugus tugas itu sebagai Non Cooperative Countries and Territories 
(NCCT). 

FIU 

Lembaga PPATK yang secara umum bertugas menganalisis transaksi 
keuangan yang mencurigakan (suspicious transactions/STR) dan 
transaksi tunai dalam jumlah besar (cash transactions/CTR) 
merupakan lembaga sentral pemberantasan pencucian uang di 
Indonesia. 

Secara internasional nama lembaga sejenis PPATK adalah Financial 
Intelligence Unit (FIU) atau secara harfiah bisa diartikan sebagai 
Unit Intelijen Keuangan. 

Meski merekomendasikan pembentukan FIU, FATF tidak spesifik 
memberi arahan mengenai nama, kewenangan, format, maupun 
struktur organisasi lembaga intelijen keuangan itu. Karenanya, 
beberapa negara memberi penamaan berbeda-beda untuk 
organisasi FIU. Di AS diberi nama FinCen (Financial Crime 
Enforcement Network), Thailand menyebutnya sebagai AMLO (Anti 
Money Laundering Office). Kanada dan Australia memberi nama 
yang kira-kira sejenis dengan PPATK, FINTRAC (Financial 
Transaction & Report Analysis Centre of Canada) dan AUSTRAC 
(Australian Transaction Reprts and Analysis Centre). 

Dari segi kewenangan, AMLO Thailand misalnya berwenang 
menyelidiki, sebagaimana dimiliki polisi. Sedangkan AUSTRAC dan 
FinCen hanya mempunyai wewenang sebatas melaporkan hasil 



analisisnya kepada kepolisian, atau hanya memiliki kewenangan 
pada penyelidikan awal (preliminary investigation). Bagaimana 
dengan PPATK? Menurut Pasal 26 UU TPPU, PPATK melaporkan hasil 
analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana 
pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan demikian 
wewenangnya kurang lebih sama dengan AUSTRAC dan FinCen. 

Meski demikian, organisasi FIU internasional yang tergabung Egmont 
Group memberi syarat minimal bagi FIU suatu negara untuk dapat 
diterima dalam komunitas FIU internasional. Kemampuan untuk 
bekerjasama secara internasional merupakan elemen penting yang 
harus dimiliki tiap FIU, mengingat sesuai karakteristiknya, 
kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan lintas negara 
(cross border crime). Saat ini, Egmont Group beranggotakan 69 FIU, 
sedangkan PPATK yang baru dibentuk belum menjadi anggota kerja 
sama ini. 

Dari uraian itu, ada satu kelebihan PPATK dibanding FIU negara-
negara lain, yaitu struktur atau kedudukan PPATK yang independen 
dan langsung di bawah Presiden. Dibanding Australia misalnya, 
kedudukan Direktur AUSTRAC "hanya" di bawah Jaksa Agung dan 
Menteri Kehakiman dan Bea Cukai. Dari sisi ini, mestinya hal itu 
dapat menjadi nilai jual (selling point) tersendiri bagi Indonesia di 
mata dunia internasional yaitu, Pemerintah Indonesia memiliki 
komitmen tinggi dalam pemberantasan pencucian uang. Namun, 
tentu saja, untuk dapat diterima dalam komunitas FIU, PPATK lebih 
dulu harus membuktikan diri mampu bekerjasama dengan FIU 
negara-negara lain. 

Menabrak kerahasian bank? 

Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat 
mengkhawatirkan dalam pelaksanaan tugasnya PPATK dapat saling 
bertabrakan dengan pasal tentang kerahasian bank (bank secrecy) 
di UU Perbankan. Namun, kekhawatiran ini sebenarnya secara jelas 
ditepis dengan Pasal 14 UU TPPU yang memberikan pengecualian 
dari ketentuan rahasia bank dalam pelaksanaan kewajiban 
pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (bank dan non- bank) dalam hal 
ditemukan transaksi keuangan yang mencurigakan (STR). 

Pakar hukum perbankan Prof Dr Sutan Remy Syahdein menjelaskan, 
judul UU tentang kerahasian bank (Bank Secrecy Act of 1970/BSA) 
di AS pun dianggap menyesatkan (misleading), karena tujuan utama 
BSA adalah untuk membatasi, bukan untuk memperketat 
kerahasiaan berkenaan dengan lembaga-lembaga keuangan 
tertentu. Kongres AS mengundangkan BSA tahun 1970 dengan 
tujuan memberantas penggunaan lembaga-lembaga keuangan para 
penjahat untuk mencuci uang hasil kegiatan ilegal mereka. 

Dalam skala global, Committee on Banking Regulations and 
Supervisory Practies (Basle Committee) yang keanggotaannya 
terdiri dari para gubernur bank sentral, tahun 1988 mengeluarkan 
kode etik perbankan guna mencegah digunakannya sistem 
perbankan untuk tujuan pencucian uang (Statement on Prevention 
of Criminal Use The Banking System for The Purpose of Money-
Laundering). 

Dalam konteks Indonesia, yang lebih dari 90 persen transaksi 
keuangan dari dan kepada penyedia jasa keuangan menggunakan 
jasa perbankan, pemilihan figur Kepala PPATK pertama dengan 
latar belakang perbankan (Yunus Husein berasal dari Bank 
Indonesia) sudah tepat. Boleh dikata, tahap awal pelaksanaan 
lembaga baru itu ibarat "membuka hutan". Ke depan, akan banyak 
tantangan bagi lembaga baru itu mengingat pencegahan dan 
pemberantasan pencucian yang berarti memutus mata rantai upaya 
memutihkan harta yang berasal 15 tindak kejahatan (predicate 
offence) antara lain korupsi, penyuapan, psikotropika, terorisme, 
dan perdagangan senjata gelap. 

Melihat tantangan itu, dukungan berupa perangkat hukum (dalam 
hal ini UU TPPU) saja tidak cukup. Dukungan dari publik termasuk 
media massa sebagaimana ditunjukkan kepada KPKPN beberapa 
waktu lalu amat diperlukan dalam mendukung "perang" yang akan 
dilakukan PPATK di masa datang. Sebab, bukan tidak mungkin, 
lembaga baru itu akan berhadapan dengan konglomerat hitam, 

koruptor kakap (termasuk pejabat publik yang korup) maupun mafia 
obat bius yang berniat memutihkan uang hasil kejahatannya melalui 
langkah- langkah placement (penempatan dana), layering 
(memindahkan hasil kejahatan dari sumbernya seperti lewat 
transaksi antarrekening dan integration (menjadikan uang hasil 
kejahatan bagian dari sirkulasi sistem keuangan sah/legal). 

Semoga saja, minimnya perhatian publik terhadap PPATK bukan 
merupakan indikator minimnya perhatian publik terhadap upaya 
pemberantasan pencucian uang. Pembentukan PPATK dan 
pengangkatan aparatnya bukan hanya sebagai upaya melepaskan 
diri dari jeratan daftar hitam NCCT 2003, namun perlu dilihat 
sebagai komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam 
memberantas kejahatan besar terorganisir (organized crime) 
termasuk korupsi yang selama ini menjadi momok pembangunan. 
Sebab, bila koruptor maupun pelaku kejahatan lain tidak mampu 
memutihkan dan menggunakan uangnya, tentu saja angka korupsi 
dan kejahatan lainnya dapat diminimalisir. 

 

Arief Wibisono SH LLM  
Pengamat Hukum Perbankan, Master of Laws lulusan Boston 
University, Amerika Serikat 
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FATF: Indonesia Belum Tegakkan Rezim Anti 
Pencucian Uang 
 

Jakarta, Rabu 

Financial Action Task Force on Money Laundring (FATF) menilai, 
hingga saat ini belum ada upaya yang memadai untuk menegakkan 
rezim anti pencucian uang di Indonesia. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 
Yunus Husein di Jakarta, Rabu (13/8), menyebutkan, FATF telah 
memberikan surat peringatan tentang belum cukupnya upaya 
pemberantasan tindak pencucian uang kepada Indonesia yang 
ditujukan kepada  Menkeh dan HAM dan ditembuskan kepada 
PPATK. 

"Mereka menilai Indonesia belum cukup mengadakan perbaikan dari 
kelemahan-kelemahan penegakan rezim anti pencucian uang 
sehingga Indonesia tetap berada dalam daftar Non Cooperative 
Countries and Territories (NCCTs)," kata Yunus Husein. 

FATF meminta kepada semua pihak yang berkompeten, baik 
eksekutif mau pun legislatif untuk memprioritaskan penanganan 
anti pencucian uang di Indonesia. Belum selesainya proses 
amandemen UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu bukti 
lemahnya upaya pemberantasan yang disoroti oleh FATF, yang 
beranggota 31 negara dan beberapa organisasi internasional. 

"Sejak tahun 2001 hingga saat ini, Indonesia masih berada dalam 
daftar NCCTs meski Indonesia sudah menerbitkan UU Nomor 15 
tahun 2002 pada 17 April 2002, karena dianggap masih terdapat 
kelemahan mendasar dari UU itu," kata Yunus. 

Ada lima kelemahan mendasar UU itu yaitu pertama, mengenai 
pengertian transaksi yang mencurigakan,  dinilai tidak lengkap. 
Kedua, batasan jumlah Rp500 juta untuk menggolongkan hasil 
kejahatan yang dinilai terlalu besar. Ke tiga, belum adanya 
ketentuan yang mengatur larangan terhadap pembocoran informasi 
laporan transaksi keuangan mencurigakan. 

Kelemahan ke empat, jangka waktu pelaporan transaksi keuangan 
mencurigakan selama 14 hari yang dinilai terlalu lama. Ke lima, 



belum adanya ketentuan mengenai bantuan timbal balik dalam 
penanganan tindak pidana pencucian uang. 

Menurut Yunus, kelemahan-kelemahan lain yang harus diperbaiki 
pemerintah Indonesia antara lain, belum adanya perangkat, 
pengaturan, dan pengawasan yang komprehensif terhadap lembaga 
keuangan non bank, belum adanya UU tentang Mutual Legal 
Assistance yang berdiri sendiri, serta permasalahan seputar 
kesiapan operasionalisasi PPATK. 

"FATF menyarankan Indonesia untuk dapat menyelesaikan 
perubahan UU Nomor 15 tahun 2002 sebelum FATF mengadakan 
sidang pleno pada 1-3 Oktober 2003 yang akan mereview status 
negara-negara yang berada dalam daftar NCCTs, termasuk 
Indonesia," kata Yunus. 

Apabila Indonesia tidak dapat memenuhi target penyempurnaan 
terhadap UU itu, jelasnya, maka besar kemungkinan Indonesia akan 
terkena sanksi (counter measures) yang sebelumnya pernah 
dijatuhkan kepada Nauru dan Ukraina. 

Yunus menyebutkan, saran agar Pemerintah Indonesia 
memperhatikan lebih serius pembentukan rezim anti pencucian 
uang juga disampaikan oleh Advisory Group yang terdiri dari para 
investor dan bankir di luar negeri. 

"Advisory Group menitikberatkan pada dampak negatif sanksi FATF 
yang akan mempengaruhi, memperlambat dan meningkatkan biaya 
untuk aktivitas bisnis," kata Yunus Husein. (Ant/edj) 
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Indonesia Will Face Difficulties 
Amid strong public pressure, the Indonesian government is now 
determined not to extend the International Monetary Fund (IMF) 
program when it expires at the end of this year.  

IBonWEB.com - Amid strong public pressure, the Indonesian 
government is now determined not to extend the International 
Monetary Fund (IMF) program when it expires at the end of this 
year. However, Indonesia must still under the Fund’s monitoring in 
anti money laundering progress. Based on the plenary meeting 
result of Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering in 
Berlin in mid June, FATF - a Paris-based international grouping that 
works under the auspices of the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) – handed over its monitoring 
responsibility to the International Monetary Fund (IMF) and World 
Bank (WB) for nine countries which are still listed at Non-
Cooperative Countries and Territories (NCCTs) list, including 
Indonesia. 

Chairman of the Financial Transaction and Report Analysis Center 
Yunus Husein said that the country would face more difficulties, 
particularly in international financial transaction. According to 
Husein, IMF, WB and World Trade Organization (WTO) adopted cross 
conditionality system. If one among three world institutions has 
negative observation for Indonesian business institutions, which are 
doing international financial transactions, another two institutions 
will give similar observation. “The difficulties will also come from 
countries which are member of IMF and WB,” says Husein. Husein 
reminded that cost of transaction will be higher and time of 
transaction will be longer.  

Therefore, Yunus urged the House of Representatives to pick up the 
pace in deliberating an amended money laundering law, so that it 
can be endorsed by September as required by the FATF. In order to 
speed up the amendment process, Yunus is also planning to remind 
President Megawati regarding the deadline of law amendment.  

 
Failure to meet the deadline could prove costly, as Indonesia would 
risk sanctions. These include a much higher risk premium imposed 
on local firms when making transactions with international 
companies, termination of correspondence alliance between local 
banks and banks in member countries of FATF and a rejection of 
letters of credit issued by local banks.  

Aside from that, there also could be sanctions from international 
investors, in the form of putting Indonesia below their investment 
radar. The worst result for Indonesia would be if the U.S. 
implemented the Patriot Act, which forbids all financial institutions 
in the U.S. from doing business with individuals or financial 
institutions in countries that have received money-laundering 
countermeasures. (KM)  
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PPATK - Ditjen Pajak Tandatangani Kerja 
Sama Antipencucian Uang 
JAKARTA- Untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang dan 
pidana perpajakan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi 
Keuangan (PPATK) dan Direktorat Jenderal Pajak menandatangani 
nota kesepahaman, Selasa (28/10).  

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Ketua PPATK Yunus Husein 
dan Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo. Nota kesepahaman 
tersebut mengatur kerjasama antara dua lembaga, meliputi tukar 
menukar informasi, program kerjasama saling membantu, sosialisasi 
UU Pencucian Uang, dan Perpajakan, serta PP terkait dan 
pertukaran kas.  

Dari kerja sama ini diharapkan direktorat jenderal pajak akan 
membantu PPATK dalam melakukan analisa transaksi keuangan. 
Sebaliknya, PPATK membantu Ditjen Pajak dalam pemeriksaan dan 
penyidikan perpajakan. 

"Mekanismenya adalah kita akan mempunyai contact person di 
direktorat jenderal pajak, dan begitu juga sebaliknya," kata Yunus 
Husein. 

Masih menurut Yunus, nantinya direktorat jenderal pajak tidak 
perlu lagi meminta izin Menteri Keuangan dan Gubernur BI, bila 
hendak melakukan pemeriksaan dan penyidikan perpajakan 
terhadap transaksi keuangan perbankan.  

"Karena kita memiliki akses, kita akan dapat membantu sepanjang 
kasus tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan 
perpajakan," katanya.  

Adapun Direktorat Jenderal Pajak dapat membantu PPATK dalam 
hal melakukan analisa yang berkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan dari pelaporan transaksi yang mencurigakan, yang 
diterima oleh PPATK. 

"Bentuknya, Ditjen Pajak menempatkan orangnya untuk membantu 
PPATK karena kita tidak memiliki kemampuan untuk itu," ujar 
Yunus.  

Kerjasama ini juga dapat menghilangkan kendala dalam pasal 26 UU 
No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Anti Pencucian Uang yang 
menyatakan bahwa PPATK wajib menyerahkan hasil analisanya 
terhadap transaksi yang mencurigakan kepada kepolisian dan 
Kejaksaan Agung.(bn-82) 
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PPATK officially operates as dirty money 
watchdog 
 
Source: The Jakarta Post, Tuesday, October 21, 2003  

Sari P. Setiogi, The Jakarta Post, Jakarta 

The government officially launched on Monday the Financial 
Transaction and Report Analysis Center (PPATK) as the highest 
authority to combat money laundering in the country. 

Coordinating Minister for Political and Security Affairs Susilo 
Bambang Yudhoyono, in his remarks to officially launch the 
operation of the agency, stated that the operation of the agency 
showed the government's commitment to fighting both trans-
national crimes and internal crimes. 

However, he also warned PPATK to keep high its transparency and 
accountability in order to avoid any possible excess. 

PPATK was actually established in April 2002. But, until it officially 
commenced operations on Monday, its main function was to support 
the government in developing an anti-money-laundering policy. 

Prior to PPATK's official launch on Monday, the role of supervising 
suspicious transactions in the country's financial sector was carried 
out by Bank Indonesia's Special Investigation Unit (UKIP). 

"PPATK works to discover covert crimes related to money 
laundering practices," PPATK's chairman Yunus Husein said, during 
his speech at the inauguration ceremony. 

The watchdog will collect, record and analyze all information 
reported by financial service providers, both as suspicious 
transaction reports (STR) and cash transaction reports (CTR). 

Reports which indicate criminal activity will be forwarded to the 
police for further investigation. 

PPATK will also give inputs and recommendations to the 
government on setting the national policy for preventing and 
fighting money laundering. 

Yunus expected PPATK could help decrease the number of crimes 
related to money laundering, as well as creating a stable and 
trustworthy financial situation in the country, as part of the global 
fight against money laundering. 

The Paris-based global anti-money-laundering watchdog, the 
Financial Action Task Force (FATF), has listed Indonesia among the 
uncooperative countries and territories (NCCTs) in the fight against 
money laundering since June 2001, together with seven other 
countries, including the Philippines, Nigeria, Egypt and Myanmar. 

FATF was set up by developed nations of the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD). 

"Until (and including) the last FATF (plenary) meeting in Stockholm 
early this month, we are still on their list. Legally, we have fulfilled 
their standards to be removed from the list, but they are still 
waiting for our implementation of moves to fight money-laundering 
crimes here," said Yunus. 

During the ceremony, UKIP's director M. Ali Said Kasim handed over 
to PPATK 20 suspicious transaction reports (STR) which were still 
being investigated. 

Law No. 25/2003 on Money Laundering defines money laundering as 
the practice of converting money generated from corruption, 
bribery, smuggling, banking-related crimes, drug-related crimes, 
people trafficking, gambling and terrorism into legal investments. 

Money laundering can be broken into three major actions: 
placement (placing illegally-gained funds into a financial system), 
layering (transferring illegally-gained assets into a financial system) 

and integration (using illegally-gained assets that have been placed 
in a financial system). 

Over the past eight months, UKIP recorded 291 cases of STR worth 
Rp 4.2 trillion (US$469.54 million) and reported by 31 banks. 

"Of the number, 271 have been processed and 82 cases, valued at 
Rp 2.42 billion, have been passed to the police for further 
investigation," he said. 

The 82 cases reported to the police were dominated by banking-
related crimes (27 cases worth Rp 1.95 trillion), fraud (18 cases 
worth Rp 158.3 billion), corruption (12 cases worth Rp 60 billion), 
embezzlement (seven cases worth Rp 51.75 billion), terrorism-
related funds (five cases worth Rp 500 million) and counterfeiting 
(two cases worth Rp 253 million).* 
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Analisa Keuangan 
 

Pembasmi money laundering seperti orang-
orangan sawah 
Oleh : Hery Trianto 

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) seperti orang-
orangan sawah untuk menakuti burung.  

Di luarnya saja ada, baju, celana, caping, semua ada. Tetapi 
karena hanya orang-orangan, maka isinya juga kosong. Cuma ada 
jerami di dalamnya.  

Begitulah cara I Made Sadguna menganalogkan lembaga yang belum 
lama dia kelola. Mantan pejabat Bank Indonesia memimpin PPATK 
bersama koleganya Yunus Husein. Made sebagai wakil, Yunus 
sebagai kepala.  

Dia juga bisa mengerti, sebagai lembaga baru yang gerak-geriknya 
disorot oleh dunia internasional, dirinya tidak bisa bekerja sendiri. 
Diperlukan dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga birokrasi 
lainnya seperti kejaksaan, kepolisian, dan departemen terkait.  

Namun kesan yang ditangkap selama ini ternyata tidak begitu. 
PPTAK terlihat berlari sendiri.  

Kampanye tentang betapa fatalnya akibat yang diderita Indonesia 
jika tetap masuk dalam daftar hitam negara yang tidak kooperatif 
terhadap tindak pidana pencucian uang terus digelar.  

Berkali-kali konferensi pers digelar. Penerangan juga diberikan. 
Indonesia memang sudah punya UU No. 15/2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang. Tapi ter-nyata itu pun masih menuai protes 
dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 
karena memiliki banyak cacat.  

Kenyataannya: Dukungan terhadap lembaga ini hanya di atas 
kertas. Untuk sementara lembaga ini masih sepenuhnya bergantung 
pada BI. Padahal lembaga ini mestinya dibiayai pemerintah dari 
APBN.  

BI juga tidak mau berlama-lama berkecimpung dengan lembaga 
yang masih berkantor di pojok kompleks perkantorannya itu. 
Mereka hanya mau membiayai operasional PPATK sampai Juni 2003.  

Menurut Made, sejak Juni PPATK praktis tidak mendapat suntikan 
dana operasional dari BI. Ironisnya, Departemen Keuangan sebagai 
kasir negara belum mengeluarkan dana sepeser pun untuk 
kelangsungan hidup lembaga itu.  



Dana Rp8 miliar yang diajukan PPATK juga tinggal anggaran. 
Masalahnya, kata Made, ada hambatan birokrasi di Sekretariat 
Negara sehingga Depkeu belum bisa mencairkan dana tersebut.  

Yunus Husein mengakui sudah berusaha dengan segala cara agar 
semua pihak 'aware' pada usaha memerangi pencucian uang.  

Sejauh ini PPATK sudah mensinyalir 236 transaksi keuangan yang 
mencurigakan dan 36 di antaranya sudah sampai di polisi dan 
kejaksaan, hal itu belum cukup meyakinkan dunia internasional 
bahwa Indonesia serius mencegah pencucian uang.  

Menurut Yunus, penerapan prinsip mengenal nasabah (PMN) bagi 
bank dan nonbank juga sudah diterapkan. Sebanyak 145 bank umum 
sudah menyerahkan, "dan lembaga nonbank sudah sebagian besar 
[menyerahkan konsep PMN-nya]."  

Tertatih-tatihnya perjalanan PPTAK inilah yang menjadi pokok 
persoalan. Protes kembali datang bertubi-tubi.  

Hal yang paling mendasar adalah menyangkut UU yang harus 
diamandemen sekaligus sebab utama mengapa Indonesia masih 
berada dalam daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam 
memberantas tindak pidana pencucian uang.  

FATF tercatat telah memberi lima kali peringatan resmi atas 
'kebandelan' tersebut. Hingga 8 Agustus 2003, Indonesia merupakan 
satu dari sembilan negara di daftar Non-Cooperative Countries & 
Teritories (NCCT) bersama Cook Island, Mesir, Guatemala, 
Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina, dan Ukraina.  

Sedangkan dalam Annual Review 20 Juni 2003, Indonesia 
dikategorikan sama dengan Myanmar, yaitu tidak ada kemajuan 
berarti sejak Juni 2002.  

FATF merupakan gugus tugas yang dibentuk pada 1989 oleh negara 
anggota G-7 dan kini beranggotakan 33 negara. Organisasi ini yang 
membuat rekomendasi kebijakan untuk memberantas kegiatan 
pencucian uang.  

Lima kelemahan  

Sejauh ini FATF menyoroti paling tidak lima kelemahan UU tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang itu. Pertama, soal batasan tindak 
pidana pencucian uang sebesar Rp500 juta yang dinilai tidak 
efektif.  

Kedua, tak masuknya klausul tipping off yakni pelarangan bagi 
penyedia jasa keuangan untuk memberitahu nasabah soal pelaporan 
transaksi yang mencurigakan.  

Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan masih didefinisikan secara 
sempit karena tidak menyangkut percobaan penggunaan dan hasil 
pidana.  

Keempat, jangka waktu kewajiban penyampaian laporan transaksi 
oleh penyedia jasa selama 14 hari dinilai terlalu lama.  

Sedangkan yang kelima adalah belum adanyanya ketentuan timbal 
balik dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.  

Menurut Yunus, teguran juga datang dari negara donor. Bank 
Pembangunan Asia (ADB) mempertanyakan komitmen Indonesia 
memberantas pencucian uang.  

Hal itu karena sampai Juli pemerintah belum mengucurkan 
anggaran untuk PPATK. "Karena di sana juga ada pinjaman dari 
ADB."  

Terakhir giliran Amerika Serikat yang melayangkan tekanan serupa. 
Melalui Duta Besar Ralph L. Boyce, AS meminta agara Indonesia 
serius mememerangi pencucian uang.  

Jika tidak, ada kemungkinan negeri Paman Sam menerapkan Patriot 
Act Section 311 terhadap lembaga keuangan di tanah air jika 
sampai akhir tahun ini belum berbuat banyak.  

Patriot Act 311 mewajibkan semua perusahaan AS mengambil 
tindakan terhadap suatu negara yang dianggap merugikan AS.  

Konstitusi ini memungkinkan AS mengambil tindakan tertentu 
terhadap lembaga keuangan di negara yang tidak kooperatif sesuai 
prinsip FATF, termasuk memutuskan korespondensi dengan bank di 
AS.  

Sedangkan pemerintah dan DPR, sampai saat ini hanya sebatas 
komitmen untuk segera menyelesaikan amendemen. Namun, 
banyak banyak pihak meragukan apakah keduanya cepat 
menyelesaikan amendemen itu mengingat banyak anggota DPR yang 
mulai sibuk dengan Pemilu 2004.  

Kembali PPTAK yang tertinggal sendiri. Tidak banyak yang bisa 
dilakukan lembaga ini sepanjang infrastruktunya belum lengkap. 
Mirip orang-orangan sawah yang dianalogkan oleh Made Sadguna.  

Dalam operasinya PPATK memerlukan aturan pendukung beberapa 
peraturan pemerintah dan keppres soal perlindungan saksi. Kedua 
aturan itu pun konon juga belum ada perkembangan finalnya hingga 
sekarang.  

PP perlindungan saksi merupakan kebutuhan mendesak bagi PPATK 
untuk menelusuri sekaligus melindungi saksi pelapor atas adanya 
praktik pencucian uang.  

Sedangkan ketiadaan keppres soal struktur organisasi angat 
mengganggu proses konsolidasi internal lembaga yang baru berdiri 
tahun lalu tersebut.  

Sejauh ini PPATK hanya mengandalkan 17 staf bantuan BI dan enam 
staf baru yang direkrut dari luar.  

Di lain sisi, PPATK terkesan menjadi lembaga yang 'cerewet' minta 
ini itu pada penyelenggara lainnya. Namun Yunus mengaku tidak 
ada pilihan selain meminta bantuan dari media untuk ikut 
melakukan kontrol. 

 

Pikiran Rakyat 
Kamis, 14 Agustus 2003 
Ekonomi 
 
Indonesia Terancam Sanksi Keuangan 
Internasional Akibat Pencucian Uang, Masuk 
Dalam Daftar Hitam  
 

JAKARTA, (PR).- 

Indonesia diminta segera melakukan amandemen UU Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang dinilai masih mengandung banyak kelemahan sehingga 
Indonesia masih masuk dalam kategori Non-Cooperative Countries 
and Territories (NCCTs). 

Financial Action Task Force on Money Laundring (FATF) memberi 
waktu hingga 1 Oktober bila tidak akan dikenai sejumlah sanksi 
seperti pemutusan hubungan jasa keuangan Indonesia dengan jasa 
keuangan di luar negeri. Transaksi keuangan dari dan ke Indonesia 
juga akan diawasi dan dicurigai mengandung tindak pidana 
pencucian uang. "Ini jelas akan memperlambat transaksi keuangan 
yang berakibat naiknya biaya transaksi," kata Kepala Pusat 
Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein di 
gedung BI Jakarta, Rabu (13/8). 

Menurutnya, sanksi itu akan merugikan bank-bank lokal, tetapi 
justru menguntungkan bank asing. Bank asing, katanya, dalam 
melakukan transaksi mengacu transaksi di bank pusat di negara asal 
yang punya mekanisme pengawasan yang sudah sesuai standar 
internasional.  

Menurut Yunus, amandemen undang-undang itu kini sudah di tangan 
DPR dan Komisi Hukum berjanji akan menyelesaikannya pada 16 
September. Dikatakan, permintaan FATF itu diberikan dalam 
bentuk surat teguran kepada Menkeh dan HAM dan ditembuskan 
kepada PPATK. "Mereka menilai Indonesia belum cukup mengadakan 



perbaikan dari kelemahan-kelemahan penegakan rezim 
antipencucian uang sehingga Indonesia tetap berada dalam daftar 
NCCTs," kata Yunus Husein. 

FATF meminta kepada semua pihak yang berkompeten, baik 
eksekutif maupun legislatif untuk memprioritaskan penanganan 
antipencucian uang di Indonesia. Belum selesainya proses 
amandemen UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, salah satu bukti lemahnya upaya 
pemberantasan yang disoroti FATF yang beranggota 31 negara dan 
beberapa organisasi internasional. 

"Sejak tahun 2001 hingga saat ini, Indonesia masih berada dalam 
daftar NCCTs meski Indonesia sudah menerbitkan UU Nomor 15 
Tahun 2002 pada 17 April 2002 karena dianggap masih terdapat 
kelemahan mendasar dari UU itu," kata Yunus. 

Ada lima kelemahan mendasar UU itu yaitu pertama, mengenai 
pengertian transaksi yang mencurigakan, dinilai tidak lengkap. 
Kedua, batasan jumlah Rp 500 juta untuk menggolongkan hasil 
kejahatan yang dinilai terlalu besar. Ketiga, belum ada ketentuan 
yang mengatur larangan terhadap pembocoran informasi laporan 
transaksi keuangan mencurigakan. 

Kelemahan keempat, jangka waktu pelaporan transaksi keuangan 
mencurigakan selama 14 hari yang dinilai terlalu lama. Kelima, 
belum adanya ketentuan mengenai bantuan timbal balik dalam 
penanganan tindak pidana pencucian uang. 

Menurut Yunus, kelemahan-kelemahan lain yang harus diperbaiki 
pemerintah Indonesia antara lain belum adanya perangkat, 
pengaturan, dan pengawasan yang komprehensif terhadap lembaga 
keuangan nonbank, belum adanya UU tentang Mutual Legal 
Assistance yang berdiri sendiri, serta permasalahan seputar 
kesiapan operasionalisasi PPATK. "FATF menyarankan Indonesia agar 
dapat menyelesaikan perubahan UU Nomor 15 Tahun 2002 sebelum 
FATF mengadakan sidang pleno pada 1-3 Oktober 2003 yang akan 
mereview status negara-negara yang berada dalam daftar NCCTs, 
termasuk Indonesia," kata Yunus. 

Apabila Indonesia tidak dapat memenuhi target penyempurnaan 
terhadap UU itu, jelasnya, besar kemungkinan Indonesia akan 
terkena sanksi (counter measures) yang sebelumnya pernah 
dijatuhkan kepada Nauru dan Ukraina. Namun, diakuinya meski 
undang-undang itu selesai diamandemen, tidak ada jaminan 
Indonesia akan lolos dari jerat sanksi. "Biasanya akan muncul 
permintaan implementasi pelaksanaannya yang tidak disebut-sebut 
dalam peringatan," katanya.  

Ia mencontohkan Filipina yang tetap saja masuk daftar hitam 
kendati sudah membuat undang-undang pencucian uang. Yunus 
menyebutkan saran agar pemerintah Indonesia memerhatikan lebih 
serius pembentukan rezim antipencucian uang juga disampaikan 
oleh Advisory Group yang terdiri dari para investor dan bankir di 
luar negeri. "Advisory Group menitikberatkan pada dampak negatif 
sanksi FATF yang akan memengaruhi, memperlambat, dan 
meningkatkan biaya untuk aktivitas bisnis," kata Yunus Husein.  

"Sejauh ini PPATK sudah menduga 236 transaksi keuangan yang 
mencurigakan dan 36 di antaranya sudah sampai di polisi dan 
kejaksaan. Hal itu belum cukup meyakinkan dunia internasional 
bahwa Indonesia serius mencegah pencucian uang," kata Yunus. 
Selain itu, penerapan prinsip mengenal nasabah bagi bank dan 
nonbank juga sudah diterapkan. "145 bank umum sudah 
menyerahkan dan lembaga nonbank sudah sebagian besar," 
katanya.  

Menurut Yunus, teguran juga datang dari negara donor. Bank 
Pembangunan Asia mempertanyakan komitmen Indonesia 
memberantas pencucian uang. Hal itu karena sampai Juli kemarin 
pemerintah belum mengucurkan anggaran untuk PPATK. "Karena di 
sana juga ada pinjaman dari ADB," katanya. (A-80)*** 
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Money Laundering: Hanya Menjaring kelas Teri 

    0 Tanggapan    

Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang terkatung-katung. 
Diduga karena motif politik. Namun, UU ini memang perlu direvisi 
karena merepotkan industri finansial dan nasabah, serta hanya 
menjaring pelaku kelas teri. 

Undang-Undang No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang, yang digembar-gemborkan menjadi senjata pamungkas 

membasmi praktek money 
laundering di Indonesia, ternyata 
banyak cacatnya. Maka tak heran 
kalau senjata ini kemudian 
dikembalikan lagi kepada 
pembuatnya, yaitu DPR, untuk 
diperbaiki. "Soalnya kalau tak 
diubah, UU ini menjadi tidak 
efektif. Kini drafnya sudah di 
Departemen Keuangan, dibantu 
oleh konsultan dari 

PricewaterhouseCoopers dan  Asia Development Bank," kata Yunus 
Husein, kepala Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK).  

Lembaga pimpinan Yunus itu adalah badan independen baru tempat 
perusahaan penyedia jasa keuangan (bank, lembaga pembiayaan, 
perusahaan efek, pengelola reksadana, kustodian, wali amanat, 
lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, 
dana pensiun, dan perusahaan asuransi) wajib melaporkan 
transaksi-transaksi yang dianggap mencurigakan dan transaksi 
keuangan secara tunai sejumlah Rp500 juta atau lebih yang 
dilakukan dalam satu kali transaksi atau beberapa kali transaksi 
dalam satu hari kerja. Transaksi keuangan mencurigakan yang 
dimaksud dalam UU itu adalah transaksi yang menyimpang dari 
profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah, 
termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang diduga dilakukan 
untuk menghindari peraturan pelaporan transaksi sesuai UU itu. 

Apa saja cacat UU itu? Cukup banyak dan mungkin tergolong fatal. 
Misalnya, perjudian tak termasuk dalam kejahatan yang menjadi 
sumber dana tindak pidana pencucian uang. UU itu menyebut ada 
15 jenis kejahatan sebagai sumber dana, yaitu korupsi, penyuapan, 
penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, 
penyelundupan imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, 
perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, 
penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. 
Perjudian? Belum ada. 

Batasan yang dimaksud hasil tindak pidana pencucian uang senilai 
Rp500 juta atau lebih juga dinilai menggelikan. Bayangkan, orang 
yang korupsi senilai Rp490 juta tentunya merasa aman.  "Batas 
Rp500 juta ini akan dihilangkan. Ini tak bisa ditawar lagi," tegas 
Yunus. 

Kemudian kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan 
dan pelaporan transaksi tunai senilai Rp500 juta atau lebih oleh 
penyedia jasa keuangan kepada PPATK selambatnya 14 hari kerja 
setelah diketahui penyedia jasa keuangan, atau terhitung  sejak 
tanggal transaksi (untuk pelaporan transaksi tunai), juga dinilai 
terlalu lama. Sebab, transaksi keuangan sekarang sudah sedemikian 
cepat dan canggih, sehingga dalam sekian menit orang sudah bisa 
memindahkan uang ke mana-mana. "Dalam amandemen akan 
diubah menjadi tiga hari," papar Yunus. 

Lalu dari segi bisnis, pelaksanaan UU itu ternyata menimbulkan 
ongkos yang tidak sedikit bagi perusahaan jasa keuangan dan 
nasabahnya. Yunus mengakui adanya kenaikan ongkos itu. "Efeknya 
terhadap biaya transaksi jelas. Sekarang saja sudah lebih mahal 
dari sebelumnya," ungkap Yunus. 



Namun, ternyata tak gampang meminta DPR untuk 
memperbaikinya. Yunus berharap amandemen UU itu sudah selesai 
akhir September 2003. Akan tetapi, meski sudah bolak-balik ke 
Komisi II DPR, ia cuma diberi janji. "Saya diberi janji tidak bertepi 
oleh DPR," keluh Yunus. 

 

Aroma Politik 

Di sinilah kemudian muncul aroma politik dalam UU ini. UU ini 
disinyalir bukan bertujuan menyehatkan sistem keuangan, 
melainkan menyimpan agenda yang lain, yakni untuk kepentingan 
kemenangan Pemilu 2004, termasuk pemilihan presiden. "Ini untuk 
membidik kelemahan partai atau kandidat lain dalam isu money 
politics," ujar seorang mantan direktur utama sebuah bank swasta 
yang enggan disebut namanya.  

Bagaimana bisa? Begini. Rekening partai politik dan kandidat 
nantinya menjadi sangat rawan oleh skandal politik uang. Dengan 
UU ini, pihak lain bisa meminta isi rekening sebuah partai politik 
atau seorang kandidat presiden diselidiki dengan alasan ada 
transaksi yang mencurigakan. "Kalau ada yang menyumbang tunai di 
atas Rp500 juta mesti di-declare dan itu bisa dituduh melanggar UU 
Pemilu," tutur sumber di atas. Masih terkait dengan isu money 
politics, calon korban lain yang dibidik UU ini adalah para pejabat 
publik, mantan pejabat publik, dan anggota parlemen. 

Sinyalemen untuk kepentingan politik ini wajar saja karena tujuan 
dibuatnya UU Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap tidak jelas. 
Ini jauh berbeda dengan peraturan anti-money laundering di AS dan 
negara-negara maju lainnya yang bertujuan memerangi narkotika 
dan terorisme. "Jadi, pemeriksaan hanya dilakukan untuk transaksi 
yang dicurigai terkait dengan masalah narkotika dan terorisme," 
papar sumber itu lagi. 

Selain itu, masih kata mantan dirut bank tadi, UU ini  sudah salah 
kaprah dalam mendefinisikan profesi bankir. "Dengan UU itu, bankir 
bertambah profesinya, yaitu sekaligus menjadi polisi, jaksa, dan 
intel," tuturnya, gemas. Malah, menurut I Gde Made Sadguna, wakil 
kepala PPATK, definisi ringkas pencucian uang adalah upaya untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang dihasilkan 
dari suatu tindakan kejahatan sehingga seolah-olah berasal dari 
tindakan yang sah. "Definisi ini membuat bankir dipaksa tahu semua 
sumber dana nasabahnya. Bayangkan kalau nasabahnya jutaan, 
seperti apa?" ungkap sang mantan dirut. Padahal, sepengetahuan 
dia, bank-bank di Singapura saja tak mewajibkan nasabahnya 
menyebutkan sumber dananya. "Kalau ada, tentu mudah saja 
memperkirakan berapa besar dana yang dilarikan para konglomerat 
ke Singapura," paparnya. 

Kemudian, lanjut mantan dirut bank itu lagi, di dunia bisnis, banyak 
proses pencucian uang yang sumber dananya bukan berasal dari 
tindak kejahatan. Misalnya, seorang eksekutif perusahaan yang tak 
mau ketahuan beristri dua pasti akan melakukan praktek pencucian 
uang. Eksekutif itu terpaksa kongkalikong dengan bagian keuangan 
perusahaannya supaya rekening gajinya dipecah dua agar istri 
pertamanya tak tahu bahwa nafkah yang bersumber dari gajinya 
telah dibagi dua dengan istri kedua. Namun,  karena adanya UU itu, 
bank lalu meminta pernyataan dari  perusahaan bahwa gaji 
eksekutifnya memang sebesar yang ada di rekeningnya. Tentu saja 
eksekutif itu tak mau, dan itu bisa menimbulkan keributan antara 
bank, perusahaan, dan eksekutif itu sebagai nasabahnya. "Eksekutif 
itu mungkin lolos dari tuduhan tindak pidana pencucian uang, 
tetapi dia sudah telanjur diinterogasi dan ketahuan banyak orang 
bahwa dia beristri dua," katanya. 

Contoh lain pencucian uang yang bukan berasal dari tindak 
kejahatan adalah banyaknya orang kaya di Indonesia yang sengaja 
memecah pendapatan yang diperolehnya  ke banyak rekening bank. 
Ini karena banyak orang di Indonesia yang tak mau kelihatan kaya. 
Dengan adanya UU itu, bank mau tak mau harus menanyakan asal 
usul uang di rekeningnya. Nasabah itu tentu  keberatan dicurigai. 
"Dia akan bilang 'enak saja curiga sama saya, kalau tak suka 
transaksinya, kirim saja kembali, silakan transfer balik dan saya 

bisa atur terima uangnya dengan cara lain'," papar sumber tadi. 
Daripada harus repot untuk proses selanjutnya, bank memang bisa 
dengan mudah menolak transaksi yang mencurigakan. Namun, 
akibatnya, bank pun bisa kehilangan nasabah potensial. 

Celakanya lagi, keluar peraturan Bank Indonesia tentang Know Your 
Customer bagi perbankan, yang salah satunya mewajibkan bank 
membentuk unit kerja khusus dan/atau pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan prinsip Know Your Customer yang 
bertanggung jawab kepada direktur kepatuhan. "Direktur kepatuhan 
ini barangkali cuma ada di Indonesia," ungkap sumber itu, tergelak.  

Kewajiban bank untuk mengetahui identitas nasabah, atau 
memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan 
transaksi yang mencurigakan, juga bisa menjadi sarana memeras 
orang atau nasabahnya. 

  

Kalah Canggih 

Seorang eksekutif di perusahaan investment bank yang enggan 
disebut namanya menambahkan, peraturan itu sekarang memang 
meresahkan nasabah. Jika pada rekening nasabah yang biasanya 
setiap bulan bertambah Rp100 juta, lalu tiba-tiba masuk dana 
senilai Rp10 miliar, maka pihak bank  akan menanyakan asal usul 
dana itu dan ada tidaknya dokumen yang bisa membuktikan 
keabsahan asal usul dana. Jika pemilik rekening tak bisa 
menjelaskan, bank berhak menolak masuknya dana itu. 

"Nah, untuk menyiasati masalah ini, jelas  nasabah itu mesti 
kongkalikong dengan pihak bank," ujarnya.  Misalnya, meminta 
bantuan bank untuk membuatkan dokumen bahwa uang itu adalah 
pinjaman dari pihak tertentu di luar negeri. Bank tentu mempunyai 
akses untuk membantu nasabah mendapatkan dokumen tersebut. 
"Sudah tentu di sini ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan 
nasabah dan bahkan ia bisa terancam menjadi korban pemerasan," 
paparnya. 

Sebaliknya, nasabah-nasabah yang biasa melakukan pencucian uang 
justru bisa tetap lolos dari jerat. Misalnya, mereka sudah memiliki 
special purpose vehicle (SPV) yang berdomisili di Kepulauan 
Mauritius dan sudah secara rutin mentransfer dana ke rekening 
miliknya di bank senilai US$100.000, sehingga bank tak bakal berani 
menanyakan asal usul dananya. "Ada beberapa model yang bisa 
dipakai untuk mencuci uang dalam jumlah besar, semisal US$50 
juta," tuturnya. 

Pertama, meminjam rekening perusahaan yang mempunyai track 
record bagus dan per bulan biasa menerima dana, misalnya, 
sebesar US$50 juta untuk transaksi ekspor. Jadi, si pelaku cukup 
mengirim dananya ke rekening perusahaan itu yang ada di 
Indonesia. Jelas pihak bank tak akan menanyakan asal usul dana 
karena perusahaan itu sudah rutin menerima pemasukan sebesar 
US$50 juta. 

 Kedua, kalau jumlah dananya tak terlalu besar, misalnya US$5 
juta, pelaku bisa memakai rekening temannya yang biasa menerima 
uang sejumlah itu secara reguler sehingga bank tak akan curiga. 
Praktek ini sudah biasa dalam lingkungan bisnis orang-orang berduit 
dan yang sudah biasa melakukan pencucian uang karena sudah 
saling kenal dan percaya satu sama lain. 

Ketiga, melalui sebuah perusahaan di Indonesia, perusahaan ini 
mengajukan pinjaman US$50 juta ke SPV di Singapura yang dimiliki 
pelaku pencucian uang. Dokumen utang piutang itu tentu lengkap 
dan dana pun bisa ditransfer ke Indonesia.  

Bagaimana mencuci uangnya? Dana itu bisa dibelikan, misalnya, 
rumah atau produk-produk properti di Indonesia. Setelah dibeli, 
sebulan kemudian dijual lagi. "Memang rugi, tapi itulah ongkos 
pencucian uangnya karena duit itu sudah bersih," ungkapnya. 

Keempat, untuk dana yang berjumlah besar, misalnya lebih dari 
US$50 juta, proses pencucian uang akan lebih mudah jika 
mengandalkan bantuan grup perusahaan besar yang memiliki 
produk properti, bank, dan perusahaan-perusahaan lain yang 



sebagian berlokasi jauh dari Jakarta sehingga sulit diusut. Komisi 
untuk proses cuci uang kelas kakap ini diperkirakan sekitar 30% dari 
total. Jadi, misalnya uang yang dicuci US$100 juta, maka dana yang 
didapat setelah dicuci US$70 juta. Alhasil, "UU itu cuma bakal 
mengena ke para pemain kelas teri yang cuma punya dana Rp0,5--1 
miliar, sementara para pemain kelas kakap  sih  tenang-tenang 
saja," ujarnya. 

  

Nasabah Asuransi 

Sementara itu, untuk nasabah perusahaan asuransi, mereka  juga 
harus siap-siap ditanya secara mendetail tentang sumber dananya 
ketika bertransaksi di perusahaan asuransi. "Keharusan ini hal yang 
baru bagi industri asuransi," tutur Adi Purnomo, wakil presdir PT 
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI), sebuah perusahaan 
asuransi jiwa. Mulai Juli ini, perusahaan asuransi diminta regulator 
(pemerintah) menyerahkan pedoman pelaksanaan prinsip Know 
Your Customer yang akan diterapkan oleh masing-masing 
perusahaan asuransi. Lalu untuk polis yang sudah ada juga diminta 
kelengkapan data asal usul dananya. 

Menurut Adi, di bisnis asuransi  ada sejumlah transaksi yang bisa 
dianggap mencurigakan terkait dengan pencucian uang. Pertama, 
misalnya tiba-tiba saja ada nasabah yang ingin melakukan 
penutupan dengan jumlah pertanggungan yang cukup besar. Kedua, 
nasabah yang mempunyai pendapatan sedang-sedang saja, tiba-tiba 
membeli produk asuransi sebesar US$2 juta dan dibayar sekaligus. 
Ketiga, pembelian produk unit-link yang single premium (hari ini 
dibayar sekaligus dan besoknya bisa ditarik lagi). Keempat, setoran 
awal Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang tak jelas asal usulnya. 
"Transaksi seperti ini harus diwaspadai," ujar Adi.  Pasalnya, begitu 
dana masuk perusahaan asuransi, lalu polisnya diterbitkan dan 
kemudian diambil lagi, maka uangnya praktis sudah "bersih", dan 
kalau ditanya maka mudah dijawab bahwa uang itu berasal dari 
perusahaan asuransi. 

Adi menambahkan, di AJMI, proses pemeriksaan sumber dana 
nasabah, identitas, dan kepentingan membeli polis asuransi 
sebenarnya sudah ada dalam format aplikasi pembelian produk 
asuransi dan dalam seleksi  nderwriting polis. Namun, itu belum 
ditandatangani nasabahnya sebagai bukti keabsahannya. "Nah, 
mulai sekarang, klien harus tanda tangani itu," tutur Adi. 

  

Investor Reksadana dan Pasar Modal 

Demikian juga dengan investor reksadana dan pasar modal, mesti 
siap ditanya sumber dananya jika dianggap mencurigakan. "Seleksi 
investor makin diperketat," ujar Rizka Baely, direktur pengelola PT 
Corfina Capital, sebuah perusahaan reksadana (fund management). 
Mulai 15 Juli ini, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 
mewajibkan perusahaan efek, pengelola reksadana, dan bank 
kustodian menerapkan ketentuan prinsip mengenal nasabah dengan 
membuat kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan 
nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan terhadap rekening dan 
transaksi nasabah, manajemen risiko yang terkait, dan melaporkan 
adanya transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Bapepam 
dan PPATK. 

Di bisnis reksadana, menurut Rizka, transaksi yang bisa disebut 
mencurigakan terutama apabila dilakukan oleh investor ritel atau 
perorangan. "Kalau investor institusi biasanya sudah jelas, itu 
perusahaan dana pensiun atau asuransi," tuturnya. Ketika pertama 
kali masuk, investor ritel sudah enggan  menjelaskan sumber 
dananya, pekerjaan, atau usahanya, memang patut dicurigai. 
Apalagi kalau ia masuk membeli produk reksadana untuk pasar uang 
(money market) yang bisa ditarik harian. "Sekali uangnya lolos 
masuk ke reksadana, lewat produk apa saja, maka uangnya pasti 
sudah bisa bersih," ungkapnya.  

  

Untuk menangkal itu, lanjut Rizka, setiap investor ritel yang datang 
langsung ke pengelola reksadana, harus melalui proses pemeriksaan 
oleh sebuah tim dan baru bisa disetujui sebagai calon investor jika 
aplikasinya sudah ditandatangani minimal oleh dua direktur 
perusahaan pengelola reksadana. Hanya, dalam prakteknya,  Rizka 
mengakui pihaknya lebih banyak mengandalkan pihak bank untuk 
mencegah tindakan proses pencucian uang di perusahaan pengelola 
reksadana. "Sebab, pembeli reksadana umumnya dari bank atau 
harus mempunyai rekening dulu dari bank. Jarang ada yang 
membeli tunai miliaran rupiah," paparnya. Akibatnya, pengelola 
reksadana lebih banyak meminta tanggung jawab bank untuk 
seleksi investor, sesuai dengan prinsip mengenal nasabah dan anti-
pencucian uang. Dan itu disebutkan dalam kontrak perjanjian. 
"Jadi,  saya tak bisa menjamin  100% pasti bersih," tuturnya. Nah, 
lo! 

 

Beberapa Kelemahan UU No. 15/2002 Tindak Pidana Pencucian 
Uang 

1.  Perjudian tidak termasuk dalam kejahatan sebagai sumber 
dana tindak pidana pencucian uang. 

2.  Batasan hasil tindak pidana pencucian uang senilai Rp500 juta 
atau lebih menyebabkan tindak pidana pencucian uang di 
bawah Rp500 juta tidak dapat disebut tindak pidana. 

3.  Kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan setelah 14 hari 
diketahui atau 14 hari sejak terjadinya transaksi untuk 
pelaporan transaksi tunai senilai Rp500 juta ke atas adalah 
terlalu lama. 

4.  Membesarnya biaya transaksi keuangan yang harus ditanggung 
penyedia jasa keuangan. 

5.  Tujuannya tidak jelas dan mengandung kepentingan politik. 

6.  Bisa menjadi sumber pemerasan baru. 

7.  Meresahkan nasabah penyedia jasa keuangan. 

8.  Memaksa pelaku penyedia jasa keuangan melakukan pekerjaan 
di luar ketentuan profesinya. 

9.  Nasabah yang biasa melakukan pencucian uang bukan berasal 
dari kejahatan tak lagi mau menjadi nasabah penyedia jasa 
keuangan. 

10.  Penyedia jasa keuangan bisa kehilangan pendapatan potensial. 

 
Beberapa Praktek Pencucian Uang yang Sulit Dideteksi oleh UU 
No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

1.  Pelaku bekerja sama dengan bank dengan membuat dokumen 
bahwa pelaku memperoleh pinjaman dari pihak luar negeri. 

2.  Pelaku sudah memiliki SPV di luar negeri dan yang rutin 
mentransfer dana ke rekeningnya di Indonesia. 

3.  Pelaku meminjam rekening perusahaan yang memiliki track 
record bagus dan sudah biasa melakukan transaksi dana dalam 
jumlah sangat besar. 

4.  Pelaku meminjam rekening temannya yang juga biasa 
melakukan transaksi dalam jumlah cukup besar. 

5.  Pelaku, melalui perusahaannya di Indonesia, meminjam uang 
dari perusahaan SPV di luar negeri yang juga miliknya dan 
kemudian dana itu dibelikan produk properti, yang kemudian 
dijual lagi  walau merugi. 

6.  Pelaku meminta bantuan grup usaha besar yang memiliki 
aneka usaha dan lokasinya di mana-mana yang jauh dari 
Jakarta. 

(FADJAR ADRIANTO, J.B. SOESETIYO, DAN HENDARU) 
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PPATK Terima Satu Kasus Kejahatan 
Perbankan 
JAKARTA, SRIPO — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) menerima satu kasus baru kejahatan perbankan Selasa 
kemarin, Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, selain kasus 
Letter of Credit (L/C) BNI senilai Rp 1,7 triliun, PPATK juga telah 
menerima satu laporan terkait dengan kasus kejahatan perbankan.  

“Maksudnya, nasabah-nasabah yang sama dan mempunyai rekening 
di bank lain,” katanya. Sayangnya ia menolak menyebutkan nama 
bank tersebut. Saat ini, PPATK sudah menganalisis banyak kasus 
kejahatan perbankan.  

Salah satu kasus yang dianalisis adalah L/C fiktif BNI sebesar Rp 1,7 
triliun. Menurut dia, kasus L/C fiktif tersebut sudah dilaporkan ke 
kepolisian. Ia mengakui, kasus L/C fiktif BNI ini sebelumnya 
ditangani oleh Bank Indonesia (BI), karena saat itu PPATK belum 
efektif bekerja. PPATK baru efektif mulai tanggal 20 Oktober lalu, 
dan langsung mengambil alih analisis kasus-kasus yang ada. Terkait 
dengan kasus L/C BNI ini, Yunus mengatakan, PPATK siap 
memberikan keterangan yang diperlukan Kepolisian, meskipun pada 
dasarnya kepolisian boleh memeriksa langsung tanpa melalui izin 
gubernur BI.  

Analisis kasus BNI tersebut, menurut Yunus, sudah melalui PPATK 
dan Unit Khusus Invertigasi Perbankan (UKIP). “Kita sudah ketemu 
banknya, sudah dilaporkan oleh banknya sebagi suspicious 
transaction report (STR/ transaki keuangan mencurigakan) ataupun 
sebagai tindak pidana,” tutur Yunus usai penandatangan MoU 
antara Ditjen Pajak dan PPATK di kantor Pajak kemarin. Namun 
karena adanya keterlibatan orang dalam di kasus L/C BNI itu, 
menurutnya, transaksi tersebut tidak masuk dalam kategori 
transaksi yang mencurigakan (STR).  

Sementara itu, mengenai 40 kejahatan perbankan yang ditemukan 
UKIP, Yunus menjelaskan, sebetulnya ada 82 kasus, tetapi surat 
yang diajukan ke Kepolisian hanya 40 kasus. “Satu surat kan bisa 
beberapa kasus,” ujarnya. Dari 82 kasus, lima diantaranya sudah 
sampai ke Kejaksaan, dan di antaranya dijerat dengan UU Money 
Laundering (UU pencucian uang) yang rata-rata nilainya cukup 
besar.  

Ditempat yang sama, Kepala PPATK Yunus Husein dan Dirjen pajak 
melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU). MoU ini 
dilakukan karena tindak pidana pencucian uang menghasilkan 
kekayaan dalam jumlah yang semakin besar dan semakin meningkat 
dari waktu ke waktu baik kualitas maupun modus operandinya. UU 
Money Laundering menyebutkan, PPATK bisa melakukan 
pencegahan dan pemberantasn tindak pidana pencucian uang 
dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak terkait, baik 
dalam negeri maupun luar negeri. “PPATK sudah bekerjasama 
dengan Dirjen Lembaga keuangan, Bapepam, Dirjen Pajak dan akan 
menyusul dengan kepolisian dan bea cukai,” kata Yunus.  

MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari INPRES No 5/2003. Hal 
tersbut guna mewujudkan kerangka kerjasama dan koordinasi 
antara Dirjen Pajak (DJP) dedngan PPATK. “Nota kesepahaman ini 
dibuat agar masing-masing pihak dapat melaksanakan tugas dan 
wewenang sesuai UU Ml dan UU perpajakan serta peraturan UU 
lainnya secara efektif,” paparnya.  

Kerja sama Ditjen Pajak dengan PPATK itu bisa dilakukan dalam 
bentuk tukar menukar informasi, bantuan melakukan analisis 
terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima 
dari penyedia jasa keuangan, bantuan dalam melakukan 
pemeriksaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, 
penugasan pegawai DJp pada PPATK, sosialisasi mengenai anti-
Money Laundring, pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan 
pelaksanaan dan tugas kewenangan masing-masing instansi. 
(jbp/r1). 

Summary of Global Dialogue Series on 
Strengthening the Collaborative Process to 
Build Effective Anti-Money Laundering and 
Combating the Financing of Terrorism 
(AML/CFT) Regimes For East Asia and Pacific 
Region – Indonesia, Malaysia, Philippines and 
Thailand 
November 19, 2003 

Background: 

Strengthening partnerships between supervisors/regulators and 
financial institutions is a critical step in building an effective 
AML/CFT regime. Supervisors and financial institutions play an 
important role in ensuring that standards and controls are 
observed. 

With the revision of Financial Action Task Force (FATF) 40 
Recommendations in June 2003 requiring an expanded scope of 
measures, supervisors/regulators and financial institutions within a 
country have been increasingly obliged to work closely together to 
meet and maintain the new international standards. 

Topics Covered: 

The following topics were covered during the dialogue session: 

~  Current efforts and initiatives made by public authorities in 
facilitating a dialogue with financial institutions and vise versa 
by financial institutions with public authorities; 

~  Future plans and next steps for strengthening the collaborative 
process to comply with the revised FATF 40 Recommendations 
by regulators/supervisors and financial institutions 
respectively; 

~ Environment in which financial institutions can best work with 
regulators to enhance AML/CFT regimes; 

~  Challenges that regulators/supervisors and financial 
institutions respectively face; and 

~ Necessary assistance from international and regional 
organizations. 

Participants and Speakers: 

This dialogue was held with 131 participants from both the public 
and private sector – financial regulators, financial supervisory 
authorities, law enforcement officials, Financial Intelligence Unit 
(FIU) staff, representatives of bankers, insurance and securities 
associations, representatives from financial institutions, and 
external auditors – from four East Asia and Pacific region countries, 
Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand. 

Each participating country delivered presentations by two 
representatives from the public sector and the private sector. The 
following is the presenters’ list: 

~ Indonesia public sector – Yunus Husein, Head of the Indonesian 
Financial Transaction and Analysis Center, PPATK (FIU); 

~ Indonesia private sector – Bambang Setiawan, Senior Vice 
President, Compliance Group PT Bank Mandiri Tbk; 

~ Malaysia public sector – Datuk Zamani Abdul Ghani, Assistant 
Governor, Bank Negara Malaysia; 

~ Malaysia private sector – Executive Vice president, Risk 
Management Department of Bumiputra Commerce Bank 
Berhad; 

~ Philippines public sector – Executive Director, Anti-Money 
Laundering Council (AMLC); 



~ Philippines private sector – Vice President of ABCOMP, BAP 
(Bankers Association of the Philippines); 

~ Thailand public sector – Police Major General Peeraphan 
Prempooti, Secretary General, Anti-Money Laundering Office; 
and 

~ Thailand private sector – Khun Somsiri Siyarngnork, Vice 
President, Security Risk Management Department of Standard 
Charter Nakornthon Bank. 

Bess Johnson Michael, Senior Financial Sector Specialist in 
Financial Market Integrity Unit of the World Bank was a 
moderator in this session; and John McDowell, Lead Anti-
Money Laundering Specialist in Financial Market Integrity Unit 
of the World Bank, acted as a rapporteur. The following 
speakers from Washington, D.C. delivered presentations: 

~ Kiyotaka Sasaki, Senior Financial Sector Specialist in Monetary 
and Financial Systems Department of the International 
Monetary Fund (IMF), on Importance of national Consultation 
Process in Implementing and Supervising Compliance 
Requirements; 

~ Joseph Halligan, Senior Financial Specialist in the Financial 
Market Integrity Unit of the World Bank, on Revised FATF 40 
Recommendations: Impact on the Financial Sector; 

~ Rick McDonell, Head of the Secretariat at Asia and Pacific 
Group on Money laundering (APG), on Experiences in the 
Region: what works and what does not in forging a strong 
collaborative process; and 

~ Teresa Pesce, Head of Anti-Money Laundering Compliance, 
HSBC USA, representing Wolfsberg Group, on Importance of 
National Consultation Process in Implementing and Auditing 
Compliance Requirements based on the revised FATF 40 
Recommendations. 

Main Points Discussed: 

In due course of adopting the revised FATF 40 Recommendations 
and strengthening AML/CFT regimes as well as attaining 
international AML/CFT compliance standards and practices by 
financial institutions, the following key points were discussed: 

Public and private Sector Collaboration 

~ Recognition of close dialogue between private and public as 
well as among the relevant government entities is important. 

~ Forging a collaboration process for developing and 
implementing AML/CFT legislation as well as developing 
collaborative environment per se is necessary for compliance 
with new AML/CFT requirements. 

~ Public guidance in know-your-customer (KYC) and suspicious 
transaction reports (STR) as well as feedback mechanism to 
private sector are necessary for building an effective 
consultation process. 

~ AML/CFT issues are not only of interest to regulators but also 
to the financial sector. Thus, both entities need to have clear 
goals to combat the AML/CFT effectively. 

~ To strengthen public and private sector collaboration, there is 
a need to implement an awareness raising campaign to 
promote what government officials are doing and the 
importance of AML/CFT for the general public. 

~ Standardizing moral values and ethics among regulators and 
supervisors as well as financial institutions is crucial to ensure 
quality and capability for AML/CFT activities. 

~ Defining clear responsibilities and roles between public and 
private sector is necessary in strengthening mutual 
cooperation. 

~ Mutual understanding and clarifying existing relevant local 
legislation to allow for compliance with FATF standards are 
necessary for financial institutions to work with regulators. 

~ Public and private sectors need to have a mutual appreciation 
and understanding of strengths and weaknesses in terms of 
commitment, technology and cost. Both entities jointly need 
to develop appropriate solutions for an effective 
implementation of the law. 

~ Shared objectives between private and public sectors is 
indispensable for developing an effective AML/CFT regime. To 
do so, understanding practical aspects and implications of 
implementing regulatory requirements is crucial. 

National AML/CFT Strategy 

~ Formulating and implementing a national AML/CFT strategy 
is a crucial next step for many participating countries. To do 
so, developing strong collaboration efforts for private sector 
participation is a key. 

~ Important factors to consider in formulating a national 
strategy includes what needs to be improved, what is the 
priority and what kind of resources are available. 

~ Establishment of a national coordination committee will 
ensure effective strategy implementation. 

~ Assessment of the achievement level and feedback to all 
relevant constituencies are key to establishment of an 
effective AML/CFT regime. 

Legal and Regulatory Issues 

~ Development of supervisory as well as guidance notes is 
important during the implementation process. 

~ AML/CFT policy goals should be clear and achievable for 
financial institutions to effectively implement internal control 
programs. 

~ Inter-agency cooperation as well as international 
cooperation with respective countries within the region is 
necessary for effective policy implementation. 

~ Need legal protection for private sector to fulfill its obligation 
for STR and ensure their security. 

Information Sharing 

~ Standardizing software among financial institutions to detect 
suspicious transactions is a challenge for effective reporting. 

~ Development of a government database can assist financial 
institutions to effectively implement internal control and due 
diligence programs. 

~ Need e-Reporting system to ensure timely and accurate 
communication. 

~ Need black lists from public authorities to promote STR and 
enhance customer due diligence programs. 

~ Information on cross border wire transfer should be 
accompanied by accurate details and originator information. 
To do so, international cooperation among financial 
institutions is indispensable. 

~ Regular meetings among the relevant bodies (government 
departments, regulators, FIUs, law enforcement and financial 
institutions) is key for open communication. 

~ Need trends and case studies to identify problem issues 
early. 

Training and Education 

~ Two important technical assistance issues include training for 
financial institutions to gain skills to detect suspicious 



transactions as well as manuals or guidance notes, for both 
regulators and financial institutions. This will assure both 
entities understand the guidelines, the revised FATF 40 
Recommendations and international goals. 

~ Appropriate TA both in terms of systems and people with 
the right skills is needed. 

~ Continuous training for all level of employees to understand 
the issue and preventative measures is key to facilitating 
compliance with international standards. 

International Cooperation 

~ Regional interaction with international bodies, i.e. ASEAN, 
APEC and AP G, is a significant factor for international 
cooperation. 

Other Key Points 

~ Senior management should participate in ongoing monitoring 
process to facilitate STR reporting to the head office and the 
FIU. 

~ Insurance industry needs clear guidance to implement 
money laundering measures. 

~ Secrecy culture in the banking sector creates obstacles for 
STR reporting, thus, need to establish confidence in the 
integrity of the systems to minimize resistance. 

~ Need to take into account analysis of cost and benefits which 
affect business operation. 

~ Due to different levels of business experience, differing 
standards between local and international banks poses 
challenges. 

~ Risk based approach is more effective than setting hard rules 
that enhances due diligence in a discriminating manner. 

A detailed dialogue report will be issued once all the AML/CFT 
Global Dialogue Series is completed. 
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Narkoba dan Korupsi Sumber Utama Money 
Laundering di Indonesia 
Jakarta, KCM 

Sebagian besar pencucian uang (money laundering) di Indonesia 
berasal dari hasil korupsi dan transaksi narkoba. Demikian 
diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein, di Jakarta, Selasa (26/8). 

Dikatakannya, bila tingkat korupsi dan narkoba begitu tinggi di 
Indonesia, pencucian uangnya tentu tidak akan lari jauh-jauh. "Ke 
mana lagi uangnya," ujar Yunus pada KCM. 

Seperti diketahui Indonesia selalu masuk dalam peringkat 5 besar 
sebagai negara terkorup di dunia. Berdasarkan survei Political and 
Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2002, Indonesia tercatat 
sebagai negara terkorup di Asia. Sedangkan Transparency 
International (TI) Indonesia menyebutkan Indonesia termasuk 
kategori negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi dengan 
peringkat 96 dari 102 negara. Peringkat itu didasarkan pada indeks 
persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Pada akhir 2002 hanya 1,9 dari 
angka tertinggi 10. Angka 1,9 didapat dari 12 survey yang 
mempunyai kisaran terendah 0,8 sampai yang tertinggi 3. 

Sementara itu menurut United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) region Bangkok, lalulintas perdagangan gelap narkoba 
melalui Indonesia meningkat signifikan.  Indonesia telah menjadi 
daerah transit jaringan perdagangan gelap narkoba yang melibatkan 
negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Singapura, Afganistan, 
Pakistan, dan Nigeria. Sebelumnya Yunus juga mengungkapkan, 
berdasarkan data Bureau for International Narcotics and Law 
Enforcement Departemen Luar Negeri AS,  Maret 2003, Indonesia 
dimasukkan dalam daftar negara utama tempat pencucian uang. 

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), Yunus 
menjelaskan bahwa jumlah uang yang terlibat dalam peredaran 
gelap narkoba di Indonesia mencapai Rp 300 triliun per tahun. 

Menurut Yunus, jumlah money laundering di Indonesia sendiri 
adalah 2 sampai 5 persen dari produk domestik bruto Indonesia. 
Sementara jumlah di seluruh dunia menurut Financial Action Task 
Force (FATF) on Money Laundering tahun 2002 anatara 500 juta 
dollar AS sampai 1,5 miliar dollar AS. 

Sedangkan menurut Asian Pasific Group (APG) on money laundering 
tahun 2002, nilai money laundering yang beredar di seluruh dunia 
tahun 2002 lebih dari 1 miliar dollar AS, dengan 500 juta dollar AS 
berasal dari perdagangan narkotika. 

Sementara menurut perusahaan konsultan global 
PricewaterhouseCoopers (PWC), asal AS, saat ini, omzet pencucian 
uang berkisar antara 500 hingga 1,5 triliun dollar AS per tahun di 
seluruh dunia. Pencucian uang itu pada umumnya dilakukan lewat 
sistem perbankan. 

DPR optimistis 

Sementara itu berkenaan dengan amandemen Undang-Undang No 
15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Komisi II DPR 
optimis bisa menyelesaikan amandemen tersebut sebelum dibawa 
ke sidang FATF tanggal 1-3 September di Swedia.  "Mudah-mudahan 
sebelum 28 September (akhir masa sidang DPR-red), bisa kita 
selesaikan," ujar Ketua Komisi II Teras Narang pada wartawan. 

Dikatakannya, Komisi II terlebih dahulu akan menentukan jadwal 
pembahasan amandemen UU tersebut. Diharapkan, awal September 
sudah mulai dilakukan pembahasan oleh panitia kerja dengan 
pemerintah. 

Pada kesempatan itu, Narang  membantah kalau DPR 
memperlambat pembahasan amandemen UU tersebut, karena 
Presiden sendiri telah menyerahkan draf amandemen sejak Juni 
2003 lalu. Menurut Teras, DPR harus mengerjakan berbagai PR 
lainnya. Di samping soal pencucian uang,  kala itu, DPR  juga harus 
mengikuti Sidang Tahunan MPR 2003. Namun 
demikian, ditegaskannya, Komisi II memprioritaskan pembahasan 
amandemen UU No.15/2002 tersebut, demi kepentingan bangsa dan 
negara dalam konteks pergaulan internasional. 

Seperti diketahui, Indonesia didesak oleh FATF agar merevisi UU 
No.15/2002, karena dianggap belum sesuai dengan standar FATF. 
Indonesia diancam dengan sanksi counter measures oleh FATF, bila  
sampai sidang FATF 1-3 Oktober mendatang, UU tersebut belum 
tuntas. 

Counter measures, menurut pengamat ekonomi senior Faisal Basri, 
akan berdampak pada biaya transaksi keuangan internasional yang 
semakin tinggi sehingga membuat daya saing Indonesia semakin 
rendah dan dapat memperburuk perekonomian Indonesia. Selain 
itu, lanjutnya, sistem perbankan Indonesia tidak akan lagi 
dipercaya oleh dunia internasional. "Sehingga siap-siap saja 
memakai kartu kredit negara lain," ujar Faisal. 

PPATK sendiri, berharap bisa memberikan laporan dalam 
pertemuan bilateral dengan FATF tanggal 14 September 
mendatang, serta bisa memberikan hasil amandemen UU 
tersebut tiga hari sebelum sidang FATF di Swedia. (edj) 
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PPATK Terima 1.106 Laporan Transaksi 
Mencurigakan  
M. Budi Santosa - detikInet 

Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
hingga 5 November 2004 telah menerima 1.106 laporan transaksi 
keuangan yang mencurigakan. Sayangnya dari ratusan bank yang 
ada baru 56 bank yang melaporkan ke PPATK. 

Dalam data statistik yang diterima detikcom, Sabtu (6/11/2004) 
Kepala PPATK Yunus Husein menyebutkan dari 1.106 transaksi 
keuangan yang mencurigakan itu sebanyak 1.097 transaksi di 
perbankan yang dilaporkan oleh 56 bank dan sebanyak 9 transkasi 
lainnya non bank yang dilaporkan oleh 3 perusahaan efek, 3 
pedagang valuta asing, 1 dana pensiun dan 1 lembaga pembiayaan. 

Disebutkan Yunus, laporan transkasi keuangan mencurigakan (LTKM) 
yang diteruskan ke penyidik sebanyak 201 hasil analis atau terdiri 
atas 446 transaksi mencurigakan. Laporan itu diantaranya sebanyak 
200 hasil analisis atau 439 laporan tranasksi diteruruskan ke 
kepolisian dan 1 hasil analisi atau 7 laporan transaksi diteruskan ke 
kejaksaan. 

Dari 201 hasil analisis ini kebanyakan kasus merupakan tindak 
penipuan yang mencapai 96 hasil analisis atau 47,8 persen, disusul 
korupsi/penggelapan sebanyak 48 hasil analisis atau 23,9 persen, 
kejahatan perbankan 18 hasil analisis atau 9 persen dan sisanya 
berbagai macam tindak kejahatan lainnya. 

 
5 Bank Tak Kooperatif 

Selain itu, Yunus Husein juga mengungkapkan bahwa pada 6 
September 2004 lalu pihak PPATK telah mengundang 87 bank umum 
yang tidak pernah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. 
Dalam pertemuan itu sebanyak lima bank tidak hadir sehingga bisa 
dianggap sebagai bank yang kurang kooperatif. 

"Dalam pertemuan itu terdapat lima bank yang tidak hadir sehingga 
kami anggap sebagai bank yang kurang kooperatif yaitu BOT, Bank 
Gbl, Bank Hrf, Bank Vtr dab Bank PbD," kata Yunus Husein. 

Selanjutnya, kata Yunus, PPAT berdasarkan ketentuan yang berlaku 
dapat melakukan pemeriksaan (compliance audit) terhadap bank-
bank tersebut. Untuk sementara, Bank Indonesia juga sudah 
melakukan compliance audit atas sejumlah bank.(san/)  
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Indonesia Masih Sulit Keluar dari Daftar Hitam 
FATF  
Umi Kalsum - detikInet 

Jakarta, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) Yunus Husein pesimis Indonesia bisa segera keluar dari 
daftar hitam FATF (Financial Action Task Force on Money 
Laundering) sebagai negara yang tidak kooperatif dalam mengatasi 
tindak pidana pencucian uang. FATF saat ini sedang melaksanakan 
sidang plenonya di Paris. 

 

"Hari ini terakhir sidang pleno dimana lembaga tersebut akan 
mengumumkan keputusannya mengenai siapa saja negara yang 
keluar atau masih tetap dalam daftar negatif FATF. Kita harapkan 
(keluar dari daftar) tapi kayaknya agak sulit. Kalau saya sih 
mengharapkan, tapi tidak terlalu optimis," kata Yunus Husein saat 
dicegat usai sholat Jumat di Masjid Bank Indonesia, Jakarta, Jumat 
(22/10/2004). 

PPATK menurut Yunus beberapa waktu lalu sebenarnya sempat 
melayangkan surat kepada FATF untuk mengundang tim review-nya 
ke Indonesia melihat pelaksanaan pencegahan money laundering di 
Indonesia. Namun diperkirakan undangan dari PPATK baru bisa 
direalisasikan FATF pada Januari mendatang sehingga pada 
pelaksanaan sidang pleno berikutnya yakni Februari 2005 
diharapkan Indonesia sudah bisa keluar dari daftar hitam FATF. 

Mengenai sidang pleno FATF menurut Yunus, permasalahan 
Indonesia sudah dibahas sejak kemarin namun keputusannya baru 
akan dikeluarkan hari ini. Menyangkut kemungkinannya, Yunus 
kembali menyatakan bahwa kemungkinan FATF harus melakukan 
kunjungan ke Indonesia. "Kalau saya dalam surat terakhir meminta 
agar kita di-delisting. Tapi kalau mereka mau lihat dulu, silahkan 
datang ke Indonesia. Tapi kita tetap minta dikeluarkan. Mudah-
mudahan bisa," tegasnya. 

Diakui Yunus saat ini masih ada tiga hal yang dianggap menjadi 
masalah oleh FATF: Pertama, terkait keampuhan UU pencucian 
uang apakah bisa memukul orang yang melakukan money 
laundering dan FATF perlu bukti mengena hal itu. Kedua, terkait 
dengan mutual legal assistance yakni pembuktian bahwa Indonesia 
sudah bekerjasama dalam bantuan hukum timbal balik. Ketiga, 
compliance programme. 

FATF menganggap industri keuangan di Indonesia cukup banyak 
namun yang memberikan laporan masih sedikit. Namun dengan 
surat peringatan yang dilayangkan BI kepada perbankan pada awal 
September 2004 lalu menurutnya sudah ada peningkatan dari 47 
bank yang melaporkan saat ini jumlahnya meningkat menjadi di 
atas 50-an dan laporannya sudah lebih dari 1.000. 

Saat ditanya bagaimana tidaklanjut yang akan dilakukan PPATK jika 
Indonesia masih masuk dalam daftar hitam, Yunus mengatakan 
dengan adanya kabinet baru diharapkan komite koordinasi nasional 
yang diketuai Menko Polkam bisa bertemu presiden dan 
menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan mengenai money 
laundering. Dalam penyampaian laporan tersebut menurut Yunus 
pihaknya akan meminta supaya anggota komite koordinasi nasional 
yang terdiri dari 10 menteri bisa melakukan pendekatan sesuai 
bidangnya untuk mengatasi masalah ini. 

Presiden SBY dipastikan akan sangat mendukung mengingat dalam 
rapat komite koordinasi nasional yang berlangsung awal tahun lalu, 
SBY lah yang memimpinnya karena kedudukannya sebagai Menko 
Polkam. "Jadi saya kira dia pasti support," tandasnya. 

Yunus juga berharap presiden SBY bisa melakukan pendekatan 
politik dengan negara-negara anggota FATF karena masalah ini 
berbaui politis dan diperlukan diplomasi tingkat tinggi. "Kita 
berharap jika beliau bertemu kepala negara asing bisa menitipkan 
pesan mengenai ini. Hal ini akan lebih baik," ungkapnya. 
 
Sejauh ini masih ada 6 negara di kawasan Asia Pasifk dan Afrika 
yang masih masuk dalam daftar hitam termasuk di dalamnya 
Indonesia, Myanmar, Philipina, Thailand dan Nigeria. 

Kalaupun Indonesia masih masuk daftar hitam kemungkinan akan 
ada pesan-pesan bagi Indonesia untuk memperbaiki persoalan 
ini.(san/)  
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PPATK Teken MoU dengan Rumania untuk 
Cegah Pencucian Uang  
Umi Kalsum - detikInet 

Jakarta, Pemerintah Indonesia hari ini, menandatangani Nota 
Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Rumania. 
Penandatanganan MoU ini terkait dengan upaya mencegah dan 
memberantas tindak pidana pencucian uang. 

Dalam penandatanganan tersebut Indonesia diwakili oleh Kepala 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus 
Husein dan President of The National Office for Prevention and 
Control of Money Laundering (NOPCML), Rumania, Ilie Iulian 
Dragomir. 

Penandatanganan dilakukan di kantor NOPCML, Bucarest, Rumania 
dan dihadiri Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk 
Rumania Nuni Turnijati Djoko dan Dubes Rumania untuk Indonesia 
Georghe Savuica. 

Dalam siaran pers PPATK disebutkan, dengan kerjasama tersebut 
diharapkan antar kedua negara bisa saling tukar menukar informasi 
intelijen keuangan mengenai tindak pidana pencucian uang, atau 
tindak pidana lainnya yang terkait tindak pidana pencucian uang. 

Informasi yang dipertukarkan ini bersifat rahasia dan merupakan 
kewajiban masing-masing lembaga untuk menjaga kerahasiaannya, 
tidak dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan, tidak 
dapat diteruskan kepada pihak mana pun tanpa seizin tertulis dari 
pemilik informasi, serta masing-masing lembaga dapat menolak 
untuk memberikan informasi yang diminta jika bertentangan 
dengan kepentingan negara masing-masing. 

Kerjasama dengan NOPCML ini merupakan yang keenam setelah 
sebelumnya PPATK menandatangani MoU dengan The Anti Money 
Laundering Council (AMLC) Philipina, Australian Transaction Report 
and Analysis Centre (AUSTRAC) Australia, Anti Money Laundering 
Office (AMLO) of Thailand, Bank Negara Malaysia dan Korean 
Intelligence Unit (KoFIU).(mi/)  

 

detikinet 
www.detikinet.com 
Kamis , 29/07/2004 14:38 WIB 
 

PPATK Minta Deplu Lakukan Lobi Politik  
Nurul Qamariyah - detikInet 

Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
akan meminta Departemen Luar Negeri melakukan lobi politik 
kepada negara besar anggota FATF agar Indonesia segera 
dikeluarkan dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif atas 
pencegahan tindak pidana pencucian uang. 

"Yang paling penting diplomasi. Kita minta Deplu untuk 
memperkuat terutama negara besar yang menjadi tulang punggung 
FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) dan saya 
yakin ini ada politisnya. Jadi diplomasi perlu," kata Kepala PPATK 
Yunus Husein usai mengikuti pelantikan tiga wakil kepala PPATK di 
kantor Mahkamah Agung (MA), Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, 
Kamis (29/7/2004). 
 
Dijelaskan pada tanggal 2 Juli lalu, FATF telah mengirimkan surat 
yang mempertanyakan tiga masalah: Pertama terkait penyelesaian 
money laundering. "FATF ingin tahu UU ini bisa dipakai atau tidak 
untuk pelaku money laundering di Indonesia. Karena meski diputus 

di pengadilan yang dipakai bukan UU money laundering," 
terangnya. 

Kedua yang dipertanyakan FATF adalah masalah mutual legal 
assistance atau bantuan hukum timbal balik dengan negara lain. 
Diakuinya, untuk masalah ini PPATK sudah melakukan pertukaran 
informasi dengan sejumlah negara seperti Australia, AS dan 
Thailand. "Tapi FATF minta lebih dari itu, tidak hanya info tapi 
barang bukti, sita aset dan sebagainya. Dan itu adalah kewenangan 
Depkeh bukan PPATK," ujarnya. 

Hal ketiga yang dipertanyakan adalah compliance audit karena 
selama ini Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang melaporkan masih 
cukup sedikit sehingga perlu dilakukan audit untuk mendesak PJK 
melaporkan transaksi yang mencurigakan. 

Namun Yunus Husein tetap optimis tahun ini Indonesia bisa segera 
dikeluarkan dari daftar hitam. Negara yang paling berpeluang 
dikeluarkan adalah Ukraina karena sudah diselesaikannya kasus 
money laundering besar.(san/)  
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The government has strongly urged financial institutions to report 
any suspicious transactions they might have come across, as 
Indonesia races against time to be dropped from the Financial 
Action Task Force (FATF) list of countries deemed uncooperative in 
fighting global money laundering.  

"This is a serious problem. The number of reports is minuscule 
compared to the number of existing financial institutions, and 
compared to indications that many crime-related transactions are 
occurring in the country," Coordinating Minister for the Economy 
Dorodjatun Kuntjoro-Jakti said on Tuesday after a meeting between 
financial institutions and the Financial Transaction and Report 
Analysis Center (PPATK).  

Dorodjatun, who is also deputy head of the country's anti-money-
laundering committee, said responding to the government's call was 
essential in getting Indonesia off the FATF list of non-cooperative 
countries and territories (NCCT).  

The FATF is a global money laundering watchdog set up by the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).  

During its latest meeting in February, the Paris-based watchdog 
retained Indonesia on its NCCT list, despite the country's efforts to 
combat money laundering, such as amending Law No. 15/2002 on 
money laundering, establishing the PPATK and passing Law No. 
25/2003, which requires banks to have a thorough knowledge of 
their customers.  

The FATF plans to convene again in June and meet with the 
government to review Indonesia's seriousness in cracking down on 
money laundering.  

PPATK head Yunus Husein said that as of March 30, the center had 
received only 558 reports of suspicious transactions from 37 banks, 
one pension fund manager, one funding institution and one 
securities company out of 137 banks, 393 pension fund managers, 
and hundreds of funding institutions and securities companies.  

Meanwhile, none of the 2,130 rural credit banks (BPR), 814 foreign 
exchange traders and money delivery companies, 261 insurance 
companies, 178 stock brokers, 18 custodian banks and 10 mutual 
fund companies had filed any reports with the PPATK.  

Dorodjatun detailed the possible sanctions that may be imposed on 
NCCTs, including halting correspondence between NCCT banks and 
their counterparts in FATF countries, rejecting letters of credit 
drawn by NCCT banks and imposing tight scrutiny and premium 



charges on any transactions conducted by NCCTs with foreign 
companies, which would create a high-cost economy.  
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Australia & Indonesia To Fight Money 
Laundering 
By Australian Government 

Australia And Indonesia Strengthen Ability To Fight Money 
Laundering And Terrorist Financing. 

Australia and Indonesia have agreed to exchange financial 
intelligence to combat money laundering and the financing of 
terrorism, Attorney-General Philip Ruddock announced today. 

In a significant step in developing financial intelligence links to 
combat terrorism, money laundering and other major crimes, a 
memorandum of understanding has been developed between 
Indonesia's financial intelligence unit, the PPATK and Australia's 
AUSTRAC. 

The MOU has been signed today by the Attorney-General and the 
head of PPATK, Mr Yunus Husein, at the Regional Ministerial 
Meeting on Counter-Terrorism in Bali. 

"Developing strong links with our international partners does much 
to extend and strengthen the international exchange network of 
financial intelligence," Mr Ruddock said. 

"The ability to share intelligence internationally is vital in the 
prevention and detection of financial crimes, money laundering and 
other serious crimes. This agreement will enhance the ability of 
AUSTRAC to prevent terrorism by targeting money laundering and 
other suspect transactions." 

The value of intelligence has been well documented in 
investigations by law enforcement and revenue agencies in 
Australia and overseas. 

"Australia is at the leading edge of the international effort to 
combat money laundering and the financing of terrorism. 
Cooperation between countries to attack money laundering 
activities is a significant contributor to fighting transnational crime, 
including terrorism," Mr Ruddock said. 

"This agreement between Indonesia and Australia will make it 
increasingly difficult for money launderers and terrorism financiers 
to escape detection." 

The MOU is the 25th such agreement for AUSTRAC. It is based on 
the ?international best practice' standard developed by the Egmont 
Group of Financial Intelligence Units. 

Since the beginning of 2003, AUSTRAC has been providing assistance 
to PPATK as part of a capacity building project under the $10 
million assistance package to Indonesia, announced by the Prime 
Minister immediately following the Bali Bombings in 2002. 

Australia already has agreements to exchange financial intelligence 
with Belgium, Canada, Croatia, Denmark, France, Guernsey, Korea, 
Isle of Man, Israel, Italy, Lebanon, Malaysia, Mauritius, the 
Netherlands, New Zealand, Poland, Portugal, Singapore, Slovenia, 
South Africa, the United Kingdom, the USA, Vanuatu and 
Venezuela. 

 

 
 
 

YAYASAN KEHATI 
17 Januari 2004 
 
Kerugian Akibat Pencucian Uang Bidang 
Kehutanan Capai US$ 1 Miliar  
Sumber:  Suara Pembaruan   

Jakarta (SP). Kerugian negara akibat tindak pidana pencucian uang 
(money laundering) di bidang kehutanan, khususnya penebangan 
liar (illegal logging), diperkirakan mencapai US$ 1 miliar per tahun. 
Bahkan menurut beberapa perkiraan, angka kerugian ini bisa 
membengkak hingga US$ 3,4 miliar. Demikian diungkapkan Director 
General The Center for International Forestry Research (CIFOR), 
David Kaimowitz, saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) 
mengenai identifikasi tindak pidana pencucian uang bidang 
kehutanan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) di Jakarta, Jumat (16/1). Menurut David, sekitar 70 juta 
meter kubik kayu yang dikonsumsi oleh industri kayu domestik di 
Indonesia per tahunnya, 60 persen hingga 80 persen merupakan 
kayu yang diperoleh secara ilegal. Selain kerugian secara finansial, 
secara aktual hutan tropis dan ekologi berupa jenis spesies 
keanekaragaman hayati Indonesia juga menjadi berantakan akibat 
praktik pencurian kayu tersebut. Sebab itu, PPATK dan CIFOR 
meminta kepada pihak bank menyampaikan informasi jika ada 
rekening-rekening yang menyimpan dana hasil praktek penebangan 
hutan secara ilegal di banknya. Permintaan itu dilakukan seiring 
dengan adanya sinyalemen sebagian besar dana hasil pencurian 
kayu ini disimpan di bank. Bahkan disinyalir ada sejumlah bank yang 
membiayai aktivitas ini.  

Menurut Ketua PPATK Yunus Husein, jika bank terlibat dalam 
pembiayaan, belum bisa dimintakan pertanggungjawaban khususnya 
di Indonesia. Hal itu berbeda dengan di AS yang langsung dapat 
dimintai pertanggungjawaban jika membiayai suatu kegiatan yang 
merusak lingkungan. ''Di Indonesia kelihatannya belum. Memang 
harus dilihat dulu sejauh mana keterlibatan bank. Kalaupun 
terlibat, konsekuensinya mungkin hanya sanksi administratif seperti 
yang tertuang dalam pasal 4 UU Anti Pencucian Uang. Namun harus 
jelas hubungan bank dengan tindakan pencucian uang itu,'' katanya.  

PPATK dalam hal ini, hanya bisa menerima informasi-informasi guna 
dianalisis dan dilanjutkan kepada pihak kepolisian. Berkaitan 
dengan transaksi yang mencurigakan sejauh ini data yang masuk ke 
PPATK mencapai 437 kasus, namun tak satupun yang terkait dengan 
mesalah lingkungan. Terkait, kesulitan PPATK memperoleh data 
atau informasi mengenai kejahatan di sektor kehutanan di bank, 
antara lain disebabkan oleh bank itu sendiri yang tidak bersedia 
menyampaikan informasi karena khawatir ditinggal oleh 
nasabahnya. David menambahkan, bank sebaiknya ikut bertanggung 
jawab atas illegal logging yang terjadi dengan bersikap selektif 
dalam mengucurkan kredit, khususnya mensyaratkan adanya 
ketentuan fasilitas analisis dampak lingkungan. (BD/A-17)  

 
 
Gatra.Com 
Jakarta, 29 Juli 2004  
HUKUM & KRIMINALITAS 
 
Pencucian Uang Perlu, Kerja Sama Kejaksaan 
Agung-PPATK 
 
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) hingga 
saat ini belum memiliki jaringan kerja sama dengan dengan 
Kejaksaan Agung, padahal kerja sama dengan lembaga tersebut 
dirasakan sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang. 

Kepala PPATK Yunus Husein usai pelantikan tiga Wakil Kepala 
PPATK di Jakarta, Kamis, menyebutkan, kerja sama dengan 
Kejaksaan Agung dalam pemberantasan tindak pidana pencucian 



uang sebenarnya sudah dimasukkan dalam Inpres Nomor 5 tahun 
2003 atau yang lebih dikenal dengan White Paper. 

"Ada dua sasaran dalam White Paper yang berkaitan dengan PPATK 
yang hingga saat ini belum tercapai," kata Yunus Husein. 

Kedua sasaran itu adalah adanya nota kesepahaman (MoU) 
kerjasama antara PPATK dengan Kejaksaaan Agung, dan Keputusan 
Presiden (Keppres) tentang Penggajian personil PPATK. 

Menurut dia, dua sasaran tersebut seharusnya sudah tercapai pada 
Oktober 2003, namun hingga saat ini belum terlaksana. 

Ketika ditanya mengapa hingga saat ini belum juga ada kerja sama 
dengan pihak Kejaksaan Agung, Yunus mengatakan, sebaiknya hal 
itu ditanyakan langsung kepada pihak Kejaksaan Agung. 

"Itu sebaiknya ditanyakan ke sana, kita sudah lempar bola berkali-
kali ke sana tetapi tidak ada tanggapan, sementara dengan pihak 
kepolisian sudah beres," katanya. 

Pihaknya sudah menyampaikan hal itu kepada Kantor Menko 
Perekonomian, sehingga diharapkan dalam waktu dekat segera 
terjalin kerja sama antara PPATK dengan kejaksaan, demikian juga 
dengan PP tentang penggajian personil PPATK segera diterbitkan. 
PPATK juga sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik dengan pihak 
dalam negeri maupun luar negeri. 

"Dalam waktu dekat kita juga akan menjalin kerja sama dengan 
Ditjen Imigrasi dan unit intelejen keuangan Filipina, materinya 
sudah siap tinggal teken saja," katanya. [Tma, Ant] 

 

Pikiran Rakyat 
Jumat, 30 Januari 2004 
Ekonomi 
 
Pencucian Uang Bakal Merebak Menjelang 
Pemilu Melalui Sumbangan Parpol  
 

JAKARTA, (PR).- 

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2004, Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) mensinyalir praktik pencucian uang 
akan semakin merebak.  

"Pencucian uang dilakukan dengan cara menyembunyikan hasil 
pidana dalam bentuk sumbangan kepada parpol. Namun sampai 
saat ini PPATK belum menerima laporan adanya indikasi pencucian 
uang melalui parpol," ujar Ketua PPATK Yunus Husein dalam diskusi 
dengan Forum Diskusi Wartawan Keuangan dan Moneter (Forkem) di 
Gedung Bank Indonesia Jln. Kebon Sirih Jakarta, Jumat (30/1). 

Menurutnya, diperkirakan praktik pencucian uang ini akan dilakukan 
terutama melalui pengurus parpol. "Kami sempat mendapat laporan 
adanya aliran dana ke salah satu tokoh politik berkaitan dengan 
pembobolan BNI dan saat ini laporan tersebut masih diproses oleh 
PPATK," jelasnya. 

Menurut dia UU Pemilu hanya mengizinkan KPU untuk memeriksa 
rekening resmi parpol. Jadi, lanjutnya, justru sumbangan melalui 
pengurus parpol yang wajib di curigai. Dalam UU Pemilu, parpol 
diperkenankan menerima sumbangan dari perorangan sebesar 
maksimum Rp 200 juta dan dari institusi maksimum Rp 800 juta. 
"Kemungkinan adanya praktik pencucian uang itu tetap ada karena 
di Indonesia ukurannya satu orang satu suara," kata Yunus. 

Dikatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri hanya bisa 
mengawasi rekening-rekening resmi dari parpol. Sementara 
kemungkinan pencucian uang terjadi diluar rekening parpol. 

"Jadi bagaimana caranya KPU mengejar rekening-rekening itu. 
Sementara kita belum melakukan kerjasama dengan KPU," kata 
Yunus Husein. Pada kesempatan itu, Yunus juga mengungkapkan 

bentuk kerjasama bisa dilakukan dalam dua hal, yakni bentuk 
tertulis (MoU) dan reprositas.  

Hingga berakhirnya tahun 2003, PPATK telah menerima 410 laporan 
transaksi keuangan mencurigakan (Suspicious Transaction Report - 
STR) dari 34 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang seluruhnya 
berbentuk bank umum.  

Sebanyak 291 STR diantaranya berasal dari pelimpahan Unit Khusus 
Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia. Dengan beroperasinya 
PPATK secara penuh tanggal 17 Oktober 2003, telah diterima 119 
STR.  

"Dari hasil analisis terhadap STR yang telah diterima, dapat 
disimpulkan terdapat 59 kasus (berasal dari hasil analisis 165 STR) 
yang memiliki indikasi tindak pidana pencucian uang," jelasnya. 

Keseluruhan kasus tersebut telah diteruskan kepada pihak 
kepolisian dan kejaksaan sebagai informasi intelijen keuangan. 
Berdasarkan laporan dari Kepolisian RI, lima STR telah dilimpahkan 
kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), dua STR tidak memenuhi 
unsur pidana, lima STR tidak dapat diproses. Sementara itu, 
sebanyak dua kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian 
uang sekarang dalam proses pemeriksaan pengadilan.  

Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu tindakan 
atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan 
perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang kerap 
dilakukan oleh organization crime, maupun individu yang 
melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan tindak 
pidana lainnya. Dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan 
asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, 
sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa 
terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. 

Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang 
melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau 
menjauhkan para pelaku tersebut dari kejahatan yang 
menghasilkan proceeds of crime, memisahkan proceeds of crime 
dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa 
adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan re-investasi 
hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya kedalam bisnis 
yang sah. 

Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapatan atau harta 
kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana 
yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus 
tindak pidana seperti ini dari waktu-kewaktu semakin kompleks 
dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup 
rumit. 

Upaya pemberantasan praktik pencucian uang ini memiliki arti 
penting apabila melihat dampak yang ditimbulkannya, antara lain 
berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan 
kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang 
beredar, serta meningkatnya berbagai tindak pidana yang 
menghasilkan uang (harta kekayaan).  

Sebagaimana diketahui, berbagai kejahatan, baik yang dilakukan 
oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas 
wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas 
wilayah negara lain makin meningkat.  

Bahkan baru-baru ini Indonesia dihadapkan pada krisis multidimensi 
khususnya dalam bidang penegakan hukum terutama tidak 
efektifnya penanganan korupsi, penyuapan, narkotika dan 
psikotropika, dan illegal logging.  

Tindak pidana tersebut ditengarai menghasilkan uang (harta 
kekayaan) yang sangat besar, namun pelakunya sulit ditangkap. 
Pelaku tindak pidana biasanya tidak langsung membelanjakan uang 
hasil tindak pidananya tetapi terlebih dahulu dimasukkan ke dalam 
sistem keuangan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan 
keuangan untuk tujuan menyembuyikan atau menyamarkan.  



Menangkap pelaku tindak pidana jauh lebih sulit dibandingkan 
dengan menangkap harta hasil tindak pidana. Dengan alasan 
tersebut, pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan 
metode baru dalam menangkap pelaku tindak pidana melalui hasil 
tindak pidananya yang terdapat dalam sistem keuangan dan 
lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan. (A-80)  

 

 

KOMPAS 

Rabu, 7 Juli 2004 

FATF Nilai RI Belum Pantas Keluar dari Daftar 
Hitam  
Jakarta, Kompas - Satuan tugas internasional yang memantau 
penanganan pencucian uang di tiap negara, Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF), menilai Indonesia saat ini belum 
pantas keluar dari daftar hitam (negara-negara yang tidak 
kooperatif). Salah satu alasannya karena belum satu pun kasus 
pencucian uang diputuskan pengadilan meskipun sudah dua tahun 
lebih Indonesia memiliki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK). 

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua PPATK I Gde Made Sadguna pada 
diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi Wartawan Ekonomi dan 
Keuangan (Forkem) pada hari Selasa (6/7) di Jakarta. Made 
mendampingi Ketua PPATK Yunus Husein. 

Sementara itu, Yunus Husein menuturkan, ada bank yang takut 
melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang menyangkut 
rekening pejabat politik, seperti anggota DPR, Kepala Polda, dan 
Panglima Daerah Militer (Pangdam). 

Yunus juga menyebutkan, pada pemilihan umum legislatif April 
lalu, sekitar lima partai diindikasikan terlibat pencucian uang. 
Namun, Yunus menolak menyebut partai yang dimaksudnya. "Kalau 
partai dan calon presidennya menang, kan repot saya," katanya. 

Made menjelaskan, pada Juni lalu ada dua agenda penting yang 
melibatkan PPATK. Pertama, mengadakan pertemuan bilateral 
dengan FATF di Seoul, Korea Selatan. Kedua, menghadiri 
pertemuan The Egmont Group yang menandai masuknya Indonesia 
secara resmi ke komunitas intelijen keuangan dunia. 

Pertemuan face to face antara PPATK dan FATF mengevaluasi 
perkembangan pembangunan rezim antipencucian uang di 
Indonesia, untuk selanjutnya dibawa ke sidang pleno FATF di Paris, 
Perancis, 30 Juni-2 Juli. 

"Kesimpulannya, Indonesia dinilai masih belum memenuhi 
ekspektasi FATF sehingga belum bisa keluar dari daftar hitam 
(daftar negara yang tidak kooperatif dalam penegakan 
antipencucian uang)," katanya. 

Dasar pertimbangan yang memberatkan adalah Indonesia dipandang 
masih belum bisa menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang, yang terbukti dari belum adanya satu pun kasus 
tindak pidana pencucian uang yang diputus di pengadilan. 

 

Ukraina keluar 

Made memaparkan, tahun 2001 terdapat 23 negara yang tercantum 
pada daftar hitam FATF itu. Awal tahun 2004, tercantum tujuh 
negara (termasuk Indonesia) dalam daftar itu. 

"Sekarang masih ada enam negara di daftar hitam itu, termasuk 
Indonesia. Negara lainnya adalah Nauru, Myanmar, Kepulauan Cook, 
Filipina, dan Nigeria," kata Made. 

Made membandingkan Indonesia dengan Ukraina yang telah berhasil 
keluar dari daftar hitam FATF. Menurut Made, Pemerintah Ukraina, 
negara yang jauh lebih kecil dari Indonesia itu, dengan serius 

menugaskan menteri luar negerinya untuk menangani masuknya 
negara tersebut dalam daftar hitam FATF. 

"Hasilnya sangat mengejutkan. Antara Januari-Juni 2004 di Ukraina 
terdapat lebih dari 244 ribu laporan transaksi keuangan 
mencurigakan, dengan 47 kasus pencucian keuangan diputus di 
pengadilan," kata Made. 

Sementara di Indonesia, kata dia, baru terdapat 741 laporan 
transaksi keuangan mencurigakan dari 45 bank umum, lima lembaga 
nonbank, dan tiga pedagang valuta asing, tanpa satu pun kasus 
pencucian uang yang diputuskan pengadilan. 

Ia menambahkan, jumlah seluruh penyedia jasa keuangan yang ada 
di Indonesia tercatat 3.941 lembaga, termasuk 137 bank umum. 
Dari 137 bank umum itu, baru 45 bank yang melaporkan transaksi 
keuangan mencurigakan kepada PPATK. "Dengan keadaan demikian, 
bagaimana kita bisa menuntut-nuntut minta keluar dari daftar 
hitam FATF? Rasanya kita kurang tahu diri," kata Made. (faj/fey) 

 
 
 
KOMPAS 
Kamis, 17 Juni 2004 
Bisnis & Investasi 
KILASAN EKONOMI  

PPATK Tanda Tangani MOU dengan Kepala Polri 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein, Rabu (16/6) di Jakarta, menandatangani Nota 
Kesepahaman (MOU) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
Jenderal Polisi Da’i Bachtiar. Penandatanganan nota kesepahaman 
tersebut bertujuan untuk membangun rezim antipencucian uang di 
Indonesia yang ditandai dengan penegakan hukum secara tegas dan 
konsisten. Pelaksanaan MOU tersebut nantinya akan mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang telah diubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 
2003 serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Paket 
Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program 
Kerja Sama dengan Dana Moneter Internasional. "Dalam MOU ini 
diatur hal-hal yang berkaitan dengan tujuan kerja sama, tanggung 
jawab, bentuk kerja sama, pelaksanaan kerja sama, pemblokiran 
dan pembukaan rahasia bank, dan perihal lainnya dengan 
kepolisian," kata Yunus. (TAV)  

 

KOMPAS 
Kamis, 24 Juni 2004 
Bisnis & Investasi 
 
Jika RI Mau Keluar dari Daftar Hitam FATF, 
Kasus BNI Harus Diselesaikan  
 
Jakarta, Kompas - Satuan tugas internasional yang memantau 
penanganan masalah pencucian uang di tiap negara, Financial 
Action Task Force on Money Laundering (FATF), menekankan, 
Indonesia harus menyelesaikan beberapa kasus besar, termasuk 
kasus pembobolan Bank Negara Indonesia, jika Indonesia ingin 
keluar dari daftar hitam FATF. FATF mengharapkan, orang-orang 
yang bersalah dan terkait dalam kasus pembobolan Bank BNI 
dihukum.  

Keberhasilan atas penanganan kasus pembobolan Bank BNI akan 
menjadi nilai tambah (credit point) yang amat berarti bagi 
Indonesia untuk keluar dari daftar hitam FATF. Hal itu dikemukakan 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein, Rabu (23/6). 

Yunus, pekan lalu, menghadiri pertemuan FATF di Seoul, Korea 
Selatan, yang merupakan pertemuan tahunan Asia Pacific Group on 
Money Laundering dan pertemuan bilateral PPATK dengan FATF. 



Karena peserta kedua pertemuan itu sama, pertemuan tersebut 
disatukan. 

"Mereka bilang, ’Kalau Anda mau hebat benar, cepat-cepat bebas 
dari daftar hitam FATF, kasus-kasus besar seperti Bank BNI harus 
segera diselesaikan dan orang-orang yang bersalah benar-benar 
dihukum.’ FATF ingin melihat contoh penerapan Undang-Undang 
(UU) Antipencucian Uang, jangan cuma ngomong doang," kata 
Yunus. 

Sejak bulan April, Indonesia masuk daftar hitam FATF bersama 
Kepulauan Cook, Nigeria, Guatemala, Myanmar, Nauru, dan 
Filipina. Konsekuensi dari masuk daftar hitam FATF adalah besarnya 
berbagai biaya operasional dalam transaksi internasional. Bulan Juli 
mendatang, sidang plenonya, FATF akan membahas negara-negara 
yang ada di daftar hitam itu. 

Menurut Yunus, sejumlah negara yang berpengaruh di FATF, 
termasuk AS, menyatakan kalau kasus pembobolan Bank BNI 
berhasil diungkap tuntas serta penegakan hukum atas kasus 
tersebut berjalan dengan bagus, keberhasilan itu dapat menjadi 
credit point untuk Indonesia. "Ini bisa membantu memberikan citra 
yang bagus bahwa implementasi UU Antipencucian Uang sudah baik, 
enggak main-main," katanya. 

Pada bagian lain, Yunus meluruskan berita Kompas berjudul "Hanya 
Lima Persen Transaksi Mencurigakan yang Diproses" (Kompas,17/6). 
Yunus menjelaskan, dari 700 laporan transaksi keuangan 
mencurigakan (LTKM) yang disampaikan penyedia jasa keuangan, 99 
kasus yang terdiri atas 271 LKTM telah disampaikan ke penyidik. 

 

Surat DPR 

Sementara itu, seusai rapat tertutup Panitia Kerja (Panja) DPR 
tentang Bank BNI dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Deputi Senior 
Gubernur Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution mengatakan, BI sudah 
melakukan pemeriksaan atas sejumlah rekening yang diperkirakan 
menerima dana dari pembobolan Bank BNI melalui surat kredit 
(L/C) fiktif Bank BNI. 

Akan tetapi, BI sampai saat ini belum dapat memberikan hasil 
pemeriksaan aliran dana itu kepada Panja Bank BNI dan Bank BRI. 
"Jelas kami bisa memberikan aliran dana itu. Namun, yang 
diperlukan adalah surat dari DPR agar BI dapat dilindungi secara 
hukum untuk membuka rekening itu. BI memang ada kewenangan 
membuka, tetapi untuk menyerahkannya ke DPR kami minta supaya 
mereka yang bertanggung jawab jika sudah diberikan kepada DPR," 
katanya. 

Ditanya berapa rekening yang sudah diperiksa dan sampai di level 
berapa aliran dananya, Anwar tak mau mengungkapkan. "Kami tahu 
aliran dana itu. Akan tetapi, bagaimana alasannya dari aliran dana 
itu ditransfer ke sana, itu polisi yang memeriksa. Dari mana 
dananya, apakah mungkin dia berjualan apa, BI tidak tahu 
alasannya apa, dan dari mana dananya. BI itu bukan penegak 
hukum yang melakukan pemeriksaan sampai ke situ," lanjutnya. 

Anwar menegaskan, surat permintaan ke BI itu harus 
ditandatangani Ketua DPR. "Maksudnya, kalau ada apa-apa dengan 
data yang dikirimkan BI, itu menjadi tanggung jawab DPR," ujarnya. 
Sedangkan anggota Panja Bank BNI Anthony Zedra Abidin 
menyatakan, dalam rapat Panja Bank BNI itu ada tiga hal yang 
diminta DPR kepada polisi, BI, maupun direksi Bank BNI. 

"Pertama, supaya pemeriksaan polisi berjalan dengan efektif. 
Karena, selama ini yang masih ditahan polisi justru pelaku-pelaku 
dari Bank BNI, akan tetapi mereka yang menerima aliran dana 
masih berkeliaran. Ada kesan bahwa pemeriksaannya lamban," 
katanya. 

"Kedua, bagaimana supaya tingkat pengembalian dari dana sebesar 
Rp 1,7 triliun yang dibobol lewat L/C fiktif itu bisa dikembalikan 
secara optimal. Sampai saat ini recovery rate-nya masih nol. Itu 

yang sangat menyakitkan. Yang ketiga, BI harus memperbaiki lagi 
secara serius sistem pengawasan perbankan," ujarnya. (fey/har)  
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Indonesia, Australia To Share Financial Sector 
Intelligence 
 
NUSA DUA, Bali, Feb 6 Asia Pulse - Indonesia and Australia have 
agreed to exchange intelligence information in the financial sector 
as part of their efforts to fight money-laundering practices and the 
funding of terrorism.  

The agreement was signed by the head of Indonesia's Financial 
Transactions Reporting and Analyzing Centre (PPATK), Yunus 
Husein, and Australian Attorney General Philip Rudock here on 
Wednesday on the sidelines of a regional ministerial meeting on 
terrorism from Feb 4-5.  

The agreement was also signed within the framework of a 
cooperation agreement between Indonesia and the Australian 
Transaction Report and Analysis Centre (Austrac) that will be used 
by the Indonesian government as main point to prevent and fight 
money laundering practices, Yunus said.  

"Austrac as PPATK's counterpart has helped much in establishing the 
anti-money laundering regime, particularly in the formation of 
PPATK," he added.  

Meanwhile, Austrac Director Neil Jensen who witnessed the signing 
of the cooperation agreement also stressed the importance of the 
accord for Australia.  

"The agreement is a symbol of Australia's support for the efforts to 
establish an effective anti-money laundering regime in Indonesia," 
he said.  

Since 2003, Austrac has been providing US$10 million worth of aid 
to Indonesia in support of a project to develop the latter's 
capability to combat money-laundering practices. The aid had been 
promised by Australian Prime Minister Joh Howard following the 
Bali bombings that took place on October 12, 2002.  

The PPATK also signed similar agreements with several other 
countries, including Thailand, Malaysia and Korea. (ANTARA)  
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(Jakarta, Bisnis) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) mengungkapkan dana sebesar US$12 juta -diduga terkait 
kasus BNI- yang ditemukan Mabes Polri di Los Angeles, AS, 
kemungkinan besar digunakan untuk membeli saham kapal Queen 
Mary.  

Queen Mary adalah nama sebuah kapal pesiar mewah berbobot 
150.000 ton yang biaya pembuatannya mencapai US$ 800 juta dan 
sempat digunakan sebagai hotel terapung selama berlangsungnya 
Olimpiade Athena lalu.  

Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan dana sebesar US$12 juta 
ini merupakan hasil penelusuran pihaknya yang telah disampaikan 
kepada Kepolisian sejak Desember tahun lalu.  

Namun dia belum dapat memastikan adanya keterkaitan dana ini 
dengan tersangka pembobol BNI Adrian Waworuntu.  



"[rekening yang ditemukan] atas nama seorang wanita, belum jelas 
apakah ada hubungannya dengan Adrian," kata Yunus kepada 
wartawan, pekan lalu.  

Yunus mengatakan pihaknya akan segera menghubungi Financial 
Crimes Enforcement Network (FinCEN) di Amerika Serikat untuk 
menanyakan kemungkinan adanya keterkaitan Adrian Waworuntu 
dengan rekening senilai US$12 juta itu.  

Menurut Yunus, kecurigaan ini didasarkan temuan PPATK bahwa 
terdapat transaksi dengan nilai cukup besar sewaktu Adrian buron 
ke Los Angeles beberapa waktu lalu.  

Mengenai kemungkinan pengembalian dana tersebut ke Indonesia, 
Yunus menjelaskan saat ini pemerintah di bawah koordinasi 
Departeman Kehakiman tengah memikirkan cara mengembalikan 
dana US$12 juta itu.  

Hanya saja, kata dia, proses pengembalian tidak bisa dilakukan 
dengan cepat karena masih terhalang dengan aturan dan yurisdiksi 
negara lain, dalam hal ini Amerika Serikat. (12)  
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Australia and Indonesia strengthen 
ability to fight money laundering and 
terrorist financing 
Australia and Indonesia have agreed to exchange financial 
intelligence to combat money laundering and the financing of 
terrorism, Attorney-General Philip Ruddock announced today. 

In a significant step in developing financial intelligence links to 
combat terrorism, money laundering and other major crimes, a 
memorandum of understanding has been developed between 
Indonesia's financial intelligence unit, the PPATK and Australia's 
AUSTRAC 

The MOU has been signed today by the Attorney-General and the 
head of PPATK, Mr Yunus Husein, at the Regional Ministerial 
Meeting on Counter-Terrorism in Bali.  

"Developing strong links with our international partners does much 
to extend and strengthen the international exchange network of 
financial intelligence," Mr Ruddock said. 

"The ability to share intelligence internationally is vital in the 
prevention and detection of financial crimes, money laundering and 
other serious crimes.  This agreement will enhance the ability of 
AUSTRAC to prevent terrorism by targeting money laundering and 
other suspect transactions." 

The value of intelligence has been well documented in 
investigations by law enforcement and revenue agencies in 
Australia and overseas.  

"Australia is at the leading edge of the international effort to 
combat money laundering and the financing of terrorism.  
Cooperation between countries to attack money laundering 
activities is a significant contributor to fighting transnational crime, 
including terrorism," Mr Ruddock said. 

"This agreement between Indonesia and Australia will make it 
increasingly difficult for money launderers and terrorism financiers 
to escape detection." 

The MOU is the 25th such agreement for AUSTRAC.  It is based on 
the 'international best practice' standard developed by the Egmont 
Group of Financial Intelligence Units. 

Since the beginning of 2003, AUSTRAC has been providing assistance 
to PPATK as part of a capacity building project under the $10 
million assistance package to Indonesia, announced by the Prime 
Minister immediately following the Bali Bombings in 2002. 

Australia already has agreements to exchange financial intelligence 
with Belgium, Canada, Croatia, Denmark, France, Guernsey, Korea, 
Isle of Man, Israel, Italy, Lebanon, Malaysia, Mauritius, the 
Netherlands, New Zealand, Poland, Portugal, Singapore, Slovenia, 
South Africa, the United Kingdom, the USA, Vanuatu and 
Venezuela. 

Media Contact: Steve Ingram 0419 278 715 
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Semua Aset Hendra Rahardja di Australia Sudah 
Dijual Laporan : Erlangga Djumena  
 

Jakarta, KCM  

Semua aset milik Hendra Rahardja yang berada di Australia sudah 
berpindah tangan ke pihak lain, padahal pihak Indonesia telah 
meminta aset tersebut dibekukan sebagai pembayaran yang telah 
ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) senilai Rp1 
triliun lebih. 

Demikian disampaikan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Yunus Husein, dalam diskusi dengan wartawan 
Forkem di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Jumat (30/1). 

Dikatakannya, pemerintah sendiri sudah membentuk tim untuk 
mengusut aset-aset dan rekening Hendra Rahardja di Australia. Tim 
tersebut (Yunus Husein sebagai wakil ketua tim) terdiri dari Depkeh 
dan HAM, PPATK, Polri, kejaksaan, dan Deplu. 

Menurut Husein, tim tersebut telah berangkat ke Australia sebanyak 
dua kali. Pertama, melakukan pendekatan kepada pemerintah 
Australia supaya membantu dalam proses pengusutan aset Hendra 
Rahardja di negara tersebut. "Australia menyanggupi hal itu," 
ungkapnya. 

Sedang tim kedua (dipimpin Husein), berangkat ke Sydney dan 
mengajukan pembekuan aset Hendra, keluarga dan perusahaannya 
pada pengadilan tinggi di Perth dan Sydney. "Besoknya langsung 
keluar (dikabulkan) untuk pembekuan aset dan rekening (Hendra) di 
beberapa bank di Australia," ungkapnya. 

Keluarga Hendra Rahardja, menurut Husein, diberikan waktu enam 
bulan untuk melakukan bantahan, tetapi sampai akhir tenggat 
waktu yakni Januari ini, pihak keluarga Hendra sama sekali tidak 
melakukan bantahan. Namun, berdasarkan keterangan pemerintah 
Australia, aset Hendra Rahardja di negara itu ternyata sudah dijual 
semuanya. "Pertengahan Desember, pihak Australia bilang aset itu 
sudah hilang semua, tinggal uang di bank saja," katanya. 

Husein mengaku tidak hafal mengenai jumlah uang Hendra yang ada 
di bank-bank Australia. "Memang cukup besar, tapi tidak bisa 
memenuhi uang pengganti sebagaimana yang ditentukan PN Jakpus, 
yaitu lebih dari Rp1 triliun," ucapnya dan yakin uang tersebut bisa 
kembali secara utuh ke Indonesia. 

Mengenai hilangnya aset Hendra, pemerintah Australia, tidak bisa 
berbuat apa-apa, karena penjualannya dilakukan sebelum 
pengajuan pembekuan aset Hendra di Australia oleh pemerintah 
Indonesia pada Juli 2003. (Ant/ima) 
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PPATK Harapkan Pertemuan Komite 
Antipencucian Uang Segera Dilakukan 
  
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keungan (PPATK) berharap, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pencucian Uang segera 
melakukan pertemuan. 

Pertemuan yang sebelumnya akan diadakan pada Senin (9/11) lalu, 
tidak jadi. Padahal agenda pertemuan ini untuk membahas 
pelaksanaan tindak pidana pencucian uang, target, serta sasaran 
dalam program kerja 100 hari kabinet. 

Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, pertemuan pertama dalam 
kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini batal karena 
banyaknya peristiwa lain di Indonesia. Pemerintah sedang 
mempunyai agenda lain, seperti penanganan keamanan dan 
Lebaran. 

“Tapi kami juga minta supaya pertemuan ini diprioritaskan," kata 
Yunus ketika Tempo. “Mungkin secepatnya setelah Lebaran.” 

Dalam pertemuan di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan 
Keamanan itu, rencananya akan hadir Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Aburizal Bakrie, Menteri Luar Negeri Hassan 
Wirajuda, Menteri Keuangan Jusuf Anwar, Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Hamid Awaluddin, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, 
Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar, Gubernur Bank Indonesia 
Burhanuddin Abdullah, Ketua PPATK Yunus Husein, serta instansi 
terkait lainnya.  

Sebelumnya, pembahasan pencegahan serta pemberantasan 
pencucian uang ini sudah digagas pada saat Yudhoyono menjadi 
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Pembahasan ini terkait 
dengan peringkat Indonesia yang masih tergolong sebagau negara 
yang non-kooperatif di sector pencucian uang. Pemeringkatan itu 
diberikan oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on 
Money Laundering(FATF). Indonesia ada bersama-sama dengan 
beberapa negara lainnya seperti Cook Islands, Myanmar, Nauru, 
Nigeria, dan Filipina. 

Yunus mengatakan, FATF akan berkunjung ke Indonesia pada 17 
Januari 2005. Tujuannya, untuk memantau perkembangan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di 
Indonesia. Setelah itu, FATF akan mengadakan sidang pleno untuk 
menentukan kembali kategori negara serta wilayah, berkaitan 
dengan pencucian uang pada 9-11 Februari 2005. 

FATF menitikberatkan pada tiga persoalan yang harus menjadi 
perhatian pemerintah. Pertama, sejauh mana Indonesia 
memberikan bantuan hukum timbal balik kepada negara lain. 
Kedua, bagaimana implementasi Undang-Undang Pencucian Uang di 
Indonesia. Ketiga, bagaimana efektifitas program audit lembaga 
keuangan dalam pemberantasan pencucian uang.  

Yunus optimistis, Indonesia akan keluar dari daftar hitam. Namun 
syaratnya, instansi terkait seperti lembaga keuangan, kejaksaan, 
kepolisian, dan instansi lainnya mempunyai komitmen yang sama 
dalam memberantas tindak pidana ini.  

Selain itu, Indonesia juga memerlukan diplomasi yang bisa 
meyakinkan dunia internasional. Diplomasi dalam beberapa acara 
kenegaraan seperti pertemuan forum kerja sama ekonomi Asia 
Pasifik (APEC), perlu dilakukan agar isa mendongkrak citra 
Indonesia. “Kami sudah menyampaikannya ke presiden,” katanya. 
 
Yandi MR – Tempo 
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Agar RI Keluar dari Daftar Hitam, Menteri Harus 
Lobi FATF  
M. Budi Santosa - detikInet 

Jakarta, Lobi menteri-menteri ke sejumlah negara FATF (Financial 
Action task Force on Money Laundering) diperlukan untuk 
memberikan peluang yang lebih besar bagi Indonesia keluar dari 
daftar negara yang tidak kooperatif atas penanggulanan tindak 
pidana pencucian uang. 

Diharapkan pada sidang FATF pada Februari mendatang, Indonesia 
bisa keluar dari daftar negatif tersebut. "Mungkin masih diperlukan 
lobi oleh menteri-menteri. Itu sudah sesuai dengan pernyataan pak 
Yusril. PPATK juga akan melakukan perbaikan hal yang masih 
dianggap kurang," kata Kepala PPATK Yunus Husein. 

Yunus Husein mengungkapkan hal itu usai mengikuti pertemuan 
dengan tim review FATF di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan 
Banteng, Jakarta, Jumat (28/1/2005). 

Saat ini delegasi FATF yang tengah berkunjung ke Indonesia terdiri 
dari beberapa negara seperti Taiwan, Jepang, Hong Kong, AS dan 
Inggris. Delegasi ini ditemui oleh Menkeu Jusuf Anwar, Gubernur BI 
Burhanuddin Abdullah, Kepala PPATK Yunus Husein, Dirjen Lembaga 
Keuangan Darmin Nasution. 

Menurut Yunus, pada pertemuannya kali ini, pembicaraan masih 
belum mengarah ke hal-hal yang substansial, dimana tim ini 
selanjutnya akan berada di Indonesia beberapa hari untuk 
melakukan proses penilaian.  

Yunus menyebutkan, FATF dalam kunjungannya menyoroti 3 hal 
yang harus diperbaiki Indonesia. Pertama, efektifitas dari mutual 
legal assistance. kedua, efektifitas dan pelaksanaan anti pencucian 
uang dan ketiga, efektifitas dari program audit terhadap lembaga-
lembaga keuangan.  

Yunus melalui surat resminya tertanggal 20 Januari 2005 kepada 
Presiden FATF menyatakan, Indonesia sudah melakukan berbagai 
langkah perbaikan. Misalnya, untuk pelaksanaan mutual legal 
assistance, sepanjang 2003-2004 sudah dilakukan penandatanganan 
37 nota kerjasama dengan lembaga anti pencucian uang di negara 
lain seperti Singapura, Australia, Cook Island, Uni Emirat Arab, 
Hong Kong, Filipina, Swiss, Malaysia, Belgia, Thailand dan 
Mauritius. 

Sementara untuk pelaksanaan UU anti pencucian uang, berdasarkan 
data per 13 Januari 2005, PPATK telah melaporkan berbagai kasus 
ke polisi dan Kejaksanaan Agung. Sementara PPATK bekerjasama 
dengan lembaga lain juga telah melakukan upaya audit terhadap 
lembaga-lembaga keuangan. Hingga Desember 2004 telah dilakukan 
audit 8 lembaga keuangan non bank diantaranya terdiri dari 4 
perusahaan asuransi, 2 perusahaan pembiayaan dan 2 perusahaan 
dana pensiun. Sedangkan BI disebutkan telah melakukan audit atas 
34 bank. 

Untuk transaksi mencurigakan yang dilaporkan ke PPATK per 
Januari 2005, terdapat 70 bank dan 11 lembaga keuangan non bank 
yang telah melaporkan. Angka ini meningkatkan dibandingkan data 
per September 2004 yang baru tercatat 48 bank dan 8 lembaga 
keuangan non bank yang melaporkan transaksi keuangan yang 
mencurigakan. Sementara transaksi keuangan tunai (CTR) telah 
dilaporkan sebanyak 390.308 CTR atau mengalami kenaikan 
pelaporan rata-rata 97 ribu CTR per bulan. (qom/)  
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Langkah KPK Masih Terganjal 
 

Sebagai super body pemberantas korupsi, langkah KPK ternyata 
masih sering terganjal. Anggota penasehat Komisi Pemberantas 
Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, mengungkapkan, masih 
lemahnya perangkat hukum pendukung selama ini sering menjadi 
kendala bagi aksi KPK. KPK misalnya, baru dibenarkan memeriksa 
rekening bank seseorang jika orang tersebut telah berstatus 
tersangka.  

“Itu berarti, sebelum membuka rekening bank orang tersebut, 
penyidik harus punya alat bukti yang kuat dulu. Padahal, salah satu 
sumber strategis yang bisa dilacak untuk mengetahui potensi 
seseorang melakukan korupsi atau tidak, justru melalui rekening 
banknya,”ungkapnya . 

Selain itu, lanjut Abdullah, belum adanya undang-undang 
perlindungan saksi (pelapor) juga kerap menjadi kendala. Sebab 
dengan alasan pencemaran nama baik, seorang saksi dapat disomasi 
atau ditahan oleh pejabat terkait. Bahkan mengalami intimidasi 
dan perlakukan tidak menyenangkan dari aparat/konco-konco 
koruptor di daerah terkait.  

“Lalu sulitnya mencari penyidik yang harus berasal dari kepolisian 
atau kejaksaan dalam jumlah cukup dan berkualitas, serta semakin 
canggihnya langkah menghilangkan jejak yang dilakukan koruptor 
juga menjadi kendala KPK dalam melaksanakan tugasnya,”kata 
Abdullah saat menyampaikan makalah dalam Semiloka “Wajah 
Pemberantasan Korupsi di Indonesia” yang digelar Keluarga 
Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), di Aula Timur ITB 
penghujung Juli. 

 
Banyak yang tidak tahu korupsi 

Pada kesempatan yang sama Abdullah juga menyebutkan, akibat 
terlalu lama menjadi endemik, hampir semua orang di Indonesia 
tidak mengetahui secara menyeluruh wajah korupsi di Indonesia. 
Ketidaktahuan itu, kata dia, akhirnya menyebabkan segala program 
pemberantasan korupsi seperti berjalan di tempat. 
“Kasus-kasus korupsi yang ada membuktikan keterlibatan seluruh 
institusi kenegaraan dan kemasyarakatan dalam korupsi. Mulai dari 
lurah sampai dengan presiden, dari sopir kantor sampai dengan bos 
kantor, atau dari rakyat biasa sampai dengan ulama,”tegasnya. 

Padahal berdasarkan jenisnya, menurut Abdullah, tindak korupsi 
yang sering terjadi dalam masyarakat dan birokrasi antara lain bisa 
dikategorikan ke dalam jenis suap, hadiah, pemerasan, pungli, 
mark up, transaksi rahasia, hibah (yang tidak sesuai dengan syar’i), 
penggelapan, mengkhianati amanah, melanggar sumpah jabatan, 
kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan jabatan dan fasilitas 
negara.  

“Sementara dari segi motif, korupsi biasa terjadi karena 
kebutuhan, karena ada peluang, keinginan memperkaya diri sendiri, 
keinginan menjatuhkan pemerintah, dan keinginan untuk menguasai 
suatu negara,”ujarnya. (ulli) 

 
 

PPATK Temukan 2312 Kasus Keuangan  

Hingga Maret 2005, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan menemukan 2312 Laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan (LTKM). Sebanyak 292 kasus hasil analisis 577 LTKM 
telah dilaporkan kepada Kapolri. Dari jumlah itu, 60 kasus 
diantaranya sudah selesai disidik, dan 20 kasus sudah diputuskan di 
pengadilan. 

“Tapi jumlah yang dilaporkan itu belum termasuk 15 pejabat Polri 
(yang diduga terlibat pencucian uang),” kata Kepala Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, 
kepada wartawan, di sela-sela acara Semiloka tentang 
pemberantasan korupsi di ITB, akhir Juli. 

Menuru dia, ke-15 pejabat itu tidak hanya berasal dari perwira 
tinggi saja, melainkan juga mulai dari pangkat bintara. Yunus 
berharap Kapolri segera menindaklanjuti laporan PPATK tentang 
dugaan keterlibatan 15 pejabat POLRI dalam pencucian uang ini.  

“Yang jelas, kami berjanji memperlakukan sama semuanya,” ujar 
Yunus. Dia juga mengungkapkan sejauh ini belum pernah ada 
ancaman atau intimidasi yang dialaminya berkaitan dengan 
tugasnya di PPATK.  
Menurut Yunus, dari laporan-laporan yang diterima PPATK, secara 
umum bisa dipastikan hampir semua lapisan masyarakat melakukan 
tindakan pencucian uang. (ulli) 

 

Tertunda Lagi 

Pelimpahan kasus dugaan korupsi DPRD Kota Bandung sebesar Rp. 
9,8 miliar ke Pengadilan Negeri Bandung ditunda lagi. Menurut 
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) 
Bandung, Sukaryo, penundaan dilakukan sehubungan instruksi 
Kejaksaan Agung RI agar penyidikan setiap kasus dugaan korupsi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilengkapi 
keterangan saksi ahli hukum pidana. 

Sukaryo sendiri mengaku, sudah mengirimkan surat permintaan ke 
Universitas Padjadjaran (Unpad) agar ditunjukkan ahli hukum 
pidana dari Fakultas Hukum Unpad awal Agustus. Namun hingga 
berita ini dibuat, pekan kedua Agustus, Sukaryo belum mendapat 
jawaban dari Unpad. “Tapi kalau dalam waktu dekat tidak ada 
balasan juga, kita akan coba minta ke perguruan tinggi 
lain,”ujarnya tanpa bersedia merinci batas waktu penerimaan 
balasan surat. 

Sebelumnya, akhir Juli, menurut Kasi Pidsus, pihaknya mengirimkan 
Rencana Dakwaan (Rendak) kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi 
(Kejati) Jabar untuk meminta petunjuk. Rendak, kata dia, sudah 
dikembalikan hari itu juga, disertai catatan Kepala Kejati agar 
dilakukan penajaman.”Sekarang namanya bukan Rendak lagi tapi 
surat dakwaan. Hanya perlu diperbaiki sedikit dan ditambah 
keterangan saksi ahli hukum pidana,”ungkapnya. 

Sukaryo menandaskan, berkas dakwaan akan segera dilimpahkan ke 
pengadilan segera setelah keterangan saksi ahli diperoleh. “Karena 
sesudah dipertajam dan dilengkapi keterangan saksi ahli, kita tak 
perlu lagi minta petunjuk Kajati. Jadi bisa langsung saja limpahkan 
ke pengadilan,” tandasnya. (rick) 
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“RAKYAT PERLU BERPERAN AKTIF DALAM 
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI 
INDONESIA”  
Proses demokratisasi yang terus bergulir di Indonesia merupakan 
pendorong bagi terus dilakukannya upaya pemberantasan korupsi di 
Indonesia, demikian salah satu hal yang mengemuka dalam seminar 
bertopik “Transparency and Anti-Corruption Challenges in 
Indonesia” pada tanggal 12 Oktober 2005, yang disponsori KBRI 
Washington DC dan Bank Dunia, dengan organisator United States-
Indonesia Society (USINDO) dan US-ASEAN Business Council.  



Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut Dr. Yunus Husein, 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); 
Erry Riyana Hardjapamekas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK); Dr. Leonard Ginocchi dari CBP Foreign Customs 
Administration; Dr. Homi Kharas, Chief Economist of the East Asia 
and Pacific Region World Bank; serta Joe Babiec dari Kantor 
Pengacara Booz Allens.  

Dalam sambutan selamat datangnya, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI 
Washington DC, Andri Hadi, menyebutkan bahwa seminar tersebut 
bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan RI 
dalam memberantas tindak korupsi dan pencucian uang, khususnya 
kepada kalangan bisnis. Demokratisasi di Indonesia menyebabkan 
meningkatnya tuntutan akan pemerintahan yang baik dan bersih, 
dengan fokus utama pada isu korupsi. Oleh karena itu Pemerintah 
RI menempatkan komitmen memerangi korupsi dalam agenda 
besarnya, sebagaimana tercermin dari kampanye Gerakan Nasional 
Pemberantasan Korupsi yang dimotori langsung oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono pada bulan Desember tahun 2004 lalu. 
Penyelenggaraan seminar ini merupakan salah satu bentuk 
dukungan KBRI Washington DC pada komitmen nasional tersebut.  

Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah RI juga memasukkan 
berbagai inisiatif untuk melibatkan masyarakat sebagai salah satu 
strategi pemberantasan korupsi, di samping tindakan preventif, 
penyelenggaraan investigasi, serta pelaksanaan supervisi dan 
pengawasan, khususnya terhadap berbagai lembaga publik yang 
dinilai rawan tindak korupsi.  

Erry Riyana Hardjapamekas menggarisbawahi bahwa komitmen 
terhadap reformasi, khususnya terkait dengan upaya 
pemberantasan korupsi, harus memberikan prioritas pada reformasi 
birokrasi lembaga-lembaga publik. Menurut Erry, perlu segera 
dilakukan tinjauan, yang diikuti dengan pemberian rekomendasi, 
atas sistem yang berlaku saat ini beserta sumber daya manusia 
terkait. Dalam hal ini, Erry Riyana Hardjapamekas menekankan 
empat petugas negara yang perlu memperoleh perhatian khusus, 
yakni hakim, jaksa, polisi/militer, serta petugas-petugas keuangan 
seperti bea cukai dan pajak.  

Seminar yang berlangsung selama lebih kurang dua jam ini cukup 
menyita perhatian khalayak, terbukti dari padatnya ruangan tempat 
penyelenggaraan seminar serta antusiasme para peserta seminar 
untuk mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah RI dalam 
menangani praktek-praktek pencucian uang dan mengatasi masalah 
korupsi.  

Pada umumnya para pembicara sepakat bahwa terdapat beberapa 
hal yang menentukan keberhasilan usaha-usaha tersebut, antara 
lain pembenahan sistem peradilan dan manajemen sumber daya 
manusia di dalamnya, penyediaan perangkat hukum yang memadai 
serta partisipasi aktif rakyat.  

Minister Counselor Ekonomi KBRI Washington D.C., Ibnu Hadi, 
menyatakan bahwa di samping seminar di Washington DC ini, 
seminar yang membahas anti korupsi dan anti pencucian uang 
diselenggarakan pula di Los Angeles pada tanggal 11 Oktober 2005, 
serta New York City pada tanggal 14 Oktober 2005. Di samping itu, 
demikian Ibnu Hadi, para anggota KPK dan PPATK yang berada di 
Washington D.C. untuk seminar tersebut melakukan pertemuan pula 
dengan Dr. Karl Jackson, Penasehat Presiden Bank Dunia; Mr. Andy 
Baukol, Direktur US Department of Treasury;serta sejumlah instansi 
lain yang terkait seperti Bank Dunia, Department of State, 
Department of Justice, FBI, Security Exchange Commission (SEC), 
dan Millennium Challenge Corporation.  

Washington DC, 13 Oktober 2005 
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PPATK Masih Terus Lakukan Audit ke Lembaga 
Keuangan 
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menegaskan, PPATK dan 
Bank Indonesia masih terus melakukan audit terhadap lembaga-
lembaga keuangan di Tanah Air. Jumlah lembaga keuangan di 
Indonesia saat ini sekitar 4.000 perusahaan.  
 
Pada 6 September 2004 lalu misalnya, PPATK telah memanggil 87 
bank umum yang disinyalir tidak pernah melaporkan transaksi 
keuangan yang mencurigakan. Tapi ada lima bank yang tidak hadir, 
sehingga PPATK waktu itu menilai, kelima bank ini tidak kooperatif 
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di 
Indonesia. Inisial bank ini masing-masing adalah BOT, Bank Gbl, 
Bank Hrf, Bank Vtr, dan Bank PbD.  
 
Kategori ini diberlakukan karena kelima bank tersebut tidak 
memenuhi panggilan. Padahal, tujuan dari pertemuan itu adalah 
mengetahui permasalahan sebenarnya yang dihadapi bank dalam 
rangka mencari solusi terbaik.  

Namun, menurut Yunus , PPATK sudah mencabut kategori lima bank 
ini karena sudah ada pernyataan dari lima bank tersebut. 
“Kelimanya sudah menyatakan permintaan maafnya secara 
langsung dan melalui surat,” kata Yunus ketika dihubungi Tempo. 

Sementara itu, berdasarkan hasil audit PPATK sejak Oktober 2003 
sampai dengan 5 November 2004, terdapat 1.106 laporan transaksi 
keuangan yang mencurigakan dari 56 bank umum, tiga perusahaan 
efek, tiga pedagang valuta asing, satu perusahaan pembiayaan, 
serta satu perusahaan dana pensiun. (Yandi MR – Tempo) 
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Jakarta probes irregularities 

Indonesia is probing allegations that the local stock market's strong 
performance in recent months was driven by criminals laundering 
money through the exchange, a news report said yesterday. Yunus 
Husein, chairman of the Financial Transaction and Report Analysis 
Center, said his agency has launched a money laundering 
investigation in connection with the Jakarta Stock Exchange which 
reached all-time highs earlier this month. "We don't have any 
numbers yet but we did receive reports on the matter and an 
investigations is already under way," Husein said according to The 
Jakarta Post. Husein could not be reached for further comment. 
The stock market is up 8 percent this year, after rising 63 percent 
last year. The bourse was Southeast Asia's second leading performer 
last year behind Thailand. 

 

 

ANTARA 

05 February 2004 

INDONESIA AND AUSTRALIA AGREE TO 
EXCHANGE INTELLIGENCE INFO IN FINANCIAL 
SECTOR 
Nusa Dua, Bali - Indonesia and Australia have agreed to exchange 
intelligence information in the financial sector as part of their 
efforts to fight money-laundering practices and the funding of 
terrorism. 



The agreement was signed by the head of Indonesia's Financial 
Transactions Reporting and Analyzing Centre (PPATK), Yunus 
Husein, and Australian Attorney General Philip Rudock here on 
Wednesday on the sidelines of a regional ministerial meeting on 
terrorism from Feb 4-5. 

The agreement was also signed within the framework of a 
cooperation agreement between Indonesia and the Australian 
Transaction Report and Analysis Centre (Austrac) that will be used 
by the Indonesian government as main point to prevent and fight 
money laundering practices, Yunus said. 

"Austrac as PPATK's counterpart has helped much in establishing the 
anti-money laundering regime, particularly in the formation of 
PPATK," he added. 

Meanwhile, Austrac Director Neil Jensen who witnessed the signing 
of the cooperation agreement also stressed the importance of the 
accord for Australia. 

"The agreemnt is a symbol of Australia's support for the efforts to 
establish an effective anti-money laundering regime in Indonesia," 
he said. 

Since 2003, Austrac has been providing US$10 million worth of aid 
to Indonesia in support of a project to develop the latter's 
capability to combat money-laundering practices. The aid had been 
promised by Australian Prime Minister Joh Howard following the 
Bali bombings that took place on October 12, 2002. 

The PPATK also signed similar agreements with several other 
countries, including Thailand, Malaysia and Korea (Antara). 
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CIFOR Helps Reduce Illegal Cropping 
 
Illegal logging in Indonesia costs the Government up to $3 billion a 
year in lost tax revenues. Many attempts have been made to solve 
the problem at the source-in forests-but these have proved 
ineffective. Now, thanks to pioneering work by Bambang Setiono, 
CIFOR analyst, big-time illegal loggers have to think long and hard 
about continuing their destructive practices.  

Setiono decided not to 
tackle the problem at the 
supply end. Rather, with so 
much illegal money being 
generated by illegal logging, 
he thought it more effective 
to hit illegal loggers where 
it hurts-in their bulging 
bank accounts. Throughout 
2003 Setiono worked closely 
with Indonesian politicians 

and the Government's Financial Transaction Reporting and Analysis 
Center (PPATK) to alert legislators about how anti-money 
laundering laws could oblige banks to report on suspicious 
transactions involving illegal logging.  

CIFOR Director General David Kaimowitz and Head of the 
Indonesian Government's' Financial Transaction Reporting and 
Analysis Center Yunus Husein at the signing of a Memorandum of 
Understanding on fighting illegal logging.  

In October 2003, Indonesia became the first country to pass anti-
money laundering legislation. CIFOR signed a memorandum of 
understanding with the Indonesian Government in January 2004 
under which CIFOR will provide data, exchange experts, and help 
PPATK formulate guidelines for financial institutions to identify and 
prevent money laundering activities.  

"Until now Government initiatives to stamp out illegal logging only 
netted small-scale loggers who were caught cutting down trees 
illegally," said Bambang Setiono. "The new regulations will help 
catch the 'Mr Bigs' who work behind the scenes in supporting illegal 
logging." If properly enforced, the laws could save the Indonesian 
Government between $1 to 3 billion dollars annually. This money 
would be a significant boost to the Government's efforts to improve 
economic development and reduce poverty.  

The new legislation and MOU have received widespread support 
from Indonesian journalists and environmentalists alike. In an 
editorial, The Jakarta Post wrote: "The partnership between 
PPATK…and the Bogor-based environmental organization [CIFOR] is 
quite strategic in preventing illegal logging proceeds from entering 
the financial system. Since CIFOR is part of a vast network of 
national and international environmental organizations, it has 
connections with hundreds of researchers in 30 countries and is 
adequately funded and staffed to conduct high-impact research, it 
is capable of assisting PPATK and banks in detecting companies 
engaged in illegal logging and other forest crimes."  

For more information, visit www.cifor.org 
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Ditemukan, Dana Pembobolan Bank lewat 
Money Changer  
 

M. Budi Santosa - detikInet 

Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
menemukan aliran dana senilai Rp 7 miliar lewat 3 pedagang valuta 
asing (money changer). Indikasi awal menunjukkan, dana itu 
berasal dari pembobolan bank. 

Demikian disampaikan Kepala PPATK Yunus Husein dalam diskusi 
"Aliansi Strategis KPK-PPATK" yang diselenggarakan bekerjasama 
dengan Forum Diskusi Wartawan Keuangan dan Moneter (FORKEM) 
di kantor PPATK, gedung BI, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 
(29/04/2004). 

"Kasus ini terkait dengan tindak pidana perbankan. Ya memang itu 
terkait dengan pembobolan bank. Tapi berdasarkan UU, saya tidak 
bisa menyebutkan," ujar Yunus Husein. 

Yunus juga menyebutkan, hingga 29 April 2004 lalu pihaknya telah 
menerima sebanyak 614 laporan transaksi keuangan mencurigakan 
dari 38 bank umum, 6 non-bank yang berupa 1 lembaga 
pembiayaan, 1 dana pensiun, 3 pedagang valuta asing dan 1 
perusahaan efek. 

Berdasarkan data statistik tersebut, sebanyak 92 kasus yang 
memiliki indikasi tindak pidana pencucian uang telah diteruskan 
kepada pihak kepolisian dan kejaksaaan sebagai informasi intelijen 
keuangan. 

Dalam kesempatan diskusi, Yunus Husein juga menegaskan, 
pihaknya sangat berkepentingan untuk menjalin kerjasama dengan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengingat salah satu bentuk 
yang paling mungkin terjadi dalam praktek pencucian uang adalah 
berasal dari korupsi. 

Sebelum diskusi, baik KPK maupun PPATK melakukan 
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua belah 
pihak. Salah satu poin penting dalam MoU itu adalah akan 
dilaksanakannya tukar-menukar informasi antara KPK dan PPATK. 
(ani/)  
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PPATK Telusuri Dana BNI Senilai US$12 Juta di 
Luar Negeri 
Kapanlagi.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) tengah menelusuri keberadaan dana senilai US$12 juta 
terkait kasus BNI yang diduga berada di sebuah bank di luar negeri.  

"Dana itu sedang ditindaklanjuti oleh PPATK, apakah legal atau 
ilegal," kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri 
Komjen Pol Suyitno Landung di Jakarta Jumat (05/11).  

Namun, ia tidak bersedia menyebutkan nama bank, negara dan 
pemilik dana tersebut dengan alasan masih dalam penyelidikan.  

Menurut dia, jika dana itu ilegal maka pemerintah Indonesia 
melalui Departemen Luar Negeri dan Departemen Hukum dan HAM 
akan menindaklanjuti dengan membuat Mutual Legal Assistant 
(MLA).  

"Sehingga, uang yang berada di luar negeri itu bisa dikembalikan ke 
Indonesia seperti dalam kasus Hendra Rahardja," katanya.  

Mengenai penelusuran rekening yang ada di perbankan nasional, 
Suyitno mengatakan, pihaknya sudah menemukan 145 rekening 
terkait kasus BNI. "Semua rekening sudah diblokir. Namun, 
jumlahnya kecil-kecil," katanya.  

Sementara itu, Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol 
Andi Chaeruddin mengatakan, hingga 22 September 2004, pihaknya 
sudah menerima 147 laporan transaksi mencurigakan dari PPATK.  

"Dari jumlah itu, 111 transaksi sudah dilakukan proses dengan 36 di 
antaranya sudah selesai pemberkasannya. Nah, dari yang sudah 
selesai itu, 28 laporan sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum," 
katanya.  

Ia menambahkan, selain menerima informasi dari PPATK, penyidik 
kepolisian sendiri juga mempunyai sejumlah transaksi 
mencurigakan dari penanganan kasus-kasus yang ada. (*/lpk) 

 

Berita 

[4/9/04]  

PPATK: Indonesia Keluar dari Daftar NCCT's 
pada Oktober 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein berharap Indonesia segera keluar dari daftar non 
cooperative countries and territories (NCCT's) pada bulan Oktober 
2004.  

Non Cooperative Countries and Teritories (NCCT's) adalah daftar 
negara-negara atau kawasan yang dinilai tidak serius dalam 
memerangi kejahatan pencucian uang atau money laundering. 
Berdasarkan sidang pleno Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF) di Paris, Prancis, pada 30 Juni-2 Juli 2004, 
Indonesia gagal keluar dari NCCT's. 

Harapan tersebut diungkapkan Yunus saat berbicara pada Video 
Conference Nasional yang diselenggarakan oleh PPATK dan Bank 
Indonesia di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta (3/9). 
Menurutnya, meski Indonesia telah menyusun dan merevisi UU 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun FATF menilai 
peraturan tersebut belum banyak diimplementasikan oleh penegak 
hukum di Indonesia.  

Yunus mengatakan dalam waktu dekat pejabat FATF akan 
bertandang ke Indonesia untuk melihat bukti implementasi UU 
TPPU. Dikatakan oleh Yunus, ada tiga hal pokok yang akan dinilai 

oleh FATF terkait dengan upaya pemerintah Indonesia dalam 
memerangi tindak pidana pencucian uang. 

Pertama, FATF akan melihat apakah UU TPPU betul-betul dapat 
diterapkan dalam kasus-kasus pencucian uang di Indonesia. 
Mengenai hal ini, Yunus mengakui bahwa aparat hukum terutama 
kejaksaan masih takut untuk menggunakan pasal-pasal dalam UU 
TPPU. 

Kedua, FATF akan melihat bagaimana tingkat kepatuhan 
(compliance) penyedia jasa keuangan (PJK) terhadap kewajiban 
pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yunus menyayangkan 
hingga saat ini tingkat kepatuhan PJK dalam menyampaikan laporan 
kepada PPATK masih sangat rendah. 

Ketiga, FATF akan melihat bagaimana perkembangan mutual legal 
assistance yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara-
negara lain di bidang pemberantasan pencucian uang. Jika ketiga 
hal tersebut dianggap baik oleh FATF, maka Yunus berharap 
Indonesia bisa keluar dari daftar NCCT's pada Oktober. 

Masuknya Indonesia ke dalam NCCT's, kata Yunus, banyak membawa 
kerugian secara ekonomis. Pasalnya, setiap transaksi yang 
dilakukan oleh bank di Indonesia akan dikenakan biaya tinggi oleh 
bank di luar negeri. Hal tersebut, kata Yunus, karena bank atau PJK 
lain di luar negeri akan menerapkan enhance due dilligence bagi 
setiap transaksi yang melibatkan bank di Indonesia. (Amr) 

 

Bisnis Indonesia  

30 April 2004 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima 
laporan penggunaan pedagang valuta asing (money changer) 
sebagai tempat kegiatan pencucian uang hasil pembobolan bank. 
Kepala PPATK Yunus Husein menyatakan lembaga itu telah 
membekukan dana transaksi keuangan yang mencurigakan sebesar 
Rp 7 miliar. Transaksi keuangan mencurigakan itu merupakan hasil 
aksi pembobolan yang menimpa sebuah bank umum dan melibatkan 
tiga pedagang valuta asing di dua tempat yang terpisah. Ketiga 
perusahaan money changer tersebut berada di Jakarta dan Batam, 
namun ketiga perusahaan hanya berfungsi sebagai tempat 
penukaran uang rupiah menjadi dollar Singapura. Namun Yunus 
menolak menjelaskan secara rinci nama bank yang terkait dengan 
transaksi tersebut, disebabkan kewenangan tersebut tidak berada 
di tangannya. Selain itu mengumumkan secara terbuka kasus ini 
juga akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pihak bank. 
Sampai tanggal 29 April 2004 PPATK telah menerima sebanyak 614 
laporan transaksi keuangan mencurigakan, hasil analisis 253 laporan 
memiliki indikasi pencucian uang, 92 kasus dapat ditindaklanjuti. 
Keseluruhan kasus tersebut telah diteruskan kepada pihak 
kepolisian dan Kejaksaan sebagai informasi intelejen keuangan. 
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PPATK Sinyalir Lima Bank Tidak Kooperatif 
Cegah Pencucian Uang 
 
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) mensinyalir, ada lima bank tidak kooperatif 
melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di 
Indonesia. Inisial bank ini masing-masing adalah BOT, Bank Gbl, 
Bank Hrf, Bank Vtr, dan Bank PbC.  

Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, kategori ini diberlakukan 
karena kelima bank ini tidak memenuhi panggilan. "Kelima bank ini 
tidak hadir, sehinggap kami anggap sebagai bank yang kurang 
kooperatif," katanya. 



PPATK mengundang 87 bank umum yang tidak pernah melaporkan 
transaksi keuangan mencurigakan pada 6 September 2004 yang 
dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia dan Forum Komunikasi 
Direktur Kepatuhan Perbankan. Tujuan pertemuan ini untuk 
mengetahui permasalahan sebenarnya yang dihadapi bank, sehingga 
bisa dicari solusi terbaik.  

Menurut Yunus, berdasarkan ketentuan yang berlaku, PPATK dapat 
melakukan pemeriksaan terhadap kelima bank tersebut.  

Tindakan PPATK ini dalam rangka memperbaiki citra Indonesia 
dalam tindak pidana pencucian uang di mata internasional. Sejak 
Juni 1991 hingga sekarang, Indonesia masih masuk daftar negara 
atau wilayah non-kooperatif terhadap tindak pidana korupsi atau 
Non-cooperative Countries and Territories (NCCTs).  

Sementara itu, Gugus Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task 
Force on Money Laundering) rencananya akan mengadakan sidang 
pleno pada Februari 2005 untuk menentukan nasib negara-negara 
yang masuk dalam daftar non-kooperatif ini. 

Lembaga internasional antikejahatan pencucian uang menekankan 
tiga hal yang harus diperbaiki Indonesia. Pertama, masalah bantuan 
timbal balik di bidang hukum. Menurut Yunus, untuk masalah ini, 
pemerintah sudah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Bantuan 
Hukum Timbal Balik.  

"Dengan peraturan ini, pemerintah akan memberikan respon 
terhadap permintaan bantuan dari negara lain dan akan 
meratifikasi perjanjian timbal balik dengan negara lain, seperti 
Cina," katanya. 

Kedua, peningkatan kepatuhan penyedia jasa keuangan untuk 
menerapkan ketentuan pencegahan pencucian uang. Yunus 
mengatakan, beberapa lembaga yang turut andil adalah Bank 
Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), serta 
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.  

Ketiga, penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Aturan perundangan tentang tindak pidana pencucian uang, kata 
Yunus, harus bisa diterapkan dan menghukum pelaku kejahatan ini.  

Hingga 5 November 2004, PPATK telah menerima 1.106 laporan 
transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari 56 bank, tiga 
perusahaan efek, tiga pedagang valuta asing, satu perusahaan 
pembiayaan, serta satu dana pensiun. "Kami sama sekali belum 
menerima laporan dari perusahaan asuransi dan Bank Perkreditan 
Rakyat," katanya. (Yandi MR – Tempo) 
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PPATK Minta Bea dan Cukai Awasi Kurir 
Pengirim Uang 
  
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) meminta Direktorat Bea dan Cukai melaporkan 
dan mencermati pengiriman uang dari dan ke luar negeri melalui 
kurir. Selama ini pengiriman uang melalui kurir dinilai menjadi alat 
transaksi teroris internasional.  

Dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, setiap orang 
yang membawa uang tunai Rp 100 juta lebih atau mata uang asing 
lain yang setara ke dalam atau ke luar Indonesia harus melaporkan 
kepada direktorat jenderal bea dan cukai.  

Pihak bea cukai, selanjutnya wajib menyampaikan informasi kepada 
PPATK selama 5 hari kerja. Setiap orang yang tidak melaporkan 
uang tunai itu akan dipidana dengan denda paling sedikit Rp 100 
juta dan paling banyak Rp 300 juta. 

Ketua PPATK, Yunus Husein meminta ketentuan pengawasan uang 
melalui kurir ini menjadi perhatian Ditjen Bea dan Cukai. "Sampai 

saat ini belum ada laporan dari bea cukai. Mungkin belum ada atau 
ada tapi tidak lapor, saya tidak tahu," kata dia di kantornya, 
Jakarta, Jumat (29/10). 

Menurutnya transaksi keuangan melalui kurir ini menjadi perhatian 
lembaga internasional anti kejahatan pencucian uang atau Financial 
Action Task Force on Money Laundering (FATF). Yunus mengatakan 
lembaga ini masih mempertanyakan implementasi undang-undang 
anti pencucian uang, termasuk kemungkinan pencucian oleh 
teroris. "Apakah benar undang-undang ini dapat menjerat para 
pelaku," kata dia. 

Dalam data FATF per Juli 2004, Indonesia berada dalam Daftar 
Negara dan Wilayah Yang Tidak Kooperatif atau Non Cooperative 
Countries and Territories (NCCT) bersama Cook Islands, Myanmar, 
Nauru, Nigeria dan Filipina. Yunus optimis Indonesia akan keluar 
dari kategori ini dalam sidang pleno FATF pada Februari 2005 nanti. 

Yunus mengatakan antisipasi tindak pidana pencucian ini 
membutuhkan keterlibatan berbagai departemen. Untuk itu, 
dibentuk Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang yang 
terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 
Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, 
Gubernur Bank Indonesia, Kepala Polri, Kejaksaan Agung, serta 
Kepala BIN. (Yandi MR – Tempo) 
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Indonesia Segera Keluar dari Daftar Hitam 
FATF 
  
TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia kemungkinan akan segera 
keluar dari daftar hitam Gugus Tugas Aksi Keuangan atau Financial 
Action Task Force on Money Laundering (FATF) dalam kurun waktu 
100 hari kabinet baru.  

“Pokoknya dalam waktu 100 hari sudah ada keputusan, Indonesia 
keluar dari daftar hitam FATF,” kata Ketua Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein. 

Sebab, Januari tahun depan FTAF akan mengunjungi Indonesia 
untuk menguji berbagai indikator yang menunjukkan apakah 
Indonesia tergolong kooperatif atau tidak. “Selama ini mereka tidak 
pernah mau kesini karena tidak percaya.” 

Lembaga internasional anti kejahatan pencucian uang tersebut 
dipastikan akan mengunjungi Indonesia pada Januari 2005 sebelum 
sidang pleno FATF pada Februari tahun depan. 

Pada kesempatan tersebut Yunus menjelaskan rancangan 
pemberantasan pencucian uang ini masih dalam tahap pembahasan.  

Rencananya pada 3 November, rancangan tersebut akan difinalisasi 
melalui Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang. Komite ini 
terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 
Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, 
Gubernur Bank Indonesia, Kepala Polri, Kejaksaan Agung, serta 
Kepala BIN. "Mungkin 100 hari lewat sedikit karena FATF baru 
sidang pleno pada Februari 2005," kata Yunus di Jakarta, Jumat 
(29/10). 

Menurut Yunus , FATF menitikberatkan pada tiga persoalan yang 
menyebabkan Indonesia masih dalam kategori tidak kooperatif. 
Pertama, FATF akan meneliti seberapa jauh Indonesia bekerja sama 
dengan negara lain dalam pemberantasan pencucian uang. 

Kedua, FATF meminta kajian implementasi undang-undang 
pencucian uang di Indonesia. "Apakah benar undang-undang ini 
dapat menjerat para pelaku," kata dia. "Jangan-jangan undang-
undang ini susah dibuktikan sehingga harus dirubah." 



Ketiga, FATF mempertimbangkan efektifitas program audit lembaga 
keuangan dalam pemberantasan pencucian uang. Yunus 
mengatakan audit lembaga keuangan di Indonesia masih sedikit 
memberikan laporan kecurigaan adanya pencucian uang. Padahal, 
lanjutnya laporan ini sangat membantu posisi Indonesia di mata 
internasional. "Penyedia jasa keuangan itu ada sekitar 400 tapi 
kenapa yang lapor itu sedikit," kata dia.  

Yunus mengatakan minimnya laporan kecurigaan ini bisa disebabkan 
karena tidak ada kemauan dan kemampuan. Jumlah bank di 
Indonesia mencapai 134 bank dan yang melaporkan adanya 
kecurigaan pencucian uang sekitar 60. "Kan belum sampai 
separuhnya," katanya. "Asuransi juga nol besar, dana pensiun cuma 
satu, dan perusahaan pembiayaan hanya satu." 

Dalam data FATF per Juli 2004, Indonesia berada dalam Daftar 
Negara dan Wilayah Yang Tidak Kooperatif atau Non Cooperative 
Countries and Territories (NCCT) bersama Cook Islands, Myanmar, 
Nauru, Nigeria dan Filipina. Yunus memastikan FATF akan 
berkunjung ke Indonesia pada Januari 2005 nanti. Kunjungan ini, 
kata dia, diharapkan bisa memberikan bukti kepada FATF atas 
upaya Indonesia dalam menangani pencucian utang sebelum sidang 
pleno, Februari 2005 nanti. (yandi mr) 
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Indonesia teams up with Philippines to combat 
money laundering 
 
Indonesia's Financial Transaction Reporting and Analysis Center 
(PPATK) has forged ties with the Philippines' Anti-Money Laundering 
Council (AMLC) to cooperate in combating money laundering and 
terrorism funding, an Indonesian official said here Monday.  

PPATK chairman, Yunus Husein, and AMLC executive director, 
Vicente S Aquino, signed a memorandum of understanding on the 
sidelines of the Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) 
Typologies Workshop in Brunei Darussalam last Oct. 5, PPATK 
spokesman Natsir Kongah was quoted by the official Antara news 
agency as saying.  

The signing of the memorandum of understanding is part of the 
Agreement on Information Exchange and Establishment of 
Communication Procedures, inked by Indonesia, Malaysia and the 
Philippines on May 2002.  

PPATK has also signed similar agreements with the Australian 
Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), Thai Anti-
Money Laundering Office (AMLO), Bank Negara Malaysia, and Korean 
Financial Intelligence Unit (KoFIU).*  
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Australia & Indonesia To Fight Money 
Laundering 
 

Australia And Indonesia Strengthen Ability To Fight Money 
Laundering And Terrorist Financing.  

Australia and Indonesia have agreed to exchange financial 
intelligence to combat money laundering and the financing of 
terrorism, Attorney-General Philip Ruddock announced today.  

In a significant step in developing financial intelligence links to 
combat terrorism, money laundering and other major crimes, a 
memorandum of understanding has been developed between 
Indonesia's financial intelligence unit, the PPATK and Australia's 
AUSTRAC.  

The MOU has been signed today by the Attorney-General and the 
head of PPATK, Mr Yunus Husein, at the Regional Ministerial 
Meeting on Counter-Terrorism in Bali.  

"Developing strong links with our international partners does much 
to extend and strengthen the international exchange network of 
financial intelligence," Mr Ruddock said.  

"The ability to share intelligence internationally is vital in the 
prevention and detection of financial crimes, money laundering and 
other serious crimes. This agreement will enhance the ability of 
AUSTRAC to prevent terrorism by targeting money laundering and 
other suspect transactions."  

The value of intelligence has been well documented in 
investigations by law enforcement and revenue agencies in 
Australia and overseas.  

"Australia is at the leading edge of the international effort to 
combat money laundering and the financing of terrorism. 
Cooperation between countries to attack money laundering 
activities is a significant contributor to fighting transnational crime, 
including terrorism," Mr Ruddock said.  

"This agreement between Indonesia and Australia will make it 
increasingly difficult for money launderers and terrorism financiers 
to escape detection."  

The MOU is the 25th such agreement for AUSTRAC. It is based on 
the ?international best practice' standard developed by the Egmont 
Group of Financial Intelligence Units.  

Since the beginning of 2003, AUSTRAC has been providing assistance 
to PPATK as part of a capacity building project under the $10 
million assistance package to Indonesia, announced by the Prime 
Minister immediately following the Bali Bombings in 2002.  

Australia already has agreements to exchange financial intelligence 
with Belgium, Canada, Croatia, Denmark, France, Guernsey, Korea, 
Isle of Man, Israel, Italy, Lebanon, Malaysia, Mauritius, the 
Netherlands, New Zealand, Poland, Portugal, Singapore, Slovenia, 
South Africa, the United Kingdom, the USA, Vanuatu and 
Venezuela.* 
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Indonesia Masih Dianggap Surga Pencucian 
Uang 
 
TEMPO Interaktif, Jakarta: Nama Indonesia dalam masalah 
pencucian uang masih buruk. Buktinya, hasil sidang The Financial 
Action Task Force (FATF), satuan tugas internasional yang 
memerangi pencucian uang, akhir pekan lalu, tetap memasukkan 
Indonesia sebagai negara yang tak kooperatif dalam memberantas 
tindak pidana pencucian uang. Padahal, Myanmar dan Nauru 
berpeluang besar keluar dari daftar hitam tersebut.  

Dalam sidangnya di Paris, Prancis, 20-22 Oktober lalu, anggota FATF 
menilai, Myanmar dan Nauru telah mengambil langkah-langkah 
signifikan untuk memberantas kejahatan pencucian uang. Namun, 
kedua negara itu baru bisa terbebas dari daftar hitam jika benar-
benar telah mengimplementasikan aturan yang telah dibuat.  

Sidang tersebut juga memutuskan untuk melakukan pemantauan 
terhadap terjadinya perpindahan uang tunai dalam jumlah besar 
antarperbatasan yang dibawa oleh kurir untuk aksi terorisme. 



Menurut Presiden FATF Jean-Louis Fort, keputusan itu disetujui 
oleh delegasi yang mewakili 31 negara anggota.  

Mengenai perkembangan penanganan pencucian uang di Indonesia, 
Filipina, dan Cook Islands, FATF telah menerima laporannya. Untuk 
itu, Februari tahun depan, FATF akan melakukan kunjungan ke tiga 
negara tersebut guna mengkonfirmasikan efektif-tidaknya langkah-
langkah yang telah mereka implementasikan. Terhadap negara-
negara itu, anggota FATF belum memutuskan untuk menarik 
tindakan balasan, seperti membatalkan larangan melakukan 
transaksi dengan ketiga negara tersebut. 

"Tetapi, rencana kunjungan merupakan pertanda bagus. Sebab, ini 
tahap akhir untuk keluar dari daftar negara yang tak kooperatif," 
ujar Vincente Aquiono, Direktur Eksekutif Lembaga Antipencucian 
Uang Filipina. Harapan serupa disampaikan oleh Ketua Pusat 
Pemantauan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, 
pekan lalu. Dia berharap Indonesia akan keluar dari daftar hitam 
pada Februari tahun depan.  

Indonesia masuk dalam daftar hitam negara tak kooperatif sejak 
2001 bersama dengan negara-negara yang selama ini dikenal 
sebagai surga pencucian uang, seperti Myanmar, Nauru, Nigeria, 
Cook Islands, dan Filipina. Masuknya Indonesia dalam daftar hitam 
FATF membuat transaksi keuangan antarnegara menjadi lebih sulit. 
Juga tingginya premi risiko jika melakukan transaksi dengan 
Indonesia. 

"Indonesia masih sulit keluar dari daftar hitam negara pencucian 
uang," ujar pejabat di PPATK kemarin. Alasannya, kata dia, lebih 
dari separuh dari 134 bank tidak melaporkan transaksi keuangan 
mencurigakan kepada PPATK, belum ada kasus kejahatan pencucian 
uang yang diputuskan oleh pengadilan, serta belum adanya 
keyakinan bahwa UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang bisa benar-benar mencegah tindak pencucian uang.  

Agar Indonesia bisa keluar dari daftar hitam tersebut, awal bulan 
lalu Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan baru dengan sanksi 
berat bagi bank yang tak melaporkan dugaan transaksi pencucian 
uang. Sanksi itu berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu dan 
penggantian manajemen bank. PPATK juga berharap kasus 
pembobolan PT Bank Negara Indonesia Tbk. senilai Rp 1,7 triliun 
segera diproses oleh pengadilan dengan UU soal pencucian uang. 
(heri/abn-cbs news/hindustantimes) 
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PPATK Bingung Instruksi Presiden  
 
Jakarta, BPost 
 
Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) bingung 
menindaklanjuti instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang 
meminta pengusutan pelarian dana 100 miliar dolar AS ke luar 
negeri.  

Menurut Ketua PPATK Yunus Husein, instansinya tidak berwenang 
mengusut pelarian dana, melainkan mendeteksi aliran-aliran dana 
pencucian uang (money laundering). 

"Indonesia menganut sistem devisa bebas. Jadi. orang bebas 
membawa duitnya sendiri kemana pun termasuk ke luar negeri, 
berapa saja. Belum ada aturan hukumnya yang melarang," kata 
Yunus Husein, Jumat (2/9) kemarin. 

Yunus Husein pun mengaku bingung dengan sumber data yang 
diterima Presiden yang menyebutkan ada uang sebesar 100 miliar 
dolar dibawa kabur. Padahal, ketentuan ketentuan petugas Bea dan 
Cukai di Kepabeanan selalu mendeteksi lalu lintas keuangan di atas 
Rp 100 juta.  

"Kalau ditanya saya bingung. Coba tanyakan langsung ke Presiden 
yang memberikan pernyataan," katanya. 

Sesuai tugas yang diamanatkan UU No 23/2003, PPATK hanya 
menditeksi lalu lintas keuangan secara fisik. Biasanya, Bea dan 
Cukai memberikan laporan kepada PPATK mengenai transaksi 
keuangan, seperti membawa uang tunai Rp 100 juta. Sejak awal 
2005 ini, sudah ada 325 laporan sejak awal tahun ini. Uang yang 
dibawa baik masuk maupun keluar beragam mata uang, mulai dari 
jenis rupiah, Dolar Singapura dan US Dolar. 

Semua orang dapat dengan bebas membawa uangnya karena selama 
ini Indonesia menganut sistem devisa bebas, jadi sangat sulit untuk 
mengontrol keluar-masuknya uang. Selama ini orang yang akan 
membawa uangnya ke luar negeri hanya memiliki kewajiban 
melaporkan ke Bea Cukai. Itu pun jumlahnya di atas Rp 100 juta, 
terlebih lagi Rp 100 miliar.  

Uang yang masuk maupun keluar hanya wajib dilaporkan ke Bea 
Cukai. Selanjutnya Bea Cukai melaporkan ke PPATK. Jadi sangat 
sulit untuk mengetahui apakah ada tindak pidana atau tidak. 

Jika hanya untuk mengetahui siapa pemilik dana tersebut, 
kemungkinan besar PPATK dapat mengetahui dengan cara melacak 
waktu transaksi dan melalui bank mana.  

Hanya saja, untuk memberikan tindakan hukum terlebih menangkap 
atau pemilik valas, belum ada aturan mainnya. 

Dijelaskan oleh Yunus, PPATK dalam kaitannya dengan tindak 
kejahatan valas Susilo Bambang Yudhoyono, selain mendeteksi 
lewat laporan Bea Cukai, juga menelusurinya lewat laporan 
transaksi yang mencurigakan, dan juga transaksi tunai di atas Rp 
500 juta.  

"Untuk laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, kita 
sekarang sudah menerima sedikitnya 2.000 laporan. Jadi harus 
dipilah dulu mana yang transaksi valas dan mana yang bukan," 
ujarnya.  

Selanjutnya untuk transaksi tunai di atas Rp 500 juta juga tidak 
mudah untuk dideteksi ada tidaknya unsur kejahatan. "Kita selama 
ini arahnya adalah ada atau tidak praktek pencucian uang.  

Kita tentunya perlu waktu untuk menyimpulkan. Sejauh ini PPATK 
belum menemukan bukti kongkret mengenai tindak kejahatan 
valas," kata Yunus Husein. (JBP/sin)  
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Gaji Pas-pasan, Saldo Milyaran 

 
ADA tamu istimewa bertandang ke Markas 
Besar Kepolisian RI, Jalan Trunojoyo, Jakarta 
Selatan, Selasa pekan lalu. Dia adalah Yunus 
Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK). Yunus, yang 
disertai tiga stafnya, pagi itu langsung diterima 
Kapolri Jenderal Sutanto. 
 
Rupanya, di ruang kerja Kapolri sudah ada 
Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Timtas Tipikor) Hendarman Supandji 

serta wakilnya, Brigadir Jenderal Polisi Indarto. Mereka tiba 30 
menit sebelumnya. Di situ tampak pula hadir Kepala Badan Reserse 
Kriminal (Bareskrim) Komisaris Jenderal Makbul Padmanegara, 
Direktur Narkotika Bareskrim Brigjen Polisi Gories Mere, dan 
Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Polisi Andi Chairudin. 
Para perwira tinggi itu dikerahkan khusus untuk menyambut Yunus 
Husein, yang datang dengan segepok dokumen dalam map tertutup 
warna kuning. 



 
Karena dokumen itu dianggap memiliki tingkat kerahasiaan sangat 
tinggi, Yunus menyerahkannya langsung kepada Jenderal Sutanto. 
"Sakalipun Ketua Timtas Tipikor turut menyaksikan penyerahan 
dokumen itu, beliau tidak kami beri salinan dokumen rahasia itu," 
kata Yunus Husein. Bahkan, katanya, sekretaris pribadi Jenderal 
Sutanto yang biasa mengurusi dokumen Kapolri tak boleh 
menyentuhnya. 
 
Dokumen itu berisi daftar nama beserta bukti-bukti bahwa ada 15 
perwira polisi yang rekening banknya mencurigakan. Mereka 
ditengarai terlibat dalam kejahatan pencucian uang alias money 
laundering. "Laporan itu saya serahkan ke Kapolri untuk 
ditindaklanjuti," ujar Yunus Husein, yang juga menyatakan bahwa 
rekening mencurigakan itu ditemukan dalam rentang waktu setahun 
belakangan ini. 
 
"Tapi ada juga yang baru ditemukan pada Juni lalu," kata Yunus. 
Yang ini tak masuk rombongan ke-15 perwira tadi. Adapun ke-15 
pemegang rekening "wah" itu tak semuanya perwira tinggi aktif, ada 
juga perwira menengahnya. "Ada yang punya posisi strategis, ada 
juga yang tidak menjabat di pos penting. Ada yang masih aktif, ada 
beberapa yang sudah pensiun," Yunus Husein menjelaskan. 
 
Rekening itu semua menggunakan nama asli polisi yang 
bersangkutan. "Tidak ada yang pakai nama samaran," tutur Yunus. 
Bank account itu dianggap mencurigakan, menurut Yunus Husein, 
karena ditemukan indikasi penyimpangan kalau ditinjau dari sudut 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
 
Yang pertama, saldo rekening ke-15 perwira polisi itu menyimpang 
dari profil, karakteristik, dan kelaziman nasabah umumnya. 
Misalnya, perwira polisi itu cuma berpenghasilan Rp 10 juta 
sebulan. Tapi rekeningnya bisa mendebet rata-rata Rp 100 juta 
lebih. Ada indikasi keras pula transaksinya dilakukan untuk 
menghindari pelaporan. 
 
Lebih jauh, ada kecurigaan bahwa transaksinya --uang keluar dan 
masuk-- berkaitan dengan tindak pidana. Korelasinya dianggap 
signifikan. ''Rekening-rekening yang saya laporkan ke Kapolri itu 
mengandung unsur-unsur ini," kata Yunus. Selain itu, keganjilannya 
pun terlihat pada saldo yang tersimpan dan frekuensi 
penyetorannya. Sumber Gatra menyebutkan, pada salah satu 
rekening itu tampak ada setoran rutin Rp 1 milyar selama beberapa 
bulan berturut-turut. 
 
Yunus Husein sendiri tidak menyebut angka yang spesifik. Ia cuma 
mengatakan, ada yang saldonya milyaran rupiah. Yang terkecil 
ratusan juta rupiah. Menurut versi David Ridwan Betz, Direktur 
Eksekutif Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja Aparatur 
Negara, ada yang luar biasa: ada perwira polisi sempat punya saldo 
sampai Rp 800 milyar. "Saya rasa, jumlah rekening yang dilaporkan 
PPATK bervariasi. Ada yang Rp 3 milyar, ada yang sampai Rp 800 
milyar," ujar David Ridwan. 
 
Kalau jumlahnya baru Rp 3 milyar, kata David, masih normatif dan 
wajar. "Tapi, kalau mencapai Rp 100 milyar hingga Rp 800 milyar, 
maka jumlah itu sudah sangat ganjil dan perlu dikejar untuk 
mengetahui asal aliran dana sebesar itu," David menambahkan. Ia 
menyebutkan, kekayaan para perwira itu tidak saja tersimpan 
dalam bentuk rekening bank, melainkan juga berupa rumah, valuta 
asing, dan mobil. 
 
Selain itu, ada juga yang menyimpan uang di bank memakai nama 
keluarga dekat atau koleganya. "Kami mendesak kepada Kapolri 
untuk memeriksa aliran dana yang ada dalam rekening itu, yang 
selama ini tidak pernah tersentuh. Penyelidikan ini penting, karena 
laporan kekayaan perwira tinggi ini banyak dimanipulasi," kata 
David Ridwan. 
 
Polisi yang memiliki rekening tidak wajar itu, menurut David, 
sebenarnya tak cuma 15 orang. Ada sekitar 300 orang, terutama 

perwira tinggi berpangkat komisaris jenderal, inspektur jenderal, 
dan brigadir jenderal serta mengemban pos jabatan strategis. 
 
David mensinyalir, para perwira tinggi itu menerima aliran dana 
dari berbagai kasus kejahatan. Yang terbanyak dari perjudian, 
narkoba, dan pembalakan liar. "Sumber lainnya adalah penghentian 
perkara, penyelundupan minyak, penggelembungan proyek, dan 
komisi proyek rekanan," kata David Ridwan pula. 
 
Walau demikian, PPATK belum bisa mengendus asal dana yang 
berjibun di 15 rekening perwira polisi itu. "Kami tidak tahu asal 
dana itu. Karena itu, kami minta Kapolri melakukan penyelidikan. 
Silakan nanti polisi yang menelitinya, apakah dana itu berasal dari 
judi atau illegal logging dan sebagainya," ujar Yunus Husein. 
 
Yang jelas, tidak semua polisi milyarder itu bertugas di Jakarta. 
"Mereka bertugas di mana-mana. Pokoknya, di seluruh Indonesia," 
tutur Yunus Husein, yang menolak menyebut nama 15 polisi pemilik 
rekening milyaran rupiah itu. Alasannya, undang-undang melarang 
mengungkapkan nama sang pemilik rekening. 
 
Pertimbangan yang sama diungkapkan Jenderal Sutanto. "Data ini 
masih rahasia karena untuk membantu penyidik mendalami masalah 
dengan lebih detail lagi," katanya. Selain itu, data tersebut juga 
menyangkut hak pribadi manusia sehingga tidak boleh sembarangan 
diungkap. 
 
Lantaran tak ada keterangan resmi, yang berkembang justru rumor 
yang menuding sejumlah pejabat kepolisian sebagai pemilik 
rekening itu. Di antara nama yang beredar itu, ada beberapa nama 
pejabat polisi yang cukup populer karena menduduki jabatan 
strategis. Tapi ada juga yang namanya belum beredar di media 
massa. 
 
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, 
mengaku baru mendapat bocoran lima nama perwira polisi pemilik 
rekening bermasalah itu. "Dua orang adalah perwira menengah dan 
tiga kepala kepolisian daerah," ujar Neta Pane. Soal kekayaan 
pejabat kepolisian yang diperoleh dari luar itu, menurut Neta Pane, 
sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003, gaji 
pokok perwira tinggi bintang satu hanya Rp 1.786.600. Dengan 
tambahan berbagai tunjangan lainnya, gaji seorang jenderal polisi 
bintang satu sangat mungkin kurang dari Rp 10 juta. "Karena 
tunjangan jabatan jenderal bintang tiga saja tidak sampai Rp 10 
juta," kata Neta Pane. 
 
Tetapi, kenyataannya, menurut pengamatan Neta Pane, banyak 
perwira tinggi polisi yang kehidupannya sangat mewah. Bahkan para 
perwira menengah saja banyak yang pergi ke kantor dengan mobil 
pribadi yang harganya di atas Rp 200 juta. "Jarang mereka 
menggunakan kendaraan dinas," kata Neta Pane. Suatu kali, Neta 
mengaku pernah mengamati perilaku sejumlah perwira menengah 
dan perwira tinggi polisi di luar kantor. "Mereka sering kongko-
kongko di hotel bintang lima," ujarnya. 
 
Malah ada sejumlah perwira menengah di bagian lalu lintas suka 
memamerkan kekayaannya. Tidak sedikit perwira menengah di 
direktorat lalu lintas tingkat polda memakai arloji merek Rolex, 
yang harganya di atas Rp 50 juta, dengan ponsel komunikator 
terbaru. "Dari mana dia punya jam Rolex kalau tidak kongkalikong," 
kata Neta pula. 
 
Dari pantauan IPW, didapati seorang perwira menengah berpangkat 
komisaris polisi punya rumah mentereng di permukiman elite 
Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ada juga perwira menengah lainnya 
yang membeli apartemen mewah di Menara Imperium, yang 
tergolong kondominium bintang lima di kawasan Kuningan, Jakarta 
Selatan. 
 
Padahal, sang perwira menengah itu bukan berasal dari keluarga 
kaya. Dari mana mereka mendapat duit milyaran rupiah? Ternyata, 



polisi yang bergelimang uang itu kebanyakan bertugas di jajaran 
reserse kriminal atau bagian lalu lintas. Bagian reserse kriminal bisa 
menjadi ladang subur bagi polisi kotor yang gemar memainkan 
hukum. 
 
Di bagian lalu lintas, oknum polisi culas bisa saja mengutip 
pungutan liar. Berbagai macam pungli kerap terjadi di kantor 
pelayanan pembuatan surat izin mengemudi dan kantor samsat. 
Data yang dihimpun IPW menyebutkan, kantor pelayanan 
pembuatan SIM di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, sanggup 
menghasilkan "uang partisipasi" Rp 113 milyar per tahun. "Dari itu 
saja bisa mejadi gambaran, betapa dahsyatnya kekayaan mereka," 
kata Neta Pane berapi-api. 
 
Data yang dilansir IPW itu belum dikonfirmasikan. Walau demikian, 
menurut pengamatan Gatra, kehidupan pejabat polisi lalu lintas 
memang relatif makmur. Misalnya, ada seorang perwira polisi 
muda, berpangkat ajun komisaris, bermobil Nissan X-Trail. Sejak 
lulus dari Akademi Kepolisian, 1997, ia sering menduduki kursi 
empuk di bagian lalu lintas. 
 
Dalam kehidupan sehari-hari, perwira polisi muda yang menjabat 
sebagai kepala satuan lalu lintas di sebuah polres di Jawa Barat itu 
suka foya-foya. Misalnya, ia sering meluncur ke Jakarta hanya untuk 
berkaoke di tempat hiburan kelas atas, di kawasan Jakarta Pusat. 
Sang perwira polisi muda ini biasanya berkaraoke di ruang VIP, yang 
harga sewanya sekitar Rp 300.000 per jam. 
 
Sekali berkaraoke, ia bisa menghabiskan duit sekitar Rp 2 juta. 
Padahal, perwira muda itu setidaknya sekali sepekan berkaraoke. 
Dua pekan belakangan ini, ia tak muncul di tempat kesukaannya, 
Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Maklum, ada instruksi dari Kapolri 
agar jajaran kepolisian melakukan operasi rutin di tempat hiburan. 
 
Sang perwira muda yang gemar karaoke itu hanyalah satu dari 
sejumlah polisi yang punya penghasilan sampingan. Tak 
mengherankan kalau kini sering terlontar ungkapan: kalau mau 
cepat kaya, jadilah polisi. Toh, masih banyak polisi yang 
berdedikasi tinggi, sekalipun mereka bergaji kecil. Selama belasan 
tahun menjadi polisi, ia tetap saja miskin. Tapi, bagaimanapun, 
gaji polisi yang kecil itu bisa mendorong munculnya perilaku tak 
terpuji. 
 
Mengubah perilaku polisi agar sesuai dengan harapan masyarakat, 
menurut Jenderal Sutanto, bukanlah pekerjaan mudah. "Butuh 
waktu yang panjang," katanya. "Sebenarnya tugas polisi memberi 
perlindungan pada masyarakat, namun masih banyak masyarakat 
yang kecewa," kata Sutanto. Ia optimistis akan bisa meningkatkan 
kinerja polisi dalam beberapa tahun ke depan. 
 
Karena itu, Kapolri menyatakan akan menyelidiki ke-15 perwira 
polisi yang memiliki rekening mencurigakan itu. "Untuk kasus yang 
melibatkan internal Polri akan tetap ditangani Mabes Polri melalui 
Divisi Profesi dan Pengamanan. Pemeriksaan itu sudah mulai 
dilakukan," kata Jenderal Sutanto kepada wartawan di Mabes Polri, 
Jumat pekan lalu. 
 
Sebenarnya penyelidikan atas laporan PPATK itu, kata Kapolri, 
tidak hanya menyangkut internal kepolisian, tapi lebih banyak lagi 
di luar institusi Polri. Dalam menangani setiap kasus, termasuk 
perkara rekening overdosis itu, Jenderal Sutanto tidak ingin 
mengumbar janji muluk. "Saya hanya kerja, tidak akan memberikan 
janji-janji kosong," Sutanto menegaskan. Memang sulit berjanji 
kalau menyangkut penghentian bisnis sampingan polisi. (Heddy 
Lugito, M. Agung Riyadi, Hatim Ilwan, dan Deni Muliya Barus) 
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BPK TEMUKAN INDIKASI PENYIMPANGAN DI 3 
BANK 
(Bisnis Indonesia, 19 Mei 2005): BPK segera menyerahkan temuan 
indikasi penyimpangan dalam pengadaan peralatan pendukung 
operasional di PT Bank Mandiri, BNI, dan BRI kepada DPR. 
Ketua BPK Anwar Nasution menyatakan instansinya siap 
menyerahkan berbagai dugaan penyimpangan dalam pengadaan 
peralatan pendukung operasional di beberapa bank besar.  

Menurut Anwar, BPK bertugas mencegah terjadinya pencurian atau 
kecurangan terhadap keuangan negara. "Bank menjadi prioritas BPK 
karena pascakrisis utang wong cilik meningkat dua kali lipat akibat 
adanya rekap perbankan," katanya kemarin.  

Ketua Komisi XI DPR Paskah Suzetta mengakui, DPR segera 
menerima berbagai temuan penyimpangan dalam pengadaan 
peralatan operasional perbankan. "Jumlahnya cukup besar. Temuan 
tersebut termasuk dugaan penyimpangan atau mark-up dalam 
pengadaan teknologi informasi di BRI," ujarnya tanpa merinci nilai 
temuan itu.  

 
PPATK usut Mandiri  

Sementara itu, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan instansinya tengah 
menelusuri aliran dana di rekening tujuh tersangka dalam kasus 
kredit macet di Bank Mandiri . 

Penelusuran itu, menurut dia, baru dilakukan terhadap rekening 
para tersangka di Bank Mandiri. "Kami sudah periksa beberapa 
rekening mereka di Bank Mandiri. Kami butuh waktu untuk 
menelusuri yang punya rekening transaksi pada 2003. Ini karena 
kami juga diminta menelusuri transaksi lama," katanya.  
Yunus mengakui agak sulit menelusuri aliran dana di rekening Bank 
Mandiri karena pemeriksaan menyangkut orang dalam.  

Dia mengaku sedang menelusuri rekening HM, pengusaha yang 
menerima transfer dana dari perusahaan di AS senilai US$2,5 juta. 
HM adalah debitor macet di Bank Mandiri dengan nilai kredit Rp20 
miliar dan US$3,4 miliar.  

Menurut Yunus, HM menyatakan dana tersebut berasal dari 
transaksi biasa atas penjualan sahamnya di perusahaan Silverlake 
Limited di AS. Tetapi dalam penelusuran PPATK, ternyata ada 
dugaan dana tersebut terkait dengan tender core banking system di 
tiga bank BUMN. Ini karena Silverlake adalah pemenang tender 
tersebut.  

Sementara itu, tim jaksa Kejakgung menemukan pengucuran 
fasilitas kredit kepada PT Citra Graha Nusantara senilai Rp160 
miliar dengan menggunakan bridging loan untuk membeli aset PT 
Tahta Medan, berupa Hotel Tiara Medan. Untuk melunasi bridging 
loan itu, Bank Mandiri mengucurkan dana US$18,5 juta tanpa 
melalui analisa dan tidak melakukan pengikatan agunan."Tim jaksa 
masih mendalami temuan itu," kata Kepala Pusat Penerangan dan 
Hukum Kejakgung Soehandojo.  

Tim jaksa, menurut sumber Bisnis di Kejakgung, juga tidak 
menemukan dokumen pencairan kredit Rp24,78 miliar kepada PT 
Siak Zamrud Pusaka.  

Namun pendiri Riset Ekonomi Sosial Indonesia Sukowaluyo 
Mintorahardjo menegaskan berdasarkan kajian lembaganya, 
transaksi yang melibatkan CGN dan Hotel Tiara Medan tidak 
merugikan negara.  

"Negara bahkan diuntungkan dalam proses itu. Ini karena BPPN 
mendapatkan pembayaran utang dan Bank Mandiri berhasil 
mengubah kewajiban menjadi tagihan. Semua pihak yang terlibat 
dalam restrukturisasi utang tersebut diuntungkan, baik BPPN dan 
Bank Mandiri maupun pihak lainnya."  



Seperti diketahui, akibat kredit macet yang dikucurkan ke lima 
debitor-PT Siak Zamrud Pusaka, PT Citra Graha Nusantara, PT Lativi 
Media Karya, PT Arthabha Textindo, dan PT Arthathama Textindo-
tiga direksi Bank Mandiri, yaitu E.C.W. Neloe, I Wayan Pugeg, dan 
M. Sholeh Tasripan telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi 
ditahan sejak Selasa malam.  

Neloe sendiri kemarin menunjuk Yan Juanda Saputra dan LLM 
Samosir sebagai pengacara baru menggantikan Mohammad Assegaf 
yang selama ini mendampingi tiga mantan direksi Bank Mandiri itu.  
Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hendarman Supandji, 
pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan dan pemberkasan kasus 
Bank Mandiri minimal tiga bulan.  

Di Senayan, lebih dari 100 anggota DPR siap mengusulkan hak 
angket bagi penyelidikan kasus kredit macet di Bank Mandiri. Dari 
Fraksi Partai Golkar, yang sebelumnya tidak satupun ikut dalam 
pengajuan usul hak angket, hingga kemarin tercatat sudah ada dua 
anggotanya yang menandatangani usulan itu.  

Rencananya, usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan 
DPR hari ini pukul 14.00 WIB.  

Di pihak lain, anggota Masyarakat Profesional Madani Imbang Jaya 
Mangkuto menuding kelemahan pengawasan oleh BI dalam 
menindak bankir yang merugikan perbankan. Karena itu, katanya, 
BI tidak bisa bebas dari tanggung jawab terhadap kasus-kasus 
perbankan.  

Penilaian senada disampaikan anggota Komisi XI DPR Sofyan Usman, 
dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. "BI harus mengakui 
masih ada kelemahan dalam pengawasan," katanya. (bdd/irs/gak/ 
mnk/wiw/et/ens) 
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769 Penyedia Jasa Keuangan Tak Pernah 
Laporkan Transaksi 
 (Jakarta, WASPADA Online) Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi 
Keuangan (PPATK) mempublikasikan nama-nama Penyedia Jasa 
Keuangan (PJK) yang tidak pernah menyampaikan Laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan (LTKM). Kepala PPATK Yunus Husein di 
Jakarta, Sabtu, mengatakan, PPATK mempublikasikan 769 nama 
PJK itu sejak 20 Januari 2005 melalui website PPATK: 
http//www/ppatk.go.id.  

Jumlah 769 PJK itu terdiri atas 62 bank, 256 perusahaan asuransi, 
221 perusahaan efek, kustodian, pengelola reksadana, dan 230 
dana pensiun dan lembaga pembiayaan. "Dengan publikasi ini 
diharapkan PJK akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana 
ditetapkan oleh Undang-undang," katanya.  

Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-undang 
No.25 Tahun 2003 (UU tentang TPPU) Pasal 13 disebutkan bahwa 
PJK wajib menyampaikan LTKM dan Laporan Transaksi Keuangan 
Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500 juta atau lebih atau 
mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu 
kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari 
kerja, kepada PPATK.  

Menurut Yunus, sejak diundangkannya UU TPPU ini pada tanggal 17 
April 2002 sampai saat ini kesadaran PJK untuk melaksanakan tugas 
pelaporan masih rendah sehingga perlu terus ditingkatkan. Statistik 
LTKM yang diterima PPATK per 18 Januari 2005 menunjukkan, baru 
ada 70 bank umum, 3 perusahaan efek, 3 perusahaan pedagang 
valuta asing, 1 perusahaan dana pensiun, 1 lembaga pembiayaan 
dan 2 perusahaan asuransi yang melaporkan dengan jumlah laporan 
sebanyak 1.322 LTKM yang telah dianalisis oleh PPATK.  

Ia menyebutkan, banyaknya PJK yang belum melapor umumnya 
disebabkan oleh tiga faktor, yakni belum dipahaminya ketentuan 
dan belum sepenuhnya mampu melakukan deteksi adanya transaksi 
keuangan mencurigakan serta belum diterapkannya prinsip 
mengenal nasabah secara benar.  

Faktor lain, belum adanya kesadaran akan pentingnya peran PJK 
dalam mencegah dan memberantas pencucian uang serta adanya 
kekhawatiran akan kehilangan nasabah dan merasa terganggu 
apabila dikaitkan dalam proses hukum.  

Sedangkan faktor terakhir, kemungkinan tidak terdapatnya 
transaksi keuangan yang memenuhi unsur untuk dilaporkan sebagai 
transaksi keuangan mencurigakan. Menurut Yunus Husein, PPATK 
akan terus bekerjasama dengan masing-masing regulator PJK 
(seperpti Bank Indonesia, Bapepam, dan Ditjen Lembaga Keuangan 
Depkeu) untuk melakukan audit sekaligus untuk mengetahui secara 
jelas kondisi ketiga faktor tersebut di lapangan. (ant) (am) 
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PPATK TELUSURI ALIRAN DANA TERSANGKA 
KASUS BANK MANDIRI 
 
Source: Bali Post - 19 Mei 2005  

Jakarta (Bali Post)-Aliran dana tujuh tersangka kasus Bank Mandiri 
kini secara serius tengah ditelusuri oleh Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengungkapan ini sangat 
penting untuk menilai apakah ada dugaan praktik tindak pidana 
pencucian uang (money laundering) atau tidak. 

''Sejauh ini saya belum bisa memastikan apakah ada pencucian uang 
atau tidak, karena prosesnya agak panjang,'' kata Ketua PPATK 
Yunus Husein di Jakarta, Rabu (18/5) kemarin. Selain melacak 
keberadaan dana itu di dalam negeri, pihaknya juga akan terus 
menelusuri apakah para tersangka itu memiliki dana di luar negeri.  

Mengenai pemeriksaan rekening, menurut Yunus, harus dilakukan 
secara tertutup dan tidak semua informasi diberikan ke publik 
karena menyangkut rahasia bank. Dia juga belum bisa 
mengungkapkan nama dan besaran rekening dari masing-masing 
tujuh tersangka yang dananya tengah dipantau itu. 

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh 
tersangka dalam kasus kredit Bank Mandiri senilai Rp 1 trilyun. Tiga 
diantaranya, yakni Direktur utama ECW Neloe, I Wayan Pugeg dan 
M. Sholeh Tasripan. Sedangkan empat lainnya merupakan pimpinan 
perusahaan yang menerima kredit tersebut. 

Selain melakukan penelusuran terhadap dana-dana para tersangka 
itu, PPATK kini juga tengah memeriksa aliran dana dari rekening 
anggota DPR berinitial HM, yang merupakan debitur Bank Mandiri. 
HM merupakan salah satu pemilik kredit macet di bank plat merah 
ini.  

Sejauh ini, PPATK memang belum bisa memastikan apakah yang 
bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau 
tidak. Yang jelas, sebagai debitur Bank Mandiri, HM telah 
melakukan transaksi keuangan senilai 2 juta dolar AS.  ''Transaksi ini 
dianggap tidak sesuai dengan profil yang dia miliki,'' katanya. 
 
Atas temuan ini, lanjut Yunus, PPATK mendapat informasi dari 
salah satu bank bahwa transaksi itu berkaitan dengan British Virgin 
Island yang merupakan pemenang dari beberapa tender pengadaan 
di tiga bank BUMN. ''Menurut informasi, dia mungkin jual saham di 
sana,'' katanya. 



Ditanya apakah PPATK sudah meneruskan hasil penelusuran ini pada 
pihak kepolisian, menurut Yunus hal itu belum perlu. Mengingat, 
dokumen-dokumennya belum lengkap.  

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Soehandojo 
sebelumnya pernah menyatakan, semula BPK dan bagian Pidana 
Khusus Kejagung akan melakukan mengungkapan dugaan korupsi 
bermodus pengucuran kredit Bank Mandiri kepada PT OSO Bali 
Cemerlang, PT Domas Agrointi Prima, PT Batavindo Kridanusa, PT 
Semen Bosowa Maros, dan PT Bakrie Telecom.  

Dari lima perusahaan, hanya dua yang selesai diekspose, yakni PT 
OSO Bali Cemerlang yang menerima kredit Rp 86,2 milyar dan PT 
Batavindo Kridanusa, yang dimiliki Habil Marati dengan kredit Rp 
54,05 milyar. Dua perusahaan ini dinilai memenuhi syarat untuk 
diteruskan ke tahap penyelidikan. (kmb2) 
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PPATK Kesulitan Peroleh Data Kredit Macet 
Bank Mandiri 
Kapanlagi.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengaku kesulitan memperoleh 
data aliran dana kredit macet di Bank Mandiri.  

"Kasus di Bank Mandiri kelihatannya melibatkan manajemen di 
dalam bank, sehingga proses memperoleh data tidak selancar yang 
kami harapkan. Hal itu termasuk masalah yang sekarang sedang 
diperiksa di Mahkamah Agung," kata Yunus dalam rapat dengar 
pendapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (16/5).  

Namun Yunus mengatakan, pimpinan Bank Mandiri telah 
menjanjikan untuk menyampaikan laporan jika informasi mengenai 
masalah tersebut telah diperoleh.  

Dalam dengar pendapat yang dipimpin oleh M. Akil Mochtar Wakil 
Ketua Komisi III dari fraksi Golkar, Yunus juga menyampaikan 
informasi yang terkait dengan debitur "nakal".  

"Nasabah Bank Mandiri dengan inisial HF telah menerima fasilitas 
kredit senilai Rp20 miliar dan US$3,4 juta per April 2004 yang 
pengembaliannya tidak lancar. Ia pernah dilaporkan melakukan 
transaksi keuangan yang mencurigakan oleh salah satu bank asing di 
Jakarta," kata Yunus.  

Transaksi yang mencurigakan itu terkait dengan penerimaan 
transfer dana senilai US$2,5 juta dari sebuah perusahaan yang 
berkantor pusat di British Virgin Island dan memiliki kantor 
koresponden di Kuala Lumpur, Malaysia.  

Setelah dilakukan penelitian, uang tersebut berasal dari penjualan 
saham milik yang bersangkutan diperusahaan yang memiliki afiliasi 
dengan perusahaan pemenang tender pengadaan Core Banking 
System di tiga bank BUMN.  

Selain itu, Yunus juga menyampaikan bahwa dalam basis data 
PPATK, ada salah seorang tersangka dalam kasus Bank Mandiri 
dengan inisial ENT yang ternyata pernah ditangkap di Italia terkait 
dengan tindak pidana pencucian uang di Belanda.  

"Tapi itu kasus lama dan tidak terkait dengan kasus di Bank 
Mandiri," kata Yunus.  

 

Pembalakan Hutan  

Dalam kesempatan tersebut, Yunus juga menyampaikan bahwa dari 
analisis dua kasus pembalakan hutan yang dilakukan PPATK dan 
sudah diserahkan ke Polri terbukti ada aliran dana selama tiga 
bulan ke sejumlah individu dengan nilai sekitar US$600 ribu.  

Terkait dengan hal itu, PPATK mencatat ada 27 pihak yang terdiri 
atas 22 perorangan dan lima perusahaan yang diduga melakukan 
praktek ilegal logging.  

"Dana pembalakan hutan tersebut banyak yang disimpan di luar 
negeri, sedang yang di dalam negeri hanya untuk orang lapangan 
seperti penebang dan sopir," katanya.  

Yunus juga menduga warga negara Malaysia, merupakan oknum 
yang paling banyak terlibat dalam praktek pembalakan hutan.  

Hingga kini, PPATK telah menyelesaikan 278 analisis aliran dana 
yang mencurigakan dan sekitar 50 lebih berkasnya telah selesai di 
kepolisisan dan sekitar 40 lebih telah sampai di kejaksaan dan lebih 
dari 20 kasus tengah diproses di pengadilan.  

"Dari sekitar 20 yang sampai ke pengadilan, 15 laporan terkait 
dengan kasus Bank BNI dengan terdakwa diantaranya Adrian 
Waworuntu dan John Hamenda sedang sisanya antara lain kasus di 
BII dan Citibank," katanya.  

Sementara itu Akil menyampaiakn kesimpuan sementara komisi III 
yang berisi antara lain meminta PPATK untuk menyampaikan 
laporan analisis transaksi keuangan dengan jelas dan terperinci 
mengenai 27 pihak yang diduga terlibat pembalakan hutan. (*/dar) 
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PPATK Belum Penuhi Semua Permintaan 
Penelusuran Rekening KPU 
Kapanlagi.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) belum dapat memenuhi semua permintaan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri aliran dana dalam 
rekening anggota dan pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang 
diduga korupsi.  

"Permintaan itu belum dapat dipenuhi karena KPK meminta laporan 
aliran dana mereka dari tahun 2003 sehingga kami masih 
membutuhkan waktu untuk melengkapi data dari tahun itu," kata 
Kepala PPATK Yunus Husein dalam Rapat Dengar Pendapat dengan 
Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (16/6).  

Namun Yunus berjanji tidak lama lagi PPATK akan mendapatkan 
laporan tentang aliran dana anggota KPU yang diminta KPK itu.  

Ia mengatakan, PPATK saat ini tengah memantau aliran dana 
rekening milik anggota dan pegawai KPU yang nama-namanya 
diberikan KPK.  

"Ada permintaan tertulis dari KPK untuk memantau aliran dana 
rekening milik anggota atau pegawai KPU kepada kami," katanya.  

Menurut dia, KPK telah dua kali mengajukan permintaan laporan 
aliran dana anggota dan pegawai KPU namun ia tidak ingat 
jumlahnya.  

Saat ini, menurut Yunus telah ada satu orang yang sedang dilacak 
rekeningnya karena aliran dananya mencurigakan.  

Namun ia menolak untuk menyebut nama pemilik dan besar dana 
pada rekening tersebut.  

Yunus sempat menjelaskan bahwa hingga 2005 PPATK telah 
menyelesaikan 278 laporan aliran dana yang dianggap mencurigakan 
dan menyerahkannya ke pihak kepolisian.  

Dari jumlah itu, lebih dari 50 kasus berkasnya sudah diselesaikan 
oleh pihak kepolisian dan 40 diantaranya sudah berada di 
Kejaksaan. (*/dar) 

 



kapanlagi.com 

30 Mei 2005 

PPATK akan Beri Pengarahan PJK Sektor Pasar 
Modal 
Kapanlagi.com - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pasar Modal 
(Bapepam) akan memberikan pengarahan kepada penyedia jasa 
keuangan (PJK) sektor pasar modal mengenai kewajiban mereka 
dalam rangka pembangunan rezim anti money laundring di 
Indonesia.  

Manajer Public Relation PPATK, Natsir Kongah di Jakarta, Minggu 
menyebutkan, pengarahan yang akan berlangsung di Gedung Bank 
Indonesia (BI) Jakarta, pada Senin (30/5) itu akan diikuti oleh 
sekitar 250 PJK sektor pasar modal.  

"Mereka antara lain terdiri dari perusahaan efek/sekuritas, manajer 
investasi, bank kustodian, dan asosiasi yang berkaitan dengan pasar 
modal," kata Natsir.  

Ia menyebutkan, pengarahan itu sengaja diselenggaraka untuk 
mengajak dan mengingatkan kembali tentang kewajiban para PJK 
di pasar modal untuk bersama-sama membangun rezim anti 
pencucian uang di Indonesia dengan menyampaikan Laporan 
Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).  

Penyampaian LTKM itu didasarkan kepada amanat Undang-undang 
(UU) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 
tentang. (*/erl) 

 

kapanlagi.com 

19 April 2005 

Belum Banyak Laporan LKTM Terkait Ilegal 
Loging 
Kapanlagi.com - Meskipun operasi pemberantasan illegal logging 
terus dilakkan pemerintah, namun hingga kini belum banyak 
laporan keuangan transaksi mencurigakan (LKTM) terkait ilegal 
loging yang diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi 
Keuangan (PPATK).  

"Laporan yang masuk dari lembaga penyedia jasa keuangan (PJK) 
terkait dengan itu masih sedikit. Yang masuk baru sekitar dua 
transaksi," kata Kepala PPATK Yunus Husein di sela acara ulang 
tahun ketiga PPATK di Jakarta, Senin.  

Ia menyebutkan, karena operasi ilegal loging terjadi di daerah, 
maka sebagian besar laporan keuangan mencurigakan terkait 
dengan illegal logging itu berasal dari bank-bank nasional.  

Masih sedikitnya LKTM terkait dengan illegal logging itu, menurut 
dia, kemungkinan karena PJK masih ragu untuk melaporkan 
transaksi itu apakah terkait dengan ilegal loging atau bukan.  

"Kita terus memonitor dan kita perkirakan akan ada penambahan 
jumlah laporan yang masuk ke PPATK," katanya.  

Menurut dia, pihaknya telah menyebarkan surat edaran terkait 
dengan upaya pemberantasan illegal logging dan meminta PJK 
melaporkan jika ada transaksi yang mencurigakan.  

Hingga April 2005, LKTM yang masuk ke PPATK mencapai 1.646 
laporan. Jumlah itu berasal dari 84 bank sebanyak 1.619 laporan, 
tiga perusahaan efek sebanyak empat laporan, lima pedagang valas 
sebanyak delapan laporan, satu dana pensiun sebanyak satu 
laporan, dua lembaga pembiayaan sebanyak dua laporan, dan 
empat perusahaan asuransi sebanyak 12 laporan.  

"Sebagian besar laporan itu menyangkut laporan transaksi terkait 
dengan tindak pidana penipun, kemudian tindak pidana 
penggelapan, dan korupsi," kata Yunus Husein.  

Yunus juga menyebutkan, dari hasil analisis terhadap 552 LKTM, 
PPATK menemukan 276 kasus yang kemudian diteruskan kepada 
pihak penyidik untuk ditindaklanjuti secara hukum.  

"Sebanyak 276 kasus itu terdiri dari 203 kasus pencucian uang dan 
73 kasus non money laundering. Kasus itu terdiri dari 272 kasus 
yang diserahkan kepada polisi, dua kasus kepada kejaksaan, dan 
dua kasus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," Yunus 
Husein. (*/erl) 
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11 April 2005 

 

PPATK Nyatakan Penerapan Prinsip Anti Money 
Laundring Alami Kemajuan 
 

Kapanlagi.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan penerapan prinsip anti 
money laundring terus mengalami kemajuan terlihat dengan 
bertambahnya jumlah pelapor transaksi yang dicurigai sebagai 
money laundring.  

"Progresnya sudah lumayan dilihat dari jumlah pelaporan yang 
meningkat terutama dari perbankan," kata Yunus di Jakarta, 
Minggu.  

Jumlah perbankan yang memberikan laporan hingga 8 April 2005, 
menurut Yunus sudah mencapai 84 bank dengan 1.619 laporan, 
sementara data Januari sebanyak 71 bank dengan sekitar 1.400 
laporan.  

Namun, lanjut Yunus, kenaikan laporan dari perbankan tidak diikuti 
laporan dari lembaga penyedia jasa keuangan (PJK) lain seperti 
perusahaan efek yang masih tiga perusahaan dengan empat 
laporan, lima pedagang valas dengan delapan laporan, satu dana 
pensiun dengan satu laporan, dua lembaga pembiayaan dengan dua 
laporan dan empat perusahaan asuransi dengan 12 laporan.  

Sementara jumlah laporan yang sudah diserahkan kepada penegak 
hukum sudah mencapai 276 kasus, yang terdiri dari laporan ke polisi 
272 kasus, ke kejaksaan dua kasus, dan ke Komisi Pemberantasan 
Korupsi dua kasus.  

Yunus menjelaskan, 84 bank yang sudah memberikan laporan 
transaksi yang mencurigakan terdiri dari empat bank pemerintah 
dengan 367 laporan, 58 bank swasta (dari 97 bank yang ada) dengan 
963 laporan, 10 bank asing (dari 11 bank) dengan 252 laporan dan 
12 bank campuran (dari 18 bank) dengan 37 laporan.  

Dikatakan Yunus, kemajuan berarti juga terlihat dengan adanya 
laporan transaksi mencurigakan dari tiga bandara yaitu Batam, 
Cengkareng dan Pekanbaru dengan total 108 laporan.  

"Sebelumnya, laporan dari bandara belum pernah ada. Semoga 
laporan ini bisa disusul bandara yang lain," katanya.  

Dijelaskan Yunus, sejak keluar dari daftar hitam Financial Action 
Task Force (FATF) on money laundring 11 Febaruari lalu, pihaknya 
terus berusaha meningkatkan penerapan prinsip anti money 
laundring di berbagai bidang.  

Upaya sosialisasi dan pelatihan terus dilakukan guna meningkatkan 
kesadaran mengenai pentingnya pencegahan anti money laundring, 
seperti seminar prinsip pengenalan nasabah di perbankan yang akan 
dilakukan di Bank Indonesia, Senin (11/4) besok (*/erl) 

 



kapanlagi.com 

22 Januari 2005 

PPATK Publikasikan 769 PJK Mangkir 
Kapanlagi.com - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK) mempublikasikan nama-nama Penyedia Jasa Keuangan 
(PJK) yang tidak pernah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan (LTKM).  

Kepala PPATK Yunus Husein di Jakarta, Sabtu, mengatakan, PPATK 
mempublikasikan 769 nama PJK itu sejak 20 Januari 2005 melalui 
website PPATK: http//www/ppatk.go.id.  

Jumlah 769 PJK itu terdiri atas 62 bank, 256 perusahaan asuransi, 
221 perusahaan efek, kustodian, pengelola reksadana, dan 230 
dana pensiun dan lembaga pembiayaan.  

"Dengan publikasi ini diharapkan PJK akan melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang," 
katanya.  

Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-undang 
No.25 Tahun 2003 (UU tentang TPPU) Pasal 13 disebutkan bahwa 
PJK wajib menyampaikan LTKM dan Laporan Transaksi Keuangan 
Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500 juta atau lebih atau 
mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu 
kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari 
kerja, kepada PPATK.  

Menurut Yunus, sejak diundangkannya UU TPPU ini pada tanggal 17 
April 2002 sampai saat ini kesadaran PJK untuk melaksanakan tugas 
pelaporan masih rendah sehingga perlu terus ditingkatkan. Statistik 
LTKM yang diterima PPATK per 18 Januari 2005 menunjukkan, baru 
ada 70 bank umum, 3 perusahaan efek, 3 perusahaan pedagang 
valuta asing, 1 perusahaan dana pensiun, 1 lembaga pembiayaan 
dan 2 perusahaan asuransi yang melaporkan dengan jumlah laporan 
sebanyak 1.322 LTKM yang telah dianalisis oleh PPATK.  

Ia menyebutkan, banyaknya PJK yang belum melapor umumnya 
disebabkan oleh tiga faktor, yakni belum dipahaminya ketentuan 
dan belum sepenuhnya mampu melakukan deteksi adanya transaksi 
keuangan mencurigakan serta belum diterapkannya prinsip 
mengenal nasabah secara benar.  

Faktor lain, belum adanya kesadaran akan pentingnya peran PJK 
dalam mencegah dan memberantas pencucian uang serta adanya 
kekhawatiran akan kehilangan nasabah dan merasa terganggu 
apabila dikaitkan dalam proses hukum.  

Sedangkan faktor terakhir, kemungkinan tidak terdapatnya 
transaksi keuangan yang memenuhi unsur untuk dilaporkan sebagai 
transaksi keuangan mencurigakan.  

Menurut Yunus Husein, PPATK akan terus bekerjasama dengan 
masing-masing regulator PJK (seperpti Bank Indonesia, Bapepam, 
dan Ditjen Lembaga Keuangan Depkeu) untuk melakukan audit 
sekaligus untuk mengetahui secara jelas kondisi ketiga faktor 
tersebut di lapangan. (*/rit) 
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Penebangan Liar, 4 Perwira Diperiksa 
Gubernur dan Menhut Saling Lempar Tanggung 
Jawab 
Jakarta, Kompas - Empat perwira menengah (pamen) Kepolisian 
Negara RI (Polri) yang bertugas di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) 
Papua, kini dalam penyelidikan intensif terkait dugaan keterlibatan 

mereka dalam sejumlah kasus penebangan liar (illegal logging) di 
Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat (Irjabar). Dalam penyelidikan 
ini, polisi bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK), guna menelusuri aliran dana yang 
masuk ke rekening pribadi mereka. 

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal 
Aryanto Boedihardjo di Jakarta, Rabu (23/3) menyatakan, para 
polisi itu diduga menjadi beking penebangan liar. "Kalau berbicara 
beking, harus bisa tahu apa bentuk bekingnya. Apakah memberi 
peluang, atau mengamankan supaya illegal logging itu lancar, atau 
menerima hadiah. Informasi yang diterima adalah, mereka pernah 
menerima hadiah atau uang," katanya, di Markas Besar Polri. Untuk 
membuktikannya, harus ada saksi-saksi yang membenarkan 
kejadian itu. "Berapa orang saksi yang harus disiapkan untuk 
pembuktian ini. Inilah yang sedang diselidiki dan dilakukan 
pemeriksaan awal ke arah sana," tambah Aryanto lagi. 

Berdasarkan catatan Kompas, keempat pamen di lingkungan Polda 
Papua yang sedang diperiksa, adalah Kepala Satuan Tindak Pidana 
Tertentu Komisaris Marthen Renau, Direktur Intelijen dan 
Keamanan Komisaris Besar Slamet Sopandi, Kepala Kepolisian Resor 
Manokwari Ajun Komisaris Besar Dedi Kusnadi, dan Direktur Reserse 
Kriminal Umum Komisaris Besar M Situmorang. Saat ditanya 
mengenai banyaknya warga Papua yang menyatakan bahwa 
keempat polisi itu terlibat, Aryanto mengungkapkan, itu baru 
keterangan dari mulut ke mulut, belum bisa menjadi keterangan 
saksi. Ia balik mempertanyakan, siapa di antara warga yang mau 
menjadi saksi polisi. 

"Kan seharusnya warga melapor kepada polisi, kalau dia yakin 
bahwa oknum polisi ini menerima uang. Kalau yang berkembang 
sekarang ini, kan hanya informasi yang lalu menjadi rumor, opini," 
tambah Aryanto lagi. 

Salah satu yang menjadi bahan penyelidikan polisi, lanjut Aryanto, 
adalah penelusuran atas rekening para polisi tersebut. "Ada tidak 
terima uang yang dari cukong. Sekarang sedang dilakukan," ujarnya. 
Ketua PPATK, Yunus Husein mengungkapkan, pihaknya memang 
bekerja sama dengan Polri sehubungan dengan penyelidikan kasus 
penebangan liar, khususnya mengenai aliran dana ke rekening-
rekening tertentu. 

Saat disinggung mengenai hasil sementara atas penyelidikan itu, 
Yunus menjelaskan, ada nama beberapa perseroan terbatas (PT) 
yang muncul. Namun, belum dapat dipastikan apakah PT-PT 
tersebut benar-benar terlibat dalam kegiatan illegal logging. 

Dedi Kusnadi, ketika dimintai konfirmasinya mengatakan, hingga 
Rabu malam, ia belum diperiksa. Ia justru mempertanyakan, jika 
memang akan ada pemeriksaan, itu akan terkait penyelidikan kasus 
apa. "Saya memang pernah disebut-sebut terlibat di media, kalau 
terindikasi menggelapkan kayu sebanyak 609 batang. Padahal 
tujuan saya menarik kapal yang memuat kayu itu adalah untuk 
mengamankan kayu agar mudah dipantau. Sekarang kayu berada 
sekitar 50 meter dari Markas Polres Manokwari," ujarnya. 

 

Saling lempar 

Sementara itu, Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban dan 
Gubernur Papua JP Salossa saling lempar tangung jawab terkait 
dengan proses hukum atas kasus penebangan liar di Papua. 

"Di Papua, sebenarnya banyak sekali izin-izin yang dikeluarkan tidak 
sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang Undang Nomor 
41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34. Rupanya di Papua, 
gubernur menafsirkan Undang Undang Otonomi Khusus lalu 
membuat surat edaran dan kemudian menerbitkan IPKMA. Ada 
perbedaan pandangan antara Departemen Kehutanan dan Gubernur 
Papua," ujar Kaban dalam jumpa pers seusai menghadap Wakil 
Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. 

Mengenai ketidaksesuaian IPKMA dengan UU No 41 dan PP No 34, 
Kaban mengemukakan, Salossa telah tiga kali dikirimi surat oleh 



Menteri Kehutanan M Prakoso agar pemberian IPKMA dihentikan. 
"Tetapi kelihatannya hal itu belum mendapat tanggapan. Setelah 
ada instruksi presiden operasi illegal logging, selaku Menteri 
Kehutanan saya menyetop dan menyatakan bahwa IPKMA tidak sah 
karena tidak sesua dengan aturan perundang-undangan," ujarnya. 

Sehari sebelumnya, Sallosa juga menghadap Wakil Presiden Jusuf 
Kalla untuk menyampaikan unek-ueneknya terkait dengan Operasi 
Hutan Lestari II di Papua. Salossa merasa, pelaksanaan insturksi 
presiden untuk memberantas penebangan liar di Papua tidak sesuai 
dengan kemauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti 
dipahaminya. Ketika IPKMA dipersalahkan oleh Menteri Kehutanan, 
Salossa menyebut bahwa atas izin yang dikeluarkan Dinas 
Kehutanan Provinsi Papua itu telah ditransfer uang sebesar Rp 54 
miliar sejak tahun 2002-2004 ke rekening atas nama Menteri 
Kehutanan. "Ada aturannya dari Departemen Kehutanan untuk 
mereka yang dapat izin membayar sejumlah uang. Untuk satu izin, 
jumlah uang yang ditransfer antara satu dan dua miliar rupiah," 
ujar Salossa, Selasa lalu. 

Mengenai rekening atas nama Menteri Kehutanan, Kaban 
mengemukakan bahwa rekening itu merupakan rekening terbuka 
untuk diadministrasi di Departemen Kehutanan untuk kemudian 
masuk ke Departemen Kauangan menjadi kas negara. "Atas dana di 
rekening itu, Menteri Kehutanan tidak bisa mengeluarkannya karena 
tidak ada mekanismenya. Itu semua masuk ke kas negara. Jangan 
dianggap kalau dana itu sudah masuk ke kas negara penebangan itu 
menjadi legal," ujar Kaban. Kaban mengaku tidak tahu menahu 
mengenai jumlah IPKMA yang telah dikeluarkan karena Salossa tidak 
pernah memberikan laporan. "Boleh dicek Pak Salossa, pernah tidak 
lapor kepada Menteri Kehutanan berapa izin yang dikeluarkan. Ini 
perlu supaya jangan hanya menterinya saja yang disalahkan," 
ujarnya. 

Terkait dengan operasi itu, Kaban mengakui sejumlah pihak sudah 
berusaha menghubunginya untuk mengajak berdamai dengan 
tawaran sejumlah uang. "Saya sudah didekati. Semua jurus dipakai. 
Tetapi belum ada yang tembus. Tawarannya ada yang hitungannya 
dollar per meter kubik kayu," ujar Kaban. 

 

Cukong dan pejabat 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya Barat, Marten Luther 
Rumadas yang kini ditahan di Sorong mengungkapkan, 
pemberantasan penebangan liar di wilayah Papua dan Irian Jaya 
Barat sebaiknya difokuskan pada penangkapan para cukong dan 
pejabat atau aparat keamanan yang terkait dengan kegiatan 
tersebut. Penangkapan dan penyitaan alat-alat berat serta barang 
bukti berupa kayu balok atau kayu olahan tidak begitu penting.  

"Kayu-kayu itu tidak akan bergerak kok. Demikian juga dengan alat-
alat berat, biarkan saja. Lebih baik kejar para cukong," kata 
Rumadas, Rabu malam. 

Menurut dia, dengan ditangkapnya para cukong nanti akan 
terungkap semuanya, siapa yang sesungguhnya terlibat. Para 
cukong itulah yang sering melakukan penyimpangan, baik 
melakukan penebangan secara asal maupun melakukan 
penggelapan kayu dengan cara membelokkan pelayaran hingga ke 
China dan negara-negara lain. 

"Mengenai penggelapan ini, yang lebih tahu itu TNI AL, Polri, Bea 
Cukai, Syahbandar dan Imigrasi. Mereka yang tahu kapal di bawa 
berbelok ke mana. Kalau saya, kewenangan saya sudah diatur 
dalam surat edaran Gubernur Papua yang berlanjut ke Gubernur 
Irjabar," jelas Rumadas. 

Rumadas mengungkapkan, antara para cukong dengan pejabat yang 
disebutkan di atas tidak mungkin tidak ada kesepakatan-
kesepakatan. 

Menanggapi beberapa pernyataan Menteri Kehutanan yang banyak 
menyudutkan Pemerintah Daerah, Rumadas mengungkapkan bahwa 
bila Menteri Kehutanan memiliki etika seharusnya dia memanggil 

Gubernur dan Kepala Dinas papua dan Irjabar. Jangan malah 
berteriak-teriak kepada orang lain. 

"Apalagi Dephut juga menerima uang dari PSDH dan DR (Provisi 
Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi - red). Di mana tanggung 
jawab mereka. Orang kecil seperti saya ini memang selalu menjadi 
korban," katanya. (MAS/ADP/inu) 

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-
cetak/0503/24/utama/1638385.htm 
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Yunus Husein: Orang Benar Takut, Orang Salah 
Berani  
Oleh: SONYA HELLEN SINOMBOR 

Akhir Juli 2005 sejumlah media massa memberitakan sebanyak 15 
perwira menengah dan perwira tinggi polisi diduga memiliki 
rekening pribadi dalam nilai yang tidak wajar. Daftar nama perwira 
pemilik rekening yang mencurigakan itu dilaporkan Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) 
Sutanto. 

Pemberitaan tersebut tentu saja mengundang perhatian publik 
karena yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) adalah perwira polisi. Pascalaporan tersebut, 
PPATK yang sebelumnya belum dikenal publik langsung mendapat 
perhatian. Kepala PPATK Yunus Husein pun tak luput dari incaran 
pers. Bahkan, gara-gara laporan itu, Presiden memanggil Yunus dan 
meminta penjelasan di seputar laporan atas rekening pribadi 15 
perwira polisi. 

Lalu, bagaimana sebenarnya kerja dan peran PPATK di tengah 
upaya memberantas korupsi di Tanah Air saat ini. Berikut 
wawancara Kompas dengan Yunus, Selasa (16/8) di Kantor PPATK 
yang kini masih menggunakan salah satu Gedung Bank Indonesia, 
Jalan Kebon Sirih, Jakarta. 

Apa sebenarnya yang dikerjakan PPATK? 

Kami menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari 
penyedia jasa keuangan, seperti bank, nonbank, bea cukai, 
perusahaan efek, pedagang valas, dan asuransi. Informasi dari 
masyarakat juga kami terima. Misalnya, sejak ramai-ramai berita 
terakhir tentang perwira Polri banyak informasi dari masyarakat 
yang masuk, setelah itu kami melakukan financial analysis. Kami 
punya database. Misalnya, kami panggil satu nama, nanti muncul 
segala macam transaksi. 

Dalam kaitan dengan upaya penegakan hukum, peran PPATK apa? 

Tugas kami sebenarnya menurut Undang-Undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang adalah membantu aparat penegak hukum dalam 
rangka penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak 
pidana pencucian uang. Ibarat pemain bola, kami kayak gelandang 
saja, hanya ngasih umpan, masalah gol apa tidak urusan mereka. 
Tugas kami juga memagari sistem keuangan agar tidak 
disalahgunakan pelaku kriminal. Tugas ini bisa jalan karena laporan 
penyedia jasa keuangan. Kalau mereka tidak lapor, ya sistemnya 
tidak jalan. Saat ini yang paling banyak melaporkan transaksi 
keuangan mencurigakan dari bank, dari 131 bank umum, 93 bank 
melaporkan. Namun, kalau nonbank tidak sampai 20 yang lapor. 

Kenapa begitu? 

Karena, sering kali di Indonesia saya melihat ada sedikit pergeseran 
nilai. Kalau dulu sekolah kita diajarin berani karena benar takut 
karena salah. Sekarang terbalik, orang kalau benar malah takut. 



Takut kena risiko. Jadinya, orang yang salah malah lebih berani. 
Padahal kekuatan masyarakat perlu, bukan saja informasi yang 
diberikan, tetapi dukungan. Selama ini orang banyak yang memilih 
safety player, maunya bisnis aman, enggak peduli orang di sebelah 
dia merampok, biar dia tahu tapi takut bicara. Ini sebenarnya 
bahaya. 

Jadi, PPATK bisa menerima informasi dari mana saja? 

Ya, kami bisa menerima informasi dari mana saja. Laporan yang 
masuk kami periksa dan analisis. Kalau kurang informasinya, kami 
perdalam dan minta dari penyedia jasa keuangan dan minta dari 
instansi lain. Bisa juga minta dari luar negeri. Di luar negeri kami 
anggota The Egmont Group, semacam asosiasi PPATK sedunia. 
Egmont Group dibentuk tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace di 
Brussel, kini beranggotakan Financial Inteligence Unit (FIU) dari 101 
negara. Dengan negara anggota FIU, kami menerapkan prinsip 
reciprocity. Namun, ada negara tertentu yang tidak mau begitu, 
tetapi harus tanda tangan nota kesepahaman (MOU) dulu. Saat ini 
kita sudah tanda tangan MOU dengan Australia, Malaysia, Korea, 
Filipina, Thailand, Italia, Romania, Belgia, Polandia, dan Spanyol. 

Di dalam negeri, kita kerja sama dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Jaksa Agung, Kepala Polri, Gubernur Bank Indonesia, dan 
Menteri Kehutanan dalam rangka illegal logging dan instansi lain. 

Apa saja isi MOU itu? 

MOU soal pertukaran informasi. Jadi, kita bisa minta informasi 
dalam rangka analisis dan mereka bisa minta ke kita untuk 
membantu tugas mereka. Kalau tidak ada MOU, kelihatannya tidak 
jalan, mereka tidak mau memberi informasi. Sampai sekarang yang 
paling banyak kerja sama dengan kami adalah KPK. 

Kenapa KPK lebih cepat? 

Sebenarnya yang lain juga banyak, seperti Polri, tetapi KPK 
mungkin karena lembaga ad hoc yang dibentuk untuk mempercepat 
pemberantasan korupsi. Ya, saling memanfaatkanlah. Kalau KPK, 
mereka tunjuk dua orang yang on-off. Tetapi polisi dan jaksa tidak 
spesifik menunjuk orang seperti KPK. Namun, orangnya ada yang 
ditaruh di sini. Cuma kelihatannya, model KPK lebih cepat 
kerjanya. Di samping cepat, kerahasiaan juga terjamin. Kalau ada 
kebocoran, kami pegangannya petugas penghubungnya. Polisi tidak 
ada orang khusus seperti KPK. 

Soal rekening perwira polisi ke Kepala Polri sudah lama, kenapa 
baru sekarang dilaporkan ke Kepala Polri? 

Sebenarnya enggak ada niat ke situ karena sebagian besar 
laporannya sudah ada sejak tahun lalu. Dulu sudah mau lapor, 
tetapi karena polisi lagi sibuk karena pemilu legislatif, pemilu 
presiden dua gelombang, kemudian kami tunda. Setelah pemilu, 
kami dengar Kepala Polri mau mengganti, lalu kami tunda lagi. 
Begitu Kepala Polri diganti dan waktunya tepat, kami langsung 
lapor. Namun, sebenarnya kami sudah rutin melaporkan ke Polri, 
kami sudah lapor ke Kepala Polri lebih dari 300 laporan, tetapi 
tidak terliput media. 

Laporan soal perwira polisi ternyata mendapat perhatian publik? 

Ini karena ada pemberitaan pers. Kami memang kurang sosialisasi. 
Tetapi dengan laporan itu, PPATK jadi dikenal. Ya, tetapi itu 
temporer juga, masih banyak yang belum kenal dan lupa dengan 
kita. Makanya, begitu ramai-ramai berita tentang perwira Polri, 
saya dipanggil Presiden dan dimintai informasi. Beliau tanya siapa 
inisialnya. Saya bilang karena sudah cukup berat kami minta 
dukungan dan Presiden bilang jalan terus sesuai dengan undang-
undang. 

Posisi PPATK cukup kuat didukung langsung Presiden? 

Yang sesuai dengan UU, kami bertanggung jawab kepada Presiden. 
Walaupun kadang kita sering dilupakan, sekarang sudah 
diperhitungkan, ada DPR, DPD, dan polisi mau bertemu. Mungkin 
karena lembaga ini namanya kurang marketable, namanya Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, nama pusat itu 

kalau di departemen dianggap eselon II. Padahal, kami tidak ada 
kaitan dengan departemen karena yang mengangkat kami Presiden. 

Hambatan terbesar PPATK? 

Sebenarnya ini bicara budaya hukum dan persepsi menegakkan 
hukum. Misalnya bank harusnya melapor dan polisi serta jaksa kita 
harapkan bekerja sama. Namun itu belum kelihatan, yang melapor 
jumlahnya masih rendah. Penyedia jaksa keuangan jumlahnya 
hampir 4.000, tetapi yang lapor itu tidak sampai 200. Jadi masih 
rendah, itu pun yang lapor paling banyak dari bank. 

Kadang mereka mau lapor, tetapi takut repot dan urusan sama 
polisi, takut sama nasabah, apalagi kalau ada orang kuat, takut 
tidak dilindungi ketika diproses. Pernah ada kejadian di daerah ada 
sebuah bank lapor ke kami soal penyalahgunaan kas daerah masuk 
ke rekening pribadi. Kami proses, laporannya kami berikan kepada 
Kepala Polri, diteruskan ke kepala polda di daerah itu. Tetapi, 
begitu polisinya didatangi salah satu bupati, ditanya siapa yang 
melapor, eh dikasih tahu. Ini kan bahaya. 

Kendala lain yang dihadapi? 

Soal fasilitas, gedung kami ini kan masih pinjam sama BI. Selain itu, 
gaji pimpinan berbeda- beda. Seperti saya ini digaji BI, tetapi ada 
pimpinan yang digaji Departemen Keuangan. Padahal, pembayaran 
gaji kami diatur dalam peraturan presiden, tetapi sampai sekarang 
belum keluar. Sat ini kami baru menerima gaji 75 persen dari yang 
diusulkan. Pegawai di sini masih gado-gado dan gajinya bervariasi. 
Mereka diperbantukan dari BI, polisi, jaksa, dan Bapepam karena 
kami belum mengangkat pegawai tetap. 

Bagaimana dengan anggaran operasional? 

Anggaran ada, bahkan belum sampai 20 persen digunakan. Padahal 
pekerjaan banyak, kami harus audit sekian banyak laporan 
keuangan, tetapi tenaga kurang. Kalau ambil instansi lain bisa, 
tidak bisa sembarangan. Padahal kami butuh tenaga untuk audit. 
Belum lagi solidaritas pegawai masih belum maksimal, masih variasi 
dan gaji beda-beda. Saat ini anggota kami sekitar 59 orang plus 
polisi. Idealnya sekitar 120 orang. Memang sekarang operasional 
sudah mampu, cuma belum maksimal. 

Selama PPATK berdiri sudah ada kemajuan? 

Kalau kemajuan ada. Kami sudah keluar dari daftar hitam sebagai 
negara nonkooperatif yang diberikan oleh Satuan Tugas Aksi 
Keuangan (Financial Action Task Force/FATF on Money Laundering). 
Ketika melaporkan perwira polisi, Kami melihat ada semacam 
detterent effect. Itu karena adanya dukungan dari pers. Misalnya 
ada sekretaris jenderal di salah satu instansi menutup rekeningnya 
karena takut diaudit PPATK. 

 

Dapat pengamanan 

Ketika PPATK melaporkan 15 perwira polisi yang dicurigai memiliki 
rekening tidak wajar, Yunus mengaku mendapat dukungan dari 
berbagai pihak yang khawatir akan keselamatannya, pascalaporan 
tersebut. Bahkan, saat ini suami dari Musrifah serta ayah dari Mika 
Halpin Hasanah dan Fatimah Az-Zahra ini mendapat bantuan 
pengawalan. 

Pascalaporan ke Kepala Polri, Anda tidak takut dapat tekanan dan 
ancaman? 

Ini risiko. Risiko terberat katakan orang meninggal, tetapi itu 
urusan Yang Kuasa. Namun, sampai saat ini belum ada ancaman 
berarti, mungkin karena ada dukungan kuat dari Kepala Polri dan 
Presiden. Kalau tidak, ya mungkin saya sudah lemas. Kepada 
keluarga saya sudah menjelaskan posisi saya. 

PPATK dianggap terlalu berani, bagaimana kalau ada pihak yang 
mulai terusik? 

Ya, terus terang kami sudah berjanji akan memperlakukan sama 
semua laporan yang masuk, tak ada diskriminasi. Siapa pun yang 



terlibat, kami teruskan prosesnya. Memang laporan terakhir 
tentang perwira Polri cukup riskan karena ada yang masih aktif. 
Makanya, kami berusaha untuk hati-hati dan mengantisipasi segala 
kemungkinan. 

Sampai sekarang tindak pidana pencucian uang tidak banyak 
dipergunakan? 

Betul. Sampai saat ini belum ada putusan pengadilan tetap yang 
menghukum orang dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang. 
Ada 20 kasus pencucian uang, tetapi di pengadilan didakwa dengan 
korupsi. Baru ada satu kasus didakwa dengan pencucian uang. 
Padahal, kami sering minta jaksa supaya dakwaan pencucian uang 
digunakan, tetapi jaksa maunya korupsi yang duluan. Jadinya, 
dakwaan pencucian uang di lapis kedua atau ketiga. 

Padahal, pendekatan baru dengan menggunakan tindak pidana 
pencucian uang lebih mudah karena ada pembuktian terbalik, 
rahasia bank sudah disingkirkan, mau masuk ke bank ndak perlu izin 
Gubernur BI lagi. 

Setelah laporan tentang 15 perwira Polri, masih ada laporan 
transaksi lain dari pejabat? 

Saya kira laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang 
menyangkut pejabat publik atau pejabat pemerintah masih ada 
yang akan kami laporkan. Yang jelas, siapa pun mereka yang masuk 
dalam laporan itu, kami proses dan laporkan kepada aparat 
terkait.* 

 

 

Kompas 

28/02/05  

PPATK Ingin Periksa Perusahaan Efek 
(Jakarta, Kompas) Walaupun pasar modal telah berkembang dan 
menunjukkan prestasi yang baik sepanjang tahun lalu, kesadaran 
pihak-pihak di pasar modal untuk melaporkan transaksi 
mencurigakan berkaitan upaya pencegahan pencucian uang masih 
saja rendah. Karena itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan berencana masuk memeriksa perusahaan sekuritas pada 
tahun ini.  

Perkembangan pasar modal yang mencatat prestasi signifikan 
antara lain ditunjukkan dengan semakin meningkatnya indeks harga 
saham gabungan (IHSG) yang mencapai posisi 1.000-an poin. 
Bahkan, belakangan ini IHSG sempat mencapai level 1.100-an meski 
terakhir menurun lagi.  

Perkembangan itu didorong antara lain membaiknya kinerja 
keuangan perusahaan tertentu yang tercatat di bursa (emiten) 
sehingga memancing dana-dana asing mengalir masuk bursa. 
Perkembangan pasar modal juga diwarnai dengan semakin 
maraknya penerbitan obligasi korporasi dan meningkatnya dana 
kelolaan reksa dana.  

Meski demikian, perusahaan sekuritas yang melaporkan transaksi 
keuangan mencurigakan tetap saja tiga perusahaan, belum 
bertambah.  

"Laporan dari para pelaku di industri pasar modal kurang. Ada di 
antara mereka yang salah persepsi. Dia menyangka pencucian uang 
tidak terjadi di pasar modal dengan alasan penyelesaian setiap 
transaksi di pasar modal melalui bank," kata Ketua Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein di sela- sela 
pameran pasar modal di Jakarta, pekan lalu.  

Kalangan pelaku pasar modal, khususnya pengelola dana investasi, 
seperti manajer investasi dan perusahaan sekuritas (efek), kurang 
sependapat jika institusi di lingkungan pasar modal dinilai sebagai 
ajang pencucian uang.  

Mereka menganggap pintu pencucian uang tetap perbankan. Sebab, 
tidak ada investor yang membeli saham atau instrumen pasar modal 
lainnya datang ke bursa dengan membawa uang berkarung-karung.  

Akan tetapi, menurut Yunus, anggapan semacam itu tidak benar. 
"Memang benar bahwa bank tempat menempatkan uang untuk 
membayar transaksi. Tapi, proses pencucian uang bukan hanya 
pada proses placement (penempatan), juga ada proses layering, 
yaitu pada saat dia memecah-mecah transaksi, menyembunyikan, 
mentransfer dana, bisa terjadi di pasar modal," katanya.  

Yunus mencontohkan, dalam kasus pembobolan Bank BNI, uang 
hasil kejahatan tersebut yang masuk ke bursa saham hampir Rp 12 
miliar.  

"Ada pada empat perusahaan sekuritas. Membeli reksa dana, 
obligasi, dan macam-macam. Nah, perusahaan sekuritas tidak tahu. 
Setelah kita kasih tahu, baru dia lapor. Itu satu bukti," tambahnya.  

Akan tetapi, dia mengakui, di banyak negara memang laporan dari 
perusahaan sekuritas jauh lebih kecil dibandingkan dengan laporan 
dari bank.  

Hingga tanggal 2 Desember 2004 hanya tiga perusahaan sekuritas 
yang melaporkan empat kasus transaksi mencurigakan dari sekitar 
140 perusahaan sekuritas yang ada.  

Namun, Yunus mengakui, sejauh ini kerja sama PPATK dengan 
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berjalan dengan baik. 
"Karena, mereka mengaudit dan penegakan hukumnya keras," kata 
Yunus.  

 

Banyak  

Sebenarnya, menurut Yunus, PPATK bisa masuk ke dalam sekuritas. 
Hanya, hal ini belum dilakukan mengingat Bapepam sudah terlebih 
dahulu masuk ke sekuritas. "Kami selama ini memang belum masuk. 
Kalau ditanya bisa, ya bisa," ujarnya.  

PPATK juga mengemban amanat dari Financial Action Task Force on 
Money Laundering (FATF) untuk mengaudit dan memberikan sanksi 
keras terhadap tindak pencucian uang di pasar modal. Beberapa 
waktu lalu Indonesia telah dikeluarkan dari daftar negara yang 
tidak kooperatif dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian 
uang.  

"Tadi saya berbicara dengan orang dari perusahaan sekuritas. Dia 
bilang, sebenarnya banyak transaksi dan pelanggaran itu. Saya tidak 
tahu masuk dari mana, tetapi yang jelas ada yang suka pakai nama 
orang lain, sebagai investor bukan nama dia yang muncul. 
Terkadang juga asal menulis sebagai investor asing, padahal suka-
suka mengisi saja," katanya.  

Saat ini prioritas pemeriksaan PPATK masih di perbankan karena 
dalam penguasaan aset keuangan, bank dominan dengan pangsa 90 
persen. Tetapi, perusahaan sekuritas juga diperhatikan.  

Yunus menegaskan, bisa saja mulai tahun ini PPATK masuk 
memeriksa langsung perusahaan sekuritas bila terdapat indikasi 
transaksi mencurigakan. "Perusahaan sekuritas termasuk yang harus 
kita masuki," katanya. (joe) 
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Featuring: Dr. Yunus Husein, Head of Indonesian Financial 
Transaction Reports and Analysis Center (INTRAK/PPATK) Erry 
Riyana and Amien Sunaryadi, Vice Chairmen of the Indonesian 
Corruption Eradication Commission (KPK) . 

Dr. Yunus Husein 

PhD in law from University of Indonesia where he has taught 
banking law.  

Dr. Husein reported that although his group has investigated 
thousands of suspicious financial transactions and recommended 
hundreds of cases to the police, only a handful of money laundering 
convictions have occurred.  

In 2001 Indonesia was put on the list of countries out of compliance 
with international standards on money laundering established by 
OECD's Financial Action Task Force (FATF). In response, Indonesia 
established an anti-money laundering policy by establishing and 
empowering a financial intelligence unit (PPATK), headed by Yunus. 
The 2002 law has since been amended once to keep it in 
compliance with international norms and may be amended again.  

Parties that are required to report suspicious transactions other 
than banks and financial institutions include lawyers, public 
accountants, and even car dealers. The threshold is $50,000. 100 of 
the nation's 131 banks file reports; the ones that don't are small, 
rural banks.  

2734 suspicious transaction reports (STR) have been filed and 355 
cases given to Indonesia's police for further investigation and 
prosecution. Most are money-laundering cases. 65 of the cases have 
been completed leading to 28 corruption convictions and only 2 for 
money laundering.  

Husein attributed the low conviction rates to the ease of creating 
false identity documents in Indonesia. Indonesia does not have a 
single ID card such as a social security number. It is relatively easy 
to create a false passport.  

The financial transaction analysis unit that he heads is currently 
sharing information by reciprocal arrangement with other 
countries, not through a formal MOU. So far they have shared 72 
cases of financial malfeasance and in February 2005 Indonesia was 
released from the non-compliance list of countries. A draft law is 
now in Indonesia's Parliament that will form the legal basis of for 
multi-country sharing of information and requests. One inhibiting 
factor is the lack of an extradition agreement between Indonesia 
and Singapore. Many Indonesian businessmen under suspicion for 
corruption now live in Singapore.  

Erry Riyana Hardjapamekas  

An accountant by training, Erry has worked primarily in the mining 
industry where he was President Director of PT Timah and also a 
member of the audit committee of Unilever, Hero Supermarkets, 
and Seme Cibinong. A founder of the Indonesian Society for 
Transparency he also has served as the Chairman of the 
Transparency International Indonesia. To avoid any conflict of 
interest he resigned from all his professional and volunteer 
commitments when appointed to the commission.  

Erry is one of the 5 commissioners of Indonesia's Corruption 
Eradication Commission. Also joining him in the discussion was 
Amien Sunurjadi, another commissioner. The commission has a 
close relationship with the Financial Intelligence Unit. Evidence is 
often transmitted the commission. The commission was set up in 
2002 and has the power takeover cases from the prosecutor's office 
that have not been acted upon.  

His commission has looked at the anti-corruption structures in 
Malaysia and Singapore as well as Western countries. Mindful that 
low salaries of public officials contributes to Indonesia's high level 
of corruption. Rather than take an unrealistic approach to 
eliminating corruption everywhere, the commission is concentrating 
its efforts on the court system, in particular, court clerks.  

FPPK works closely with the Anti-Corruption Commission.  

Authorized Powers:  

•  Supervises the police, attorney general and local authorities  

•  Repressive: can investigate and prosecute cases  

•  Prevention: requires wealth reports of elected officials and 
conducts public information campaigns to eliminate 
corruption. Recommends legal and administrative changes to 
governments.  

•  Monitor/Review: wealth audits of elected officials state 
administrative system  

To date the commission has handled 30 cases and achieved 11 
convictions, including the Governor of Aceh for misusing state 
funds. 2 Ministry of Transportation officials and several members of 
the General Election Commission were also convicted. Currently 
the commission is investigating Probosutejdo, a wealthy 
businessmen (half brother of former President Suharto) who 
allegedly bribed members of Indonesia's Supreme Court.  

The commission reports to the President and will be recommending 
a broad reform to Indonesia's civil service, concentrating on salary 
and recruitment. This effort will take 10 or more years and funds 
(especially for salaries) that have not yet been appropriated. In the 
meantime, the commission is starting with a pilot project to reform 
the corrupt judicial system. Pursuing both repressive and 
prevention measures simultaneously, Erry believes a fair amount 
can be accomplished. For example, the commission arranged for 
several high profile trials to be televised. Further, more clerks will 
be trained to use steno equipment so accurate transcripts of trial 
proceedings can be made and reviewed.  

Q & A  

Wealth declaration of officials: The commission is asking for a 
"reverse burden of proof" since currently wealth is self reported.  

Reciprocity: US banking inspectors can expect the cooperation of 
the financial intelligence unit in response to inquiries. These should 
be made through Indonesia's central bank.  

Offshore money laundering havens: Indonesia has made a modest 
beginning to crack the façade of offshore havens such as the Cook 
Islands.  

Related comments by the original speaker from KPK follow below:  

JAKARTA, Oct. 18 (Reuters) - Indonesia's high-profile war on 
endemic graft was a shambles, with little effort being made to 
stamp out corruption in government institutions, the country's top 
anti-graft official said on Tuesday.  

Taufiequrachman Ruki, who heads the independent anti-corruption 
commission or KPK, said the latest survey by Berlin-based 
Transparency International which put Indonesia near the bottom of 
the 2005 Corruption Perceptions Index was proof there had been 
little progress.  

Indonesia and six other countries including Iraq and Ethiopia shared 
the sixth bottom position on the list, which was released on 
Tuesday. Indonesia's spot was one better than 2004.  

"The legislation and law enforcement conditions are still in a 
shambles.  

KPK has not seen any comprehensive move to eliminate corruption 
among government institutions," Ruki said at a news conference.  

"Corruption is not being seen as the common enemy. KPK is seen as 
their common enemy," said the former police general, referring to 
the bureaucracy and government institutions.  

"I can say KPK is in a wobbly state." 
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Rabu, 21 September 2005 

Berkas Rekening 15 Perwira Diserahkan ke 
Mabes Polri 
JAKARTA (Lampost): Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) menyerahkan berkas 15 perwira yang diduga 
memiliki rekening tidak wajar ke Mabes Polri. Dari ke-15 perwira 
itu, empat perwira tinggi (pati) masih bertugas di Mabes Polri. 

"Saya sudah serahkan ke mabes. Saya tak bisa sebut nama. Tanya 
saja ke mabes," kata Kepala PPATK Yunus Husein di sela-sela rapat 
kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Senin (19-9). Dia menolak 
menyebutkan ke-15 pemilik rekening tidak wajar itu. 

Meskipun menolak, ternyata Yunus bersedia membocorkan jumlah 
dan tempat dinas perwira pemilik rekening bermasalah itu. Dia 
menyebutkan empat orang berdinas di Mabes Polri. Kemudian satu 
berdinas di Polda Sumatera Utara (Sumut), dua di Polda Metro Jaya, 
dan satu orang di Polda Jateng. Lalu dua perwira di Polda Jatim, 
satu di Polda Bali, satu di Polda Sulawesi Utara, dua di Polda 
Maluku, dan satu orang di Polda Papua. 

Sementara berdasarkan kepangkatan, Yunus menyatakan dari 15 
orang itu, dua adalah purnawirawan perwira tinggi (pati), dua pati 
aktif, lima perwira menengah, tiga perwira pertama, dan tiga 
bintara. Yunus optimistis Mabes Polri bisa menuntaskan kasus 
rekening bermasalah itu. "Saya yakin beliau bisa. Kami ada kontak 
rutin. Ketemu satu kali sebulan. Kami juga terus SMS-an," katanya. 

Menurut dia, berkas yang diserahkan ke Mabes Polri karena lembaga 
inilah yang menyelidiki dugaan pencucian uang (money laundering). 
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyelidiki money 
laundering. Jaksa Agung juga bukan penyelidik money laundering. 
Kami kasih kesempatan kepada kepolisian saja. Saya yakin 
kepolisian tidak sulit membongkar." 

 

Penyelundup BBM 

Selain rekening pati Polri, PPATK juga memeriksa rekening pejabat 
yang diduga terlibat penyelundupan bahan bakar minyak (BBM). 
Pemeriksaan dilakukan menyusul permintaan polisi. "Polisi minta 
bantuan pengungkapan kasus ini. Bahkan, sebagian sudah diperiksa 
PPATK," kata dia. 

Pernyataan Yunus menanggapi pernyataan Komisi III DPR yang 
meminta PPATK memeriksa rekening semua pejabat yang diduga 
terlibat. Permintaan pemeriksaan rekening itu merupakan 
kesimpulan rapat kerja Komisi III dengan PPATK. Selain pejabat 
Pertamina, DPR juga meminta PPATK memeriksa rekening pejabat 
TNI, Polri, dan semua pihak yang terkait kasus penyelundupan BBM. 

Yunus menyatakan siap membantu mengungkap kasus yang 
merugikan negara hingga Rp3 triliun itu. Meskipun telah memeriksa 
rekening sebagian pejabat yang diduga terlibat, Yunus menolak 
menyebutkan nama mereka. 

Berkaitan kinerja PPATK, Yunus mengatakan pihaknya masih 
menghadapi kendala kekurangan pegawai tetap untuk menelusuri 
transaksi di bank yang mencurigakan. "Kepala PPATK belum 
ditetapkan sebagai pejabat pembina kepegawaian sehingga tidak 
memiliki kewenangan mengangkat pegawai tetap sebagaimana 
diatur Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2003 mengenai 
Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS," 
katanya. 

Upaya yang dilakukan PPATK dalam mengantisipasi persoalan yang 
mungkin timbul dari kondisi tersebut adalah meminta instansi 
terkait dapat mengamendemen PP tersebut. "Persoalan belum 
adanya pegawai tetap di PPATK telah dilaporkan kepada Presiden, 
tapi belum memberi hasil yang diharapkan." 

Yunus juga menjelaskan dikeluarkannya Indonesia dari daftar 
negara-negara yang tidak kooperatif dalam menjalankan rezim 
antipencucian uang (NCCTs) yang ditetapkan Financial Actian Task 
Force on Money Laundring (FATF), 11 Februari 2005. 

FATF juga meminta Pemerintah Ri memenuhi komitmen mendukung 
operasional PPATK meliputi penyediaan anggaran, gedung 
perkantoran, sistem penggajian tersendiri, dan kewenangan 
pengangkatan pegawai tetap. (n R-2) 
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PPATK Serahkan 30 Hasil Analisis ke KPK 
 
JAKARTA--MIOL: usat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK) menyerahkan sekitar 30 hasil analisis yang terkait tindak 
pidana kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dari 30 
laporan itu belum ada satu pun yang menyangkut dugaan korupsi di 
Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Kita cukup banyak membantu KPK. Ada sekitar 30 kasus yang kita 
serahkan kepada KPK, tetapi itu sama sekali tidak ada kaitannya 
dengan masalah KPU," kata Kepala PPATK, Yunus Husein di sela-sela 
pelatihan mengenai pencegahan dan pemberantasan pencucian 
uang untuk wartawan, di Jakarta, Kamis. 

Ia menyebutkan, 30 kasus itu merupakan kasus yang diserahkan 
sejak adanya penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara 
PPATK dengan KPK pada April 2004. "Sejumlah 30 kasus itu, kita 
serahkan jauh sebelum menghangatnya masalah KPU," kata Yunus 
Husein. 

Ketika ditanya apakah ada permintaan dari KPK kepada PPATK 
untuk menelusuri aliran dana-dana KPU, Yunus mengatakan, 
permintaan secara resmi (tertulis) terhadap masalah itu hingga saat 
ini belum ada. 

"Secara tertulis belum ada, cuma melalui telepon. Mereka 
menyampaikan secara umum saja. Dan bagi kita kalau bisa kita 
bantu ya akan kita bantu," katanya. 

Sementara mengenai pertemuan PPATK dengan KPK pada Rabu 
(20/4), Yunus menjelaskan, pertemuan tersebut hanyalah 
pertemuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi di antara 
kedua lembaga itu. Ia menyebutkan, nota kesepahaman yang 
ditandatangani pada April 2004 belum begitu lengkap sehingga 
perlu penyempurnaan. 

Jika selama ini hanya KPK yang lebih dominan meminta informasi 
kepada PPATK, maka dengan penyempurnaan MoU itu diharapkan 
ada pertukaran informasi yang timbal balik atau dua arah. 

"Dari sisi peningkatan koordinasi, KPK juga sudah mulai 
menempatkan dua contact person-nya sehingga kerjasama PPATK 
dan KPK makin baik," katanya. 

 

Diusut tuntas 

Ketua DPR Agung Laksono menegaskan, sebagai lembaga pengawas, 
DPR meminta agar KPK segera menuntaskan masalah korupsi di 
KPU. 

Hal itu diungkapkan Agung Laksono kepada pers di Gedung 
DPR/MPR Jakarta, usai menerima Dubes Austria dan Belgia di DPR, 
Kamis. 

Agung juga mengatakan jika anggota KPU melakukan korupsi, tentu 
ada sanksinya. "Mengenai permintaan perlunya KPU dibubarkan, hal 



itu harus menunggu bukti dari BPK. Kalau memang KPU jelas 
bersalah, tentu ada sanksinya," kata Agung. 

Menjawab pertanyaan, Agung mengakui, keberadaan UU tentang 
perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, terutama dalam 
perkembangan terakhir, seperti yang dialami Khairiansyah yang 
dikecam karena membongkar kasus korupsi. "Salah satu prioritas 
yang akan diselesaikan DPR tahun ini adalah merealisasikan UU 
Perlindungan Terhadap Saksi," katanya. 

Agung yang baru pulang dari kunjungan ke Jepang secara khusus 
memberikan dukungan penuh kepada Khairiansyah Salman yang 
berupaya keras untuk mengungkap kasus korupsi di KPU. (Ant/O-1) 
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1.    Indonesian defense minister to visit Washington next 
week  

 Indonesian Defense Minister Juwono Soedarsono announced 
Wednesday that he will visit the United States for talks with 
high-ranking officials on issues including the reinstatement 
of a U.S. military training program in Jakarta.  

 Meetings are planned next week with U.S. Secretary of 
Defense Donald Rumsfeld, Secretary of State Condoleezza 
Rice as well as members of Congress, Juwono said.  

 Juwono explained he would discuss Indonesia's 
democratization process in general as well as the role of the 
country's armed forces in that process.  

 "Insya Allah (God willing) I will also meet with (Senator 
Patrick) Leahy," a leading opponent of the restoration of 
full-scale military ties between the United States and 
Indonesia, Juwono told reporters.  

 Leahy has stated that restoring full-scale military training 
would be premature on the grounds that the Indonesian 
military had not accounted for its past human rights abuses, 
and should not be rewarded with a program it has long 
sought.  

 The U.S. State Department announced last week that the 
Indonesian government's cooperation with the Federal 
Bureau of Investigations into the death of two U.S. 
schoolteachers in Papua province in 2002 had been great 
enough to warrant the resumption of military ties.  

 Juwono early this week welcomed every chance for military 
education and training, saying such a move would be 
beneficial for the Indonesian armed forces to improve 
professionalism and democracy in the country.  

 The U.S. in 1992 restricted arms sales and most American 
training for Indonesia citing human rights abuses. In 1999, 
Washington formally cut off military relations with Jakarta, 
after a rampage by an army-backed militia in what was then 
East Timor province.  

 U.S. President George W. Bush's administration has 
previously tried to revive ties with Indonesia's military but 
the effort faltered after the two American schoolteachers 
were killed in 2002. (Jakarta Post) 

 

2.   RI to cooperate with Belgium, Italy to stop money 
laundering  

 Indonesia has agreed to cooperate with financial intelligence 
units from Belgium and Italy to curb money laundering, an 
official from the Financial Transaction Analysis and Report 
Center (PPATK) said on Wednesday.  

 "A memorandum of understanding on the exchange of 
financial information was signed on Feb. 1, 2005 with 
Belgium and on Feb. 17 with Italy," PPATK chairman Yunus 
Husein said.  

 Similar cooperation has thus far been agreed to with other 
countries, including the Philippines, Australia and Thailand, 
Yunus said without giving details on the mechanism of the 
cooperation.  

 Responding to the information on financial transactions, 
Yunus said that as of last month PPATK had received up to 
1,484 problematic financial transactions from 88 financial 
service companies. The 88 companies consist of 75 banks, 
three stock exchange companies, four money changers, one 
pension fund firm, two financing firms and three insurance 
firms.  

 Yunus admitted that of those reports, PPATK had submitted 
just 260 problematic financial transactions to the police and 
the attorney general's office for further investigation.  

 The relatively small number of reports -- about 18 percent -- 
that were actually acted upon could be evidence that the 
will to stop money laundering in the country was not going 
as well as expected, Yunus added. (Jakarta Post) 

 

3.   RI reiterates opposition to foreign powers patrolling 
Malacca Strait  

 Indonesia reiterated on Wednesday its opposition to foreign 
militaries helping to guard the Malacca Strait against 
terrorist attacks, despite welcoming their help for 
humanitarian efforts following the tsunami disaster.  

 Vice Adm. I Wayan Rampih Argawa, deputy chief of staff of 
the Indonesian Navy, said Singapore, Indonesia and Malaysia 
were already conducting coordinated naval patrols in the 
area and there was no need for an outside power to get 
involved.  

 "Our stand is that other international stakeholders should 
help in information and intelligence sharing, but not to send 
military patrols," he told reporters here on the sidelines of a 
regional meeting on maritime security cooperation.  

 The waters in the Malacca Strait are "within the jurisdiction 
of the coastal states and to send (an outside) military power 
there, we will not allow that," he said.  

 The Malacca Strait is bordered by Indonesia, Malaysia and 
Singapore. The narrow waterway and the adjacent Singapore 
Strait host two of the world's busiest commercial shipping 
lanes.  

 Security analysts and officials have called for increased 
international cooperation to beef up security in the area 
after the Sept. 11, 2001 terrorist strikes in the United 
States.  

 Merchant ships plying the routes are regarded as potential 
targets for terrorists aiming to cripple global trade, while 
piracy has long been a problem in certain parts of the 
Malacca Strait.  

 However, the involvement of outside military powers to 
patrol the Malacca Strait has been a sensitive issue because 
of the issue of national sovereignty. (Jakarta Post) 

 



4.   Program IMET Harus Fokus pada Manajemen dan 
Perencanaan 

 Pemerintah Indonesia berharap keikutsertaan TNI dalam 
program International Military Education and Trainning 
(IMET) di Amerika Serikat, dapat difokuskan pada masalah 
manajemen dan perencanaan pertahanan terpadu. 

 Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan Juwono 
Sudarsono, usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR, 
di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. 

 Program pelatihan bagi perwira TNI di AS tersebut kembali 
dibuka oleh pemerintah George W Bush, setelah sekitar 13 
tahun dihentikan menyusul penilaian negara itu terhadap 
praktik HAM di Tanah Air. Menurut rencana, pada September 
mendatang delegasi RI dan AS akan membicarakan secara 
rinci teknis pelaksanaan kerja sama pendidikan dan latihan 
militer kedua negara itu. 

 Menurut Juwono, program tersebut diperuntukkan bagi 
perwira berpangkat mayor atau kapten. 

 ''Dalam bayangan saya, jumlahnya masing-masing per 
angkatan sekitar tiga orang. Tidak usah banyak-banyak, yang 
penting bermutu,'' katanya. 

 Bagi pemerintah, lanjut Menhan, fokus program IMET 
didasarkan pada pemikiran bahwa untuk lima sampai 10 
tahun mendatang, Indonesia memerlukan banyak perwira 
pertama dan menengah yang menguasai ilmu terkini tentang 
perencanaan pertahanan, terutama dari segi anggaran. 
Karena itu, sambung dia, calon peserta yang diutamakan 
adalah prajurit TNI berpangkat mayor atau kapten. 

 ''Sehingga, kelak kebijakan umum bisa betul-betul 
mencerminkan keterpaduan antarangkatan. Kalau selama 
ini, yang saya terima hanya cetak biru tiap angkatan. 
Kemudian, baru oleh saya sebagai Menhan dipadukan agar 
sinergis,'' katanya. 

 Ditambahkan Menhan, proses seleksi bagi prajurit yang akan 
dikirim mengikuti program IMET dilakukan oleh masing-
masing angkatan. Meskipun, tetap berdasarkan petunjuk dari 
Dephan. 
 
Sementara, di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal 
Endriartono Sutarto menegaskan bahwa TNI tidak pernah 
berbuat sesuatu semata-mata untuk ditawarkan ke AS demi 
membuka kembali kerja sama militer kedua negara. Kalau 
ada capaian yang diperoleh TNI, tegasnya, itu dilakukan 
untuk kepentingan bangsa. 

 ''Karena itu, kalau itu menyenangkan AS dan kemudian 
mereka membuka embargo atau kerja sama, itu urusan 
mereka. Kita menyambut dengan gembira atas langkah 
mereka itu,'' papar Panglima. 

 Sedangkan Kapuspen TNI Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin 
mengingatkan bahwa kelak lulusan IMET tidak harus 
mengimplementasikan pengetahuannya secara utuh di 
Indonesia, sebab keikutsertaan perwira TNI dalam program 
itu lebih bersifat komparasi. Apalagi, sistem pertahanan 
yang dipraktikkan di Tanah Air berbeda dengan di AS. 

 ''Memang tidak boleh melakukan penerapan bulat-bulat di 
sini. Jadi, sebenarnya, kebanyakan dari kami ke sana dalam 
rangka komparasi,'' katanya.* 
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Workshop on Fraud and Money Laundering : 
Preventif Dalam Information Technology 

Laboratorium Sinyal dan System Departemen Teknik Elektro ITB, 
Jumat 1 April 2005, mengadakan “Workshop on Fraud and Money 
Laundering” dengan topik “Investigation Crimes”, bertempat di 
Hotel Jayakarta. Acara ini membahas hal menarik seputar 
kejahatan dalam dunia cyber, pencucian uang dan IT forensic. 
Hadir dalam workshop tersebut perwakilan dari instansi 
pemerintah, bank, lembaga keuangan, serta pihak hukum dan 
kepolisian.  

Pembukaan acara diawali dengan laporan ketua panitia pelaksana, 
Dr. Suhono Harso Supangkat. Kemudian acara dibuka oleh ketua 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia, 
Yunus Husein. 

Hadir sebagai keynote speech, 3 pembicara asing yang 
berpengalaman dalam bidang IT forensic dan financial system. 
Diskusi panel dalam 2 bahasa ini berlangsung menarik. Dalam sesi 
pertama misalnya, berbicara mengenai money laundering. 
Globalisasi dan kemajuan system informasi semakin mempersulit 
penyelidikan terhadap kejahatan financial ini. Andrew Simons, 
salah seorang pembicara menjelaskan gagalnya penyelidikan dalam 
kasus money laundering tersangkut oleh birokrasi yang rumit antar 
lembaga. Padahal jejak money laundering ini sangat sulit dilacak 
asalnya. Ditambah lagi transaksi yang berlangsung secara online–
internet membuat cakupannya yang luas sedunia dan berlangsung 
dalam hitungan seperseribu detik. 

Di sesi selanjutnya membahas mengenai kerjasama internasional 
dalam melawan berbagai kasus money laundering. David Tanner 
seorang ahli Financial Accounting dari Selandia Baru, 
mengungkapkan kekhawatirannya tehadap negara–negara 
berkembang dalam menghadapi bentuk criminal financial seperti 
money laundering. Sistem pelayanan keuangan yang profesional 
merupakan tindakan preventif terbaik dalam mencegah kejahatan 
yang merugikan ekonomi global tersebut. Disisi lain, untuk 
mengimbangi arus informasi yang semakin cepat, penyelenggara 
hukum pun sudah sepatutnya membuka jalur komunikasi yang baik 
dengan intelijen internasional dan lembaga–lembaga keuangan.  

Hadir pula seorang pakar kriptografi, Malcon Shore. Beliau 
membahas tentang kejahatan dalam dunia cyber terutama yang 
rentan menyerang sistem keuangan. Saat ini dana finansial yang 
beredar dalam skala besar dikenal dengan e–money, memang 
sangat membantu dalam bertransaksi. Tentunya teknologi ini juga 
harus didukung keamanan yang tinggi. Dalam skala besar pun sistem 
keuangan suatu negara sama halnya dengan e–money tersebut. 
Dapat saja terjadi serangan kriminal pada sistem perbankan seperti 
pemalsuan rekening, transaksi palsu, dan sejenisnya. Oleh karena 
itu teknologi informasi dalam hal finansial menjadi kebutuhan vital 
negara untuk terus dikembangkan. 

Mengikuti diskusi panel dalam workshop ini memberikan paradigma 
baru tentang pentingnya Info–Communication Technology bagi 
hukum untuk melindungi masyrakat. Tidak hanya masyarakat, aset 
negara juga membutuhkan tindakan preventif menghadapi 
globalisasi sekarang dan akan datang. Namun sejauh manakah 
kesiapan kita sebagai bangsa? Salah seorang peserta workshop juga 
sempat menyinggung hal yang sama.”Kita memang harus preventif 
dengan ancaman–ancaman tersebut, tapi untuk urusan pemalsuan 
KTP saja kita belum mampu mengatasinya.”* 
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Dua Anggota KPU Lain Terlibat  
 
Jakarta,-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggunakan 
segala kewenangannya untuk melakukan penyelidikan terkait latar 
belakang suap yang dilakukan anggota Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Mulyana W Kusumah. Penyidik KPK mengaku telah 
mengidentifikasi keterlibatan anggota KPU lainnya.  



Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan 
Pangabean kemarin saat jumpa pers di Kantor KPK, Jalan Veteran 
III, Jakarta Pusat, kemarin. ''Indikasi keterlibatan anggota KPU 

lainnya memang ada,'' katanya. 
Tapi, itu tentu tergantung 
pengembangan penyelidikan lebih 
lanjut kata Hatorangan. Ada yang 
menyebut sedikitnya dua anggota 
KPU yang telah terinditifikasi KPK. 
Siapa identitas dua anggota KPU itu 
masih menjadi rahasia penyidik.  
 
Tindakan KPK mengusut tuntas 
dugaan korupsi di KPU ini tidak 
tanggung-tanggung. Karena pada 

saat yang bersamaan dengan jumpa pers di Kantor KPD, pada saat 
bersamaan, tim penyidik dari KPK mengobok-obok Kantor KPU Jl 
Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Pengeledahan itu dipimpin Ketua Tim 
Adi Irian dengan menggunakan surat perintah dari KPK. ''Kami 
belum bisa mengetahui temuannya. Karena, tim tersebut hingga 
saat ini masih belum datang,'' katanya.  
 
Lalu, dia menjelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan penyidik 
KPK terhadap Mulyana adalah berdasarkan fakta-fakta yuridis dan 
tidak dipolitisasi. ''Kami tidak mempolitisasi. Melainkan, semata-
mata berdasarkan pertimbangan hukum,'' ujarnya. Selain itu, tidak 
ada upaya rekayasa dari KPK. Proses penyelidikan menggunakan 
teknologi informasi yang dibutuhkan KPK.  
 
Lalu, dia menceritakan bahwa penyelidikan terhadap kasus Mulyana 
dilakukan selama satu bulan. Di tengah penyelidikan, penyidik 
mendapat informasi bahwa Mulyana akan bertemu dengan anggota 
BPK untuk meminta agar temuan-temuan BPK terhadap KPU 
dihilangkan. Tentu ini tak gratis dan dengan imbalan sejumlah 
uang. ''Uang itu telah diberikan Mulyana sebanyak dua kali. 
Totalnya Rp 300 juta,'' ujarnya.  
 
Kenapa Hariyansah, anggota BPK yang bertemu Mulyana tidak 
ditangkap? Tumpak menjawab, Hariyansah tidak ditangkap karena 
sebelum pertemuan tanggal 3 April, dia telah melaporkan akan 
terjadi tindakan penyuapan kepada Mulyana. ''Kami telah menerima 
laporannya pada tanggal 8 Maret 2005,'' tegasnya. Tumpak 
menambahkan, KPK telah memeriksa Hariyansa dan statusnya saat 
ini adalah sebagai saksi.  
 
Ketika ditanya mengenai prosedur penangkapan yang 
dipermasalahkan oleh pengacara Mulyana, Tumpak menjawab 
dengan tegas bahwa penangkapan itu telah sesuai dengan prosedur 
KPK. "Ini bukan jebakan. Tapi, memang terbukti telah terjadi 
penyuapan sebanyak dua kali," katanya.  
 
Dia menjelaskan bahwa Mulyana tertangkap tangan oleh penyidik 
KPK. Prosedur penangkapannya itu, telah diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 9.  
 
"Yang dimaksud tertangkap tangan adalah pelaku tertangkap saat 
melakukan tindak pidana, setelah melakukan tindak pidana atau 
beberapa saat kemudian," paparnya.  
 
Dia juga menjelaskan, BPK tidak melakukan audit investigasi 
terhadap penyuapan. Melainkan, audit investigasi atas permintaan 
KPK mengenai masalah dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang 
terjadi di KPU. Diantaranya, dugaan korupsi terhadap pengadaan 
kertas suara, kotak suara, mobil dan tinta. ''Kita belum sentuh 
dugaan korupsi itu karena masih diaudit BPK,'' ujarnya.  
 
 
Ketua BPK Tidak Dilapori  
 
Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan tidak mengetahui 
keterlibatan anggota BPK Hariyansah dalam proses penangkapan 
Mulyana. "Saya baru tahu permasalahan ini kemarin dari telepon 
wakil ketua. Waktu itu saya masih berada di Singapura," ujarnya.  

 
Kemudian, Anwar baru melakukan cross check kepada rekan-rekan 
di BPK. Dia juga memanggil ketua tim investigasi kasus KPU, 
Djaminten Nainggolan dan auditur utama Haryanto. "Saya ingin 
keterangan langsung secara tertulis dari mereka," katanya.  
 
Dia menjelaskan bahwa BPK tidak berhak melakukan penangkapan, 
yang berhak melakukan penangkapan adalah KPK. Mengapa ada 
petugas BPK dalam penangkapan Mulyana? Dia mengatakan hal itu 
mungkin saja terjadi, karena kedua instansi (KPK dan BPK) sedang 
melakukan kerjasama terkait dugaan KKN di KPU. "Mungkin saja kan 
di dalam pelaksanaannya keduanya melakukan tukar-menukar info 
dan kerjasama,'' katanya.  
 
Terkait audit dugaan KKN di KPU, dia membenarkan adanya 
temuan-temuan korupsi di KPU. Karena itu, dia meminta agar anak 
buahnya memperdalam kembali dan berhati-hati dalam melakuan 
investigasi. "Temuan-temuan itu sudah saya ketahui sebulan yang 
lalu," katanya.  
 
Selain itu dia mengatakan bahwa proses audit telah mencapai tahap 
akhir dan akan diserahkan kepada DPR. Namun, sebelum itu 
pihaknya perlu bertemu dengan pihak yang di audit (KPU). 
Sehingga, apabila ada perbedaan pendapat dapat juga dimuat 
dalam laporan tersebut. "'Rencana minggu ini hasil audit itu akan 
kami kirimkan kepada DPR," katanya.  
 
Sementara itu, meski Mulyana tertangkap basah melakukan 
tindakan kriminal, Ketua Komisi II DPR Ferry Mursydan Baldan 
mendesak agar kriminolog UI itu dikeluarkan dari tahanan.  
 
Dia minta agar KPK melakukan penanganan masalah korupsi KPU 
dan penangkapan Mulyana secara lebih proporsional, tanpa harus 
mengalihkan isu korupsi menjadi isu penyuapan saja. "Mulyana 
harus dikeluarkan. Entah ditangguhkan atau tahanan kota, tapi dia 
jangan ditahan," kata Ferry kepada pers di DPR/MPR, kemarin.  
 
Apakah permintaan Mulyana itu karena khawatir akan nyanyi di 
tahanan? "Ya nggak kayak begitulah," cetusnya tanpa memberikan 
alasan rinci.  
 
Anggota DPR dari FPG itu berharap, penahanan Mulyana tak 
mengeliminasi atau melokalisasi kasus korupsi ke kasus penyuapan 
saja. Karena itu, dia bergarap pembongkaran dugaan korupsi KPU 
tak berangkat dari kasus penyuapan, tapi berdasar pada hasil audit 
investigasi BPK. "Kami hanya ingin, agar audit investigasi BPK tak 
terhenti gara-gara kasus ini. Penangkapan itu pengalihan isu, 
seolah-olah KPU sudah korupsi," kilahnya memberikan alasan.  
 
Wapres Dukung KPK  
 
Langkah KPK yang telah mengungkap korupsi KPU mendapat 
tanggapan positif dari Wapres Jusuf Kalla. Bahkan, mantan 
Menkokesra ini mendukung langkah KPK yang telah menahan 
Mulyana.  
 
Menurutnya, penegakan hukum yang dilakukan KPK itu merupakan 
masalah internal lembaga tersebut. "Ya, itu masalah KPK. Tentu 
berikan penegakan hukum oleh KPK. Kita hormati itu. Tentu sesuai 
kewajiban KPK untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kita sangat 
hormati tugas-tugas (penegakan hukum oleh KPK) itu," ujar Wapres 
kepada wartawan usai menerima Menteri Ekonomi Swiss Joseph 
Deiss di Istana Wapres, kemarin.  
 
Wapres juga menunjukkan komitmennya untuk memberikan 
dukungan penuh terhadap langkah-langkah KPK untuk mengungkap 
dugaan korupsi di KPU. "Ya (mendukung). Artinya kita 
menghormati. Kita tentu persilakan mereka (KPK). Tentu itu 
merupakan hak dan wewenang KPK," kata Kalla, singkat.  
 
Secara terpisah, di Kantor Komnas Perempuan, Ketua Majelis 
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Hendardi-Mulyana 



adalah salah seorang pendiri PBHI-mengatakan tertangkapnya 
Mulyana adalah ironi.  
 
"(Koruptor) yang besar-besar dan pintar-pintar seperti mantan 
Presiden Soeharto, BLBI, tak akan tersentuh. Tapi yang gini-gini, 
belajaran tidak pintar, tertangkap juga," katanya sambil tertawa.  
 
Ini artinya, masih kata Hendardi, jika ingin korup di Indonesia maka 
butuh kepintaran ekstra. "Tentu saya bantu, kalau diminta," tegas 
Hendardi saat ditanya apakah dirinya bersedia menjadi kuasa 
hukumnya. Dan jika benar Mulyana melakukan korupsi maka dia 
meminta supaya kasus ini dibuka dan menjadi pintu masuk untuk 
mengusut pelaku lain.  
 
Sementara itu Koalisi LSM Pemilu Bersih dan Berkualitas-yang 
melaporkan dugaan korupsi di KPU- kemarin sore merapatkan 
barisan di kantor YLBHI, Jakarta Pusat. Mereka membahas langkah 
lanjutan terkait tertangkap tangannya Mulyana dalam tindak 
penyuapan. Mereka baru menggelar keterangan persnya hari ini.  
 
Namun, salah seorang anggota koalisi LSM dari unsur Komite 
Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Engelbert Jojo Rohi 
mengatakan pihaknya tidak akan berkompromi dengan kasus 
Mulyana. Untuk diketahui, Mulyana adalah Sekjen KIPP dan 
mengundurkan diri pada Mei 2001 saat. Namanya kemudian identik 
dengan KIPP.  
 
"Sikap KIPP tetap konsisten. Kami mendorong kasus korupsi di KPU 
dibongkar. Persoalannya kami tidak memandang siapapun itu, 
termasuk Mulyana," katanya.  
 
"Ini soal konstitusi KPU. Soal Mulyana adalah konsekuensi jabatan 
Mas Mul (Mulyana, Red). Kita mencoba untuk tidak terjebak dalam 
persoalan personalitas," lanjutnya. Meski begitu mereka tidak 
hendak mengingkari fakta sejarah jika Mulyana adalah seorang 
aktor penting berdirinya KIPP.  
 
 
Rekening Segera Diusut  
 
Sementara itu, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi 
Keuangan) menyatakan siap membantu kerja KPK (Komisi 
Pemberantasan Korupsi) dalam menuntaskan pengusutan dugaan 
korupsi di KPU (Komisi Pemilihan Umum).  
 
''Sepanjang ada permintaan, kami siap membantu. Namun, bantuan 
itu sebatas informasi mengenai transaksi keuangan maupun tindak 
pidana korupsi yang mungkin terjadi,'' ujar Kepala PPATK Yunus 
Husein menjawab pertanyaan koran ini di sela-sela diskusi di 
gedung Bank Indonesia (BI) Jakarta, kemarin.  
 
Yunus menegaskan, lembaga yang dipimpinnya bertugas sebagai 
feeder (pengumpan) informasi. Khususnya, yang menyangkut 
financial analysis dan financial investigation. Dalam kasus ini, 
tambahnya, PPATK bisa minta bantuan bank untuk melacak 
rekening anggota KPU yang diduga melakukan tindak pidana 
pencucian uang atau korupsi.  
 
''Sebagai feeder, kami yang menyampaikan informasi terkait 
konsep-konsep akuntansi, metode, maupun transaksi. Namun, kalau 
sudah menyangkut bukti itu sudah menjadi kewenangan penyidik 
dari para penegak hukum. Ingat, kita tidak punya kewenangan 
untuk menyidik,'' jelasnya.  
 
Pada dasarnya, tutur dia, pihaknya tidak akan kesulitan untuk 
melakukan pelacakan data transaksi keuangan mencurigakan yang 
diduga dilakukan oleh anggota KPU. Asalkan, transaksi tersebut 
dilakukan melalui lembaga keuangan.  
 
"Kalau melalui lembaga keuangan mudah dilacak. Kan ada 
warkatnya. Hanya saja, kalau melalui cara tradisional menggunakan 
uang cash itu yang agak susah,"' paparnya seraya mengatakan 

hingga saat ini belum memegang data penyimpangan dana 
KPU.(yog/nur/ssk/pri/naz/sor) 

 

 

Koran Tempo 

Kamis, 19 Mei 2005 

Rekening Habil Marati Diperiksa  
Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
memeriksa salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat berinisial 
HM terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan senilai 
US$ 2,5 juta (Rp 23,7 miliar).  

"Dia (anggota DPR) menerima transfer uang sebesar US$ 2,5 juta 
dari perusahaan Silverlake Limited di British Virgin Island. (Transfer 
itu) tidak disertai penjelasan yang memadai," kata Ketua PPATK 
Yunus Husein di Jakarta kemarin.  

Dalam rapat dengan Komisi Hukum DPR Senin lalu (16/5), PPATK 
juga menyampaikan pemeriksaan atas rekening anggota DPR 
tersebut.  

Berdasarkan keterangan pihak-pihak terkait, kata Yunus, uang itu 
berasal dari penjualan saham milik yang bersangkutan di 
perusahaan tersebut. Namun, hal ini dicurigai PPATK karena 
transaksinya tak sesuai dengan profil nasabah. "(Apalagi) kebetulan 
Silverlake adalah pemenang tender pengadaan core banking system 
di tiga bank BUMN. Salah satunya adalah Bank Mandiri," kata Yunus.  

Namun, Yunus mengakui belum punya cukup bukti untuk membawa 
transaksi mencurigakan ini ke polisi. "Kami tanya ke luar negeri dan 
transaksi itu wajar. Mungkin beliau menawarkan jasanya," ujarnya.  

 
Wakil Ketua PPATK Made Sadguna menambahkan, "Transaksi itu 
belum tentu salah."  

Yunus membenarkan, anggota DPR itu menjadi debitor Bank 
Mandiri. HM mendapatkan kredit Rp 20 miliar dan US$ 3,4 juta 
(total sekitar Rp 54 miliar) pada April 2004, tapi pengembaliannya 
tidak lancar. "Kejaksaan kan sedang memeriksa pinjaman anggota 
DPR itu."  

Berdasarkan hasil audit BPK, anggota DPR yang menjadi debitor 
Bank Mandiri adalah Habil Marati. Yang bersangkutan merupakan 
pemilik PT Batavindo Kridanusa yang mendapatkan kredit Rp 54 
miliar dari Mandiri.  

Saat dimintai konfirmasi, Habil membenarkan aliran dana US$ 2,5 
juta ke rekeningnya. Namun, dia menolak menyebutkan asal dana 
tersebut. "Itu rahasia, dong," katanya kepada Tempo kemarin.  

Dia membantah jika dana tersebut dikatakan berasal dari penjualan 
saham di Silverlake Limited. Yang jelas, kata dia, dana itu bukan 
hasil money laundering atau pencucian uang. "Kapan pun, saya siap 
diperiksa," ujarnya.  

Soal kredit Mandiri yang tak lancar, Habil menyatakan wajar 
sebagai risiko bisnis. "Kalau ada lima bisnis, yang satu macet, itu 
wajar."  

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution tadi malam 
melakukan rapat konsultasi dengan Komisi Keuangan DPR yang 
dipimpin Paskah Suzetta. Seusai rapat, BPK menyebutkan, kredit 
investasi dan modal kerja kepada Batavindo Kridanusa senilai Rp 54 
miliar tidak dilakukan secara hati-hati. "Restrukturisasi Batavindo 
belum menunjukkan hasil," ujar Anwar.  

Selain memeriksa rekening Habil Marati, PPATK memeriksa rekening 
tujuh tersangka penyimpangan kredit Bank Mandiri. "Informasinya 
sudah ada, tapi belum dianalisis sehingga belum bisa disimpulkan," 
katanya.  
 
 



Yunus mengakui, pada awalnya proses pemeriksaan rekening di 
Bank Mandiri agak lama karena melibatkan orang dalam. (SUTARTO 
| THOSO | TITO) 

 

 

Batam.com 

19-10-2005 

Hasil Survei: Indonesia Terkorup Keenam 
JAKARTA (Media): Indonesia menempati urutan keenam sebagai 
negara terkorup di dunia pada tahun ini. Survei Transparency 
International (TI) terhadap indeks persepsi korupsi (corruption 
perseption indexs/CPI) menunjukkan posisi Indonesia sejajar 
dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Liberia, dan 
Uzbekistan.  

Dalam publikasinya kemarin, TI mencatat lebih dari dua per tiga 
dari 159 negara yang disurvei mendapat skor di bawah 5. Rentang 
skor indeks yang dibuat CPI ini dari angka 1 sebagai negara terkorup 
hingga angka 10 sebagai negara tebersih.  

Berdasarkan indeks tersebut, Indonesia mendapat skor 2,2 lebih 
baik daripada skor Myanmar (1,8) yang menempati posisi negara 
terkorup kedua, setelah Bangladesh (1,7) dan Chad (1,7).  

Untuk negara-negara ASEAN, Singapura menempati urutan teratas 
sebagai negara tebersih dengan skor 9,4 diikuti Malaysia (5,1), 
Thailand (3,8), Vietnam (3,3), Laos (2,6), Filipina (2,5), dan 
Kamboja (2,3).  

Sedangkan negara tebersih dari korupsi ditempati Islandia (9,7) 
diikuti Finlandia dan Selandia Baru yang keduanya mendapat skor 
9,6.  

Posisi Indonesia sebagai negara terkorup nomor enam pada tahun 
ini memang sedikit lebih baik dari indeks pada 2004 yang 
menempatkan pada urutan kelima dengan skor 2,0 dan 1,9 pada 
2003.  
 
"Korupsi itu menjadi penyebab utama kemiskinan di suatu negara," 
kata Chairman TI Peter Eigen dalam publikasi hasil survei yang 
diumumkan di London, kemarin.  

TI melihat dunia telah menargetkan untuk mengentaskan 
kemiskinan di seluruh negara pada 2015. Korupsi dinilai 
menghalangi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 
berkelanjutan yang bisa mengentaskan kemiskinan.  
 
"Para pemimpin negara harus bertindak dan memenuhi komitmen 
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
pemerintahannya," tambah Chief Executive TI, David Nussbaum.  

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus TI Indonesia, Todung Mulya 
Lubis mengemukakan keprihatinannya atas posisi Indonesia sebagai 
negara terkorup. "Dari survei ini terlihat, Indonesia masih menjadi 
negara sarang korupsi, baik di pusat maupun daerah," tegasnya di 
Jakarta, kemarin.  

Menanggapi hasil survei itu, pengamat ekonomi Faisal Basri 
mengkritisi indeks tersebut belum menunjukkan fakta 
sesungguhnya, sebab data survei hanya diambil dari persepsi 
pengusaha. "Kalau dibuat regulasi yang frendly bagi pengusaha, 
saya yakin skor akan lebih baik. Tapi korupsi di Indonesia itu kan 
bukan hanya persepsi pengusaha, tapi juga menyangkut rakyat kecil 
yang dipungli," katanya.  

Berkaitan dengan pemberantasan korupsi, Pusat Pelaporan dan 
Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) hingga saat ini menyerahkan 
sebanyak 340 transaksi mencurigakan kepada pihak penegak hukum 
baik kepolisian maupun kejaksaan.  

"Yang menggembirakan sebanyak 30 kasus sudah diputus di 
pengadilan, termasuk yang diputus dengan menggunakan UU 
tentang Money Laundering," kata Kepala PPATK Yunus Husein di 
Jakarta, kemarin. (Uut/E-2)  
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Bupati Bungkam soal Calo di DPR 
Para bupati di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah bungkam. Mereka 
tidak bersedia mengungkapkan identitas calo anggaran yang diduga 
melibatkan anggota DPR.  

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Slamet Effendy Yusuf malah 
menuding para pejabat daerah itu terkena amnesia (penyakit lupa). 
"Memang banyak calo yang bergentayangan. Tapi ketika ditanya 
para bupati banyak yang tidak kenal lagi, lupa dan sebagainya. 
Banyak yang barangkali menderita amnesia," katanya kepada 
wartawan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. 

Pekan lalu, BK DPR menerjunkan sembilan anggotanya ke DI 
Yogyakarta dan Jawa Tengah. Mereka mencocokkan keterangan 
yang diperoleh dari hasil pemeriksaan sejumlah anggota Dewan 
dengan data lapangan. 

BK DPR sudah memeriksa Wakil Ketua Tim Kecil Dana Bantuan 
Pascabencana Panitia Anggaran (Panggar) DPR Mohamad Aly Yahya, 
Wakil Ketua Panggar Amin Said Husni, Mohd Darus Agap (anggota 
Komisi V), Aria Bima (Komisi IX), Zunatul Mafruchah (anggota Komisi 
V), Sofyan Mile (Ketua Komisi V), dan Setianto Nugroho (Kepala 
Sekretariat Panggar). 

Kasus percaloan itu pertama kali diungkapkan oleh anggota Komisi 
V Moh Darus Agab dalam rapat paripurna DPR, 29 Agustus. Ketika 
itu ia mempersoalkan penyalahgunaan dana Bantuan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2005 Departemen Pekerjaan 
Umum. "Dana bantuan itu dikawal dan dikoordinasi oleh oknum-
oknum tertentu, baik di lingkungan Dewan, maupun di luar lembaga 
legislatif ini. Mereka meminta komisi, uang jasa, atau upeti sebagai 
syarat pencairan dana bantuan itu ke pejabat daerah," katanya. 

Darus Agap pun menggelar jumpa pers dan membagi-bagikan 
dokumen penyaluran bantuan bagi 174 kabupaten/kota yang 
mengalami bencana alam pada 2005. Darus mengatakan bantuan 
yang disetujui pemerintah dan Panitia Anggaran DPR senilai Rp633 
miliar, namun yang dialokasikan hanya Rp609 miliar. 

Menurut Slamet, tim BK DPR telah menemui beberapa pihak di 
antaranya para bupati, Bapeda, Sekda, bahkan termasuk gubernur. 
Ketika dimintai keterangan, kata dia, para bupati mengaku tidak 
mengenal orang yang dimaksud. Hasil sementara, katanya, indikasi 
percaloan tersebut ada. 

 

Kerja sama 

Slamet juga mengungkapkan kerja sama yang dibangun bersama 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut percaloan 
tersebut. 

Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas yang dihubungi di 
Jakarta, kemarin, mengungkapkan belum ada perkembangan 
signifikan dalam pengusutan kasus percaloan itu. "Tak ada yang bisa 
diungkapkan dulu," kilahnya. Ia memilih tidak banyak berkomentar 
soal itu. 

Ketua KPK Taufieqqurahman Ruki juga bungkam ketika ditanya 
perkembangan pengusutan kasus percaloan yang melibatkan 
anggota Dewan. 



Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) siap membantu pengungkapan dugaan praktik percaloan di 
DPR. Namun, sampai saat ini belum ada permintaan tersebut dari 
BK DPR. 

"Kalau untuk membantu mengejar-ngejar yang mungkar, yang batil, 
kita siap membantu. Tapi belum ada permintaan sampai saat ini," 
kata Kepala PPATK Yunus Husein di sela-sela rapat dengar pendapat 
dengan Komisi III DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. 

Menurut dia, keterlibatan PPATK dalam pengungkapan kasus 
percaloan akan lebih efektif jika ada informasi awal mengenai 
waktu terjadinya transaksi, siapa orangnya, dan di bank apa. Kalau 
informasinya sudah dianggap cukup dan spesifik, PPATK bisa 
langsung menindaklanjutinya. 

Pada kesempatan terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo 
meminta Ketua BK DPR jangan beropini dulu sebelum ada kepastian 
tentang calo di Senayan. 

"Pimpinan Fraksi PDIP DPR sudah memanggil semua anggota Panitia 
Anggaran. Dan anggota Panitia Anggaran dari F-PDIP semua sudah 
melaporkan untuk klarifikasi terhadap tuduhan anggota DPR," 
katanya di Jakarta, kemarin.* 

 

USINDO 

12 Oktober 2005 

USINDO Report: We are pleased to send you the following report on 
a recent conference cosponsored by the U.S.-Indonesia Society and 
the US-ASEAN Business Council, in cooperation with the World Bank 
and the Embassy of the Republic of Indonesia 

Transparency and Anti-Corruption Challenges 
in Indonesia 
October 12, 2005, Washington DC 

Corruption was a big issue with Indonesian voters in the 2004 
elections; eliminating corruption remains a top priority of President 
Susilo Bambang Yudhoyono; anti-corruption laws have been passed 
by parliament starting in 1999, under President Habibie, in 2001 
and 2002 under President Megawati; and the subject was of great 
interest to an overflow USINDO audience on October 12 who came 
to hear two high ranking Indonesian officials report on progress. 
Three other speakers added their own perspectives. 

The two speakers from the Indonesian government agencies came 
armed with power point presentations showing extensive data on 
the laws, the memoranda of understanding that have been signed 
pledging cooperation among myriad institutions, and the tables of 
organization of the two agencies.  But if the audience was 
expecting to hear dramatic results – successful prosecutions of 
prominent persons – they were disappointed.  Neither speaker 
made extravagant claims; in fact, both were at pains to point out 
that corruption has been so thoroughly institutionalized for such a 
long time that only a profound cultural change will bring results, 
and these too will take time.  “Ninety-nine percent of corruption is 
between government and the private sector,” said Erry Riyana 
Hardjapamekas, deputy commissioner of the Commission to 
Eradicate Corruption (KPK), and many things will have to change 
before the bureaucracy can be reformed.  Even for a respected 
figure such as President SBY, and even if he were less cautious, an 
attempt to “fire all the bureaucrats,” as one recent USINDO 
speaker suggested, might bring chaos rather than reform.   

If the core problem is bureaucratic graft, the solution must include 
the private sector -- individuals who pay the bribes – on the 
principle that it ‘takes two to tango.’  Several speakers urged 
greater reform and leadership from the private sector. 

Or the core problem may be the legendary tolerance of 
Indonesians.  Mr. Yunus Husein, head of the Indonesian Tranaction 

Report and Analysis Centre, said “From this viewpoint, it may be 
said that rampant corruption is attributable to the great leniency 
that our laws and law enforcers show toward corruptors.” 

Meanwhile, several speakers reported on immediate steps already 
undertaken to increase transparency in the various institutions 
involved.  Among these are regularizing the state budget, 
transcribing court proceedings and requiring reports of sizeable 
financial transactions.  It might have surprised the audience to 
realize that these standard practices, widely assumed to be the 
practice in developed economies, were only recently put in place in 
Indonesia.   

Two important state agencies have been established since the anti-
corruption laws of 2001 and 2002, and two key representatives 
reported on their organizations. 

  

INTRAC/PPATK 

Dr. Yunus Husein, head of the Indonesian Transaction Report and 
Analysis Centre (INTRAC), lamented that “Indonesians may not be 
conscious of the fact that their life cycles are caught up in an 
intricate network of corruption….This cycle of criminal acts range 
from simple things such as taking money from safe deposit boxes, 
skimming from project funds, marking up costs, demanding 
commissions from contractors, selling licenses, as well as giving 
blank shares to public officials.”  He went on to list more 
sophisticated scams that may have startled some of the less 
creative minds in the audience.   

INTRAC (the Indonesian name for this agency, Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan, is known as PPATK in Indonesia) was 
established by the Anti-Money Laundering Law #25 of 2003 to track 
financial transactions with the aim of eliminating money-
laundering, the concealment of the source of illegally-gained 
money.  It has no prosecuting powers but does have wide powers of 
requiring financial service centers to submit Suspicious Transaction 
Reports (STR) and Cash Transaction Reports (CTR).  Persons in 
possession of sums of 10 million rupiah or more, when challenged in 
court, must prove that the money is NOT illegally obtained.  The 
reporting requirements and the reverse burden of proof, 
contravening earlier laws that protected bank secrecy, bode well 
for creating more transparency in financial transactions. 

Dr. Yunus praised Indonesian financial institutions for their 
strenuous efforts to comply with reporting requirements of the 
anti-money laundering law.  He said  

that 97 percent of commercial banks report suspicious or unverified 
financial transactions to PPATK, representing approximately 90 
percent of total bank assets.  Within the past year 2,734 Suspicious 
Transaction Reports have been received from 98 banks and 43 non 
bank financial institutions, as well as nearly 1.5 million Cash 
Transaction Reports.  “There have now been a total of 355 cases 
referred by PPATK to the police and the attorney general’s office…. 
[resulting in] one successful prosecution involving terrorism, 19 
involving bank fraud and/or corruption and two for money 
laundering offenses….Sentences range from four months in prison 
to the death sentence…There are now 30 cases in the prosecution 
process,” he said. 

  

KPK 

Erry Riyana Hardjapamekas is a Deputy Commissioner of the 
Commission to Eradicate Corruption (KPK), an independent state 
agency provided for in the anti-corruption law #30 of 2002 but only 
within the past year actually getting started.  KPK has wide powers; 
in fact its mandate is so broad that it would be difficult to imagine 
how it could all be carried out.  A questioner asked whether KPK 
could be really effective in view, he claimed, that it has a budget 
of only $14 million in 2005 and $20 million in 2006.   



Among KPK’s duties are not only the investigation of crimes of 
corruption, but prevention as well, including “institution building, 
capacity building and rallying public participation,” Erry said. 

KPK may investigate (including the use of wiretaps) and indict 
alleged corruptors, who would be tried in a special Court of 
Corruption also established in the same 2002 law.  KPK may take 
over an investigation by the police or attorney general if it deems 
the process is taking too long.   

The KPK consists of five commissioners: one chairman 
(Taufiequrachman Ruki, formerly Inspector General of Police) and 
four vice chairmen, each responsible for one of KPK’s functions, 
e.g. prevention, legal action, information).  The commissioners are 
selected by parliament from a list submitted by the president for a 
four year term, with a possible reappointment for one term. 

The Court of Corruption is established in Jakarta, with jurisdiction 
for all of Indonesia.  It is composed of two district court judges 
appointed by the head of the Supreme Court and three ad hoc 
judges appointed by the president “with the counsel of the head of 
the Supreme Court.”  Decisions can be appealed to the high court 
and finally to the Supreme Court. 

Pak Erry’s priorities in tackling corruption would be to start with 
judges and prosecutors, then the police, the military and finally the 
financial sector – tax collectors and the customs service.   

He suggested that as an example, cleaning up the judiciary would 
start with the arrest of some wrongdoers (see more detail below) 
that would trigger the beginning of a change in paradigm.  Other 
reforms, such as more transparent financial systems, better 
salaries, cleaner recruitment procedures and retirement policies 
would suggest that the plan of attack includes shock, reform and 
attrition.  For the judiciary, Erry suggested that simply to get an 
audio/video recording of proceedings would go a long way toward 
transparency.  In current practice there is no stenographer or tape 
recording.  To find out what a witness testified the questioning 
party must ask one of the lawyers.   

Some new laws working their way through parliament may also 
help: a freedom of information bill, “whistleblower” protection 
legislation, a provision for plea bargaining and others. 

 

Results:  Three Cases 

Abdullah Puteh, the former governor of Aceh, is now behind bars 
on a conviction of embezzling government money. [It is not clear 
what the KPK role in this case involving the highest ranking 
government official thus far convicted of corruption.]  

The General Election Commission (KPU) was embroiled in bribery 
cases stemming from the 2004 elections.  Several commissioners as 
well as the secretary general have been convicted.  Mr. Erry said 
that the KPK got a search warrant for the KPU offices and “caught 
someone running away with $100,000.”  [In an interesting footnote, 
Van Zorge and Heffernan consultants have reported that Mr. Erry 
was considering a commendation to businessman Probosutedjo in 
this case, presumably for having tipped off the KPK.] 

The Supreme Court was involved in another case, also involving 
Probosutedjo (the step brother of former President Suharto).  Five 
mid-level court officials were arrested in an alleged bribery scheme 
regarding the sentence of Probosutedjo for violating forest 
regulations in 2002.  The sentence was under appeal to a special 
panel of the Supreme Court.  [This case was widely reported by 
Tempo magazine, and for a time at least, threatened to involve the 
Chief Justice Bagir Manan.  According to Tempo, Court officers 
approached Probosutedjo’s lawyer with a scheme to lower the 
businessman’s sentence in return for a bribe intended for, 
according the officers, Bagir Manan.  The alleged bribery attempt 
was reported by Probosutedjo, who seems to be attempting to 
transform himself from defendant to whistle-blower.  In any case, 

the alleged plot was foiled, and the Supreme Court has since 
declined to reduce Probosutedjo’s sentence.] 

Other speakers offered various comments. 

Homi Kharas, chief economist for East Asia and the Pacific region 
of the World Bank, saluted the work of the KPK and noted it has 
been active in bureaucratic reform.  He said the greatest impact of 
reform activity may be to increase the probability of detection, 
citing procedural improvements that have been implemented.  He 
noted that since the “dual budget system” has been unified 
beginning in 2005 (presumably a World Bank program), “two billion 
dollars in duplicate expenditures” were uncovered. 

He reported a Bank survey of 1000 private firms in 2003.  Forty 
percent of respondents said that corruption was a major constraint; 
respondents said that government regulations were interpreted in 
“unpredictable” ways, and that management reported spending 15 
percent of their time dealing with officials.  “These figures are 
worse than those in Thailand or the Philippines,” he said. 

 “There is an emphasis in Indonesia on the executive branch to 
solve problems.  I want to suggest that the private sector also has a 
role,” as whistle blowers and models of proper ethics.  He called 
for leadership from the top echelons of private corporations. 

Dr. Leonard Ginocchi, a USINDO member and career official in 
the U.S. Customs and Border Protection agency, commented on a 
survey he had authored and conducted with members of USINDO 
and the American Indonesian Chamber of Commerce.  Of 269 
respondents (168 in English, 101 in Indonesian) 52 percent of 
English-language respondents said they had personal experience of 
corruption, compared with 33 percent of Indonesian-language 
respondents.  Administrative (government bureaucrats) corruption 
was seen as the biggest problem.  “Facilitation payments” were 
seen as a tolerable business expense by 50 percent of English 
speakers, while 82 percent of Indonesians said these payments 
were not tolerable.  This suggests that the Westerners take a more 
pragmatic approach and view payments as a business expense, 
while Indonesians take a moral view that corruption is a violation of 
public trust.  The latter view may of course reflect the politically 
correct response in the current era of reform. 

Joe Babiec, leader of the international financial sector resilience 
practice at Booz Allen Hamilton consultants, suggested that, 
aside from moral or financial implications, the burden of corruption 
seriously compromises Indonesia’s competitiveness in the global 
market.  “Corruption and money laundering are insidious beyond 
mere ‘transaction costs,’” he said.  They are a deeper threat to the 
productivity of the economy and the creation of competitive 
industries that create wealth for the country.”   

A more transparent, more interdependent economy means fewer 
secrets and more vulnerability to investigation and possible 
prosecution.  This is not an option in a globalized world, Babiec 
said, and must be faced.  Indonesia must come to accept that its 
cultural peculiarities mean international competitive 
disadvantage.  The “intense energy” required to making markets 
and regulations clear and transparent is not being spent by the 
government, he said.  But, he added, government cannot do it all.  
The private sector (business) as well as civil society must also play 
a role.  The corporate sector is more adept at knowing the 
international system but there is reluctance in Indonesia to accept 
it fully.  The civil sector is important in keeping the other two 
honest, he said.  

A questioner asked how the increasing use of the informal Islamic 
financial service sector would affect competitiveness.  He answered 
that no one has yet figured out how to make these services work in 
a formal, transparent manner.  “Indonesia could figure this out and 
export this indigenous service with the result of increasing its 
global competitiveness,” he said. 
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Soal Rekening tak Wajar  
Kapolri Ingin Tangani Sendiri 
Ambon 
 
Jakarta (Bali Post). Siapa pemilik rekening tak wajar pati Polri, 
hingga kini belum terungkap.  Bahkan, Kapolri Jenderal Pol. 
Sutanto tak ingin menyerahkan pengungkapannya ke  instansi lain. 
Lho, kok begitu? 

Ia beralasan, kasus tersebut adalah masalah intern, sehingga kasus 
tersebut  akan tetap ditangani Mabes Polri hingga tuntas. ''Masalah 
internal Polri tetap  ditangani Mabes Polri,'' kata Sutanto, Jumat 
(29/7) kemarin. 

Menurutnya, kasus para perwira Polri tersebut diserahkan dan 
sepenuhnya  ditangani Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) 
Mabes Polri. Pemeriksaan sudah mulai dilakukan pekan ini. Jika 
diperlukan, pihak kepolisian akan melakukan koordinasi dengan 
instansi lainnya, termasuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Timtas Tipikor). 

Namun, Sutanto tetap tidak mau mengungkap nama-nama perwira 
Polri yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) tersebut.  

Alasannya, data itu masih bersifat rahasia. Penyelidik sangat 
membutuhkan kerahasiaan untuk membantu mendalami masalah 
tersebut lebih detail lagi. Data tersebut juga menyangkut hak asasi 
manusia (HAM) hingga tidak bisa diungkap.  

''Laporan PPATK itu sebenarnya tidak hanya menyangkut internal 
kepolisian, tetapi ada juga dari luar institusi Polri. Tidak bisa janji-
janji menangani tiap kasus, termasuk kasus rekening tak wajar itu. 
Saya hanya bisa kerja dan berusaha menyelesaikannya,'' ujar 
Sutanto.    

Sementara itu, Ketua Timtas Tipikor Hendarman Supandji 
mengatakan siap saja untuk menangani kasus tersebut. Tetapi, 
sebelum bertindak, pihaknya menunggu sinyal dari Kapolri untuk 
melimpahkan kasus itu kepada pihaknya. ''Saya hanya menunggu 
Kapolri untuk bertindak. Semuanya tergantung Kapolri, apa dia 
(Kapolri Sutanto-red) menyerahkannya kepada Timtas Tipikor,'' 
katanya.  

Hendarman yang merupakan Jampidsus Kejaksaan Agung ini akan 
memantau kasus tersebut. Ia menjanjikan Timtas Tipikor akan 
bersikap proaktif menanyakan perkembangan kasus itu. ''Tetapi 
jangan Timtas Tipikor saja, masyarakat juga harus ikut memantau 
perkembangan kasus rekening tak wajar tersebut,'' ujarnya. 

 

Gaji Kurang 

Dalam kesempatan terpisah, Kepala PPATK Yunus Husein 
mengatakan penyebab utama terjadinya lonjakan rekening secara 
tak wajar terhadap 15 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah 
(pamen) Polri akibat gaji kecil dan sistem yang tidak bagus. 
''Mereka ini  korban-korban dari penggajian yang sangat kecil,'' kata 
Yunus.  

Menurutnya, dengan gaji kecil itulah memicu seseorang untuk 
memenuhi kebutuhan yang dianggapnya masih kurang tersebut. 
Tetapi, ia menegaskan bahwa gaji kecil bukan berarti pembenaran 
agar orang bisa melakukan apa saja.  

Yunus menyebutkan adanya dugaan rekening dengan jumlah tak 
wajar itu salah satunya diindikasikan dari gaji pati dan pamen yang 
setelah dibandingkan dengan rekening yang dimilikinya ternyata 
jauh melampaui kepatutan. Ia menyebutkan rekening mencurigakan 
yang dilaporkan dari berbagai bank lokal tersebut mengindikasikan 

seorang pati ataupun pamen bisa memiliki ratusan juta hingga 
milyaran rupiah.  

Ia tidak menampik jika ada yang menyebutkan hal itu, misalnya, 
dari warisan.  

''Tetapi, kalau warisan mungkin sekali-sekali. Gak mungkin kalau 
sering-sering,'' tandasnya. 

Namun, sambungnya, kalau hal tersebut bisa dijelaskan pada pihak 
penyidik Polri tidak menjadi soal. Ketika ditanya apakah sumber 
dana itu dari pencucian uang hasil narkoba, perjudian atau bisnis 
ilegal lain, Yunus tidak berani menyebutkan karena kewenangan 
penyidikan ada di tangan Polri sendiri. 

Lebih jauh Yunus mengatakan, 15 rekening tak wajar itu semuanya 
tersebar di bank lokal. Ada juga indikasi bahwa satu orang pati atau 
pamen memiliki beberapa rekening. Sejauh ini dirinya juga belum 
mengetahui apakah dana itu sudah dilarikan ke luar negeri. Yang 
jelas, PPATK tidak bisa membekukan rekening seseorang. Hak 
pembekuan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Polri. 
''Kita tidak punya kewenangan untuk membekukan ataupun sekadar 
usul saja,'' katanya.   

Hal ini dikarenakan PPATK tidak berhak menyelidiki atau pun 
menyidik suatu temuan. Kewenangan PPATK sesuai UU 25/2005 
hanya sebatas menganalisis dan memberikan laporan kepada pihak 
berwenang atas dugaan transaksi keuangan mencurigakan, 
termasuk tindak pidana pencucian uang. Jadi, tegasnya, 
kewenangan PPATK hanya sebatas pada administratif. Modal 
semacam ini memang umum dijalankan di beberapa negara seperti 
Amerika dan Australia. Sementara untuk Thailand dan beberapa 
negara Eropa lembaga semacam PPATK ini diberi kewenangan 
menyidik dan menyelidiki.  Kalau ada beberapa kalangan ada yang 
menginginkan PPATK bisa berbuat lebih, maka UU-nya harus diubah 
terlebih dahulu. Lebih dari itu aparatnya juga diperkuat. Saat ini 
perwakilan dari Polri di PPATK hanya lima orang. 

Setelah adanya temuan rekening tak wajar dari 15 pati atau pun 
pamen ini, sambung Yunus, tak tertutup kemungkinan dilanjutkan 
untuk institusi TNI.  

''Tetapim itu tergantung dari laporan bank. Saya lihat karakternya 
sama, yakni bergaji rendah,'' tandasnya. 

 Ketika didesak siapa saja nama atau pun inisial serta jabatan dari 
15 pemilik rekening tak wajar itu, dengan tegas Yunus menolaknya. 
Namun, seperti diberitakan harian ini kemarin, ada tujuh nama 
yang diduga pemilik rekening tersebut yakni SL, FG, AD, ED, ES, IP 
dan HS. (010/kmb3/kmb2) 

 

 

Sinar Harapan 

Kamis, 03 Maret 2005 

Orang Indonesia Cuci Uang ke Singapura, 
Australia, AS dan Swiss 
Jakarta, Sinar Harapan 

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 
sedikitnya terdapat empat negara yang menjadi tempat tindak 
pencucian uang yang dilakukan oleh orang Indonesia. Keempat 
negara tersebut adalah Singapura, Australia, Amerika Serikat dan 
Swiss.  

”Negara-negara tersebut selama ini menjadi tempat penyimpanan 
uang yang dilakukan oleh orang Indonesia,” kata Ketua PPATK, 
Yunus Husein dalam Lokakarya ”Asset Tracing and Asset Recovery”, 
di Gedung Bank Indonesia, Kamis (3/3). 

Menurut Yunus, upaya menarik kembali dana hasil tindak kejahatan 
atau pencucian uang tersebut sejauh ini terus dilakukan. Namun, 



hasil yang diperoleh negara belum optimal. Dari hasil tindaak 
pidana pencucian uang di Australia yang dilakukan seorang 
pengusaha, misalnya, negara telah mendapatkan kembali 
pengembalian aset sebesar Aus$ 130.000.  

Sementara dari negara-negara lainnya belum berhasil. Belum 
optimalnya hasil yang diperoleh karena juga menyangkut 
kewenangan PPATK yang masih terbatas. Saat ini kewenangan 
PPATK hanya pada tingkat perjanjian tukar menukar informasi, 
sementara pelacakan aset (asset tracing) dan pengembalian aset 
(asset recovery) harus mengikutkan proses ekstradisi tersangka dan 
mutual legal assistance.  

Pemerintnah Indonesia telah mengadakan pembicaraan dengan 
pemerintah Singapura untuk mendesak Singapura mau melakukan 
perjanjian ekstradisi terhadap para tersangka tindak pencucian 
uang. ”Tapi sejauh ini mereka masih belum memberikan respon 
yang positif,” katanya.  

Perjanjian antara Indonesia dan Malaysia atau Thailand, katanya, 
lebih mudah dilakukan karena kedua negara itu relatif kooperatif 
dibandingkan negara Singapura. 

Yunus Husein menambahkan, PPATK mengusulkan amandemen UU 
Anti Pencucian Uang, yang akan menjadi produk interdep dan akan 
menjadi program legislatif untuk segera diwujudkan. 

Saat ini, kebijaksanaan pemerintah dalam menangani asset tracing 
dan asset recovery telah ditempuh dengan cara pembentukan tim 
yang dipimpin oleh Basri.  

Dalam lokakarya ini, Eva Joly, pakar anti money laundering dari 
Norwegia menceritakan keberhasilan pemerintah Norwegia dan 
Prancis dalam mengejar pejabat pemerintahan, baik menteri dan 
pejabat lain, dan juga perusahaan multinasional yang melakukan 
tindakan pencucian uang. 

Pemerintah Indonesia memfokuskan pada kasus korupsi dan illegal 
logging. Dari hasil penyelidikan, telah ditemukan beberapa belas 
nama yang terkait dengan kasus BLBI dan kasus illegal logging, di 
mana dananya dilarikan ke luar negeri. Khusus kasus Irawan Salim, 
Presiden Direktur Bank Global, sebagian dananya telah dikirim ke 
bank di Swiss. Namun pejabat bank di Swiss telah berkomitmen 
membantu dengan catatan, jika uang itu sudah didapatkan maka 
harus dilakukan sharing profit asset. Karena untuk mendapatkan 
pengembalian aset ini, membutuhkan dana untuk menyelidikinya. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, 
Hamid Awaluddin menyatakan, saat ini pemerintah telah meminta 
ke Polri untuk menyelidiki skandal Bank BNI dan bank Global. Polri 
telah membuat red notice melalui interpol untuk mengejar pelaku 
di luar negeri. BNI baru sedikit-sedikit menerima pengembalian aset 
dari hasil pembobolan melalui L/C (letter of credit).  

Pada bulan Desember 2004, pemerintah Indonesia juga 
menandatangani kerja sama antikorupsi dengan negara-negara 
anggota ASEAN dan akan diratifikasi oleh DPR secepatnya.  

Manfaat kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam 
perjanjian hukum timbal balik yang ditandatangani pada tahun 
1997, telah berhasil mengembalikan sebagian harta yang dilarikan 
dari Indonesia oleh para pelaku tindak kejahatan yang terkait 
dengan BLBI. Langkah-langkah lain yang akan dilakukan pemerintah 
ialah melakukan ratifikasi dengan negara-negara anggota ASEAN, 
terhadapa pelaku tindak pidana korupsi di negara ASEAN, 
memperluas hubungan hukum timbal balik di negara-negara 
anggota dan mempercepat pengesahan RUU hukum timbal balik, 
yang saat ini sudah berada di meja DPR. (swo)  

 

 

 

 

Kapanlagi.com 

Senin, 1 Agustus 2005 

Presiden Dukung PPATK Ungkap Transaksi 
Mencurigakan 
Kapanlagi.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung 
upaya Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) 
untuk memeriksa transaksi keuangan yang mencurigakan, yang 
dilaporkan ke instansi tersebut.  

"Presiden mendukung dan menyatakan 'Lanjutkan tugas. Lanjutkan 
sesuai ketentuan UU'," kata Ketua PPATK Yunus Husein usai 
diterima presiden di kantor presiden, Jakarta, Senin (01/08).  

Namun Yunus mengatakan Presiden juga meminta dirinya 
memberikan informasi atau meluruskan jika ada pemberitaan yang 
distorsif mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan.  

Ia mengatakan sejak PPATK berdiri hingga akhir bulan Juni 2005, 
PPATK telah menerima laporan dengan rincian 2.312 transaksi 
keuangan yang mencurigakan, 1,3juta transaksi tunai, dan 300 
laporan dari Bank Indonesia.  

Yunus juga melaporkan kepada Presiden bahwa ia telah 
menyerahkan 292 kasus ke pihak kepolisian, sebanyak 60 kasus 
sudah disidik oleh kepolisian.  

"Dari 60 kasus itu, 45 kasus telah diserahkan ke Kejaksaan untuk 
proses penuntutan. Sementara tujuh kasus tidak dilanjutkan karena 
tidak cukup bukti dan empat kasus tidak dapat diselesaikan karena 
tersangka di luar negeri, selain ada juga yang sudah meninggal," 
katanya.  

Lebih lanjut ia menjelaskan, 45 kasus yang sudah ditangani 
Kejaksaan itu terdapat 20 kasus yang telah diputus vonis empat 
bulan hingga seumur hidup.  

"Kasus itu sebagian besar disidang dengan menggunakan UU Korupsi 
serta UU Tindak Pidana Pencucian Uang," kata Yusuf.  

Menyinggung kasus 15 anggota kepolisian yang diduga mempunyai 
transaksi keuangan yang mencurigakan, Yunus mengatakan bahwa 
dirinya tidak pernah menyebutkan inisial nama dan jumlah transaksi 
keuangannya. Ia menegaskan 15 anggota Polri itu berpangkat mulai 
dari bintara, perwira pertama, menengah, dan tinggi.  

"Tiga dari 15 nama tersebut pernah dilaporkan sebelumnya," 
katanya.  

"Saya tidak pernah menyatakan bahwa saya akan memeriksa semua 
rekening pejabat maupun anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). 
Yang benar adalah PPATK akan menganalisis laporan yang 
diterima," katanya.  

Laporan itu akan dianalisis oleh PPATK dengan menggunakan 
sumber data (database) mereka. Jika informasi dianggap kurang 
mencukupi, maka PPATK akan meminta data ke jasa penyediaan 
keuangan instansi lain bahkan ke pihak luar negeri. PPATK hanya 
melakukan pemeriksaan semua laporan di kantornya saja. (*/lpk) 

 

Kapanlagi.com 

19-10-2005 

PPATK 40 Transaksi Mencurigakan pada Pihak 
Hukum 
Kapanlagi.com - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK) hingga saat ini menyerahkan sebanyak 340 transaksi 
mencurigakan kepada pihak penegak hukum baik kepolisian maupun 
kejaksaan.  

"Yang menggembirakan sebanyak 30 kasus sudah diputus di 
pengadilan, termasuk yang diputus dengan menggunakan UU 



tentang Money Laundering," kata Kepala PPATK Yunus Husein di 
Jakarta, Selasa.  

Yunus menjelaskan, 340 kasus transaksi mencurigakan yang 
diserahkan kepada penegak hukum itu terdiri dari 336 kasus kepada 
kepolisian dan empat kasus kepada pihak Kejaksaan.  

Sebanyak 336 kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian terdiri 
dari 237 kasus money laundering dan 99 kasus non-money 
laundering. Sementara empat kasus yang diserahkan kepada 
kejaksaan semuanya merupakan kasus korupsi.  

Sejumlah 340 kasus itu berasal dari 121 penyedia jasa keuangan 
(PJK) yang melaporkan adanya transaksi mencurigakan sebanyak 
2.734 transaksi mencurigakan.  

Sebanyak 121 PJK itu terdiri dari 97 bank umum, satu bank 
perkreditan rakyat (BPR), dan 23 PJK non bank. Sebanyak 23 PJK 
non bank itu terdiri dari perusahaan efek (4), pedagang valas (9), 
dana pensiun (1), lembaga pembiayaan (3), manajer investasi (1), 
dan asuransi (5). (*/erl) 

 

Kapanlagi.com 

16-05-2005 

PPATK Belum Penuhi Semua Permintaan 
Penelusuran Rekening KPU 
Kapanlagi.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) belum dapat memenuhi semua permintaan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri aliran dana dalam 
rekening anggota dan pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang 
diduga korupsi.  

"Permintaan itu belum dapat dipenuhi karena KPK meminta laporan 
aliran dana mereka dari tahun 2003 sehingga kami masih 
membutuhkan waktu untuk melengkapi data dari tahun itu," kata 
Kepala PPATK Yunus Husein dalam Rapat Dengar Pendapat dengan 
Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (16/6).  

Namun Yunus berjanji tidak lama lagi PPATK akan mendapatkan 
laporan tentang aliran dana anggota KPU yang diminta KPK itu.  

Ia mengatakan, PPATK saat ini tengah memantau aliran dana 
rekening milik anggota dan pegawai KPU yang nama-namanya 
diberikan KPK.  

"Ada permintaan tertulis dari KPK untuk memantau aliran dana 
rekening milik anggota atau pegawai KPU kepada kami," katanya.  

Menurut dia, KPK telah dua kali mengajukan permintaan laporan 
aliran dana anggota dan pegawai KPU namun ia tidak ingat 
jumlahnya.  

Saat ini, menurut Yunus telah ada satu orang yang sedang dilacak 
rekeningnya karena aliran dananya mencurigakan.  

Namun ia menolak untuk menyebut nama pemilik dan besar dana 
pada rekening tersebut.  

Yunus sempat menjelaskan bahwa hingga 2005 PPATK telah 
menyelesaikan 278 laporan aliran dana yang dianggap mencurigakan 
dan menyerahkannya ke pihak kepolisian.  

Dari jumlah itu, lebih dari 50 kasus berkasnya sudah diselesaikan 
oleh pihak kepolisian dan 40 diantaranya sudah berada di 
Kejaksaan. (*/dar) 

 

Kapanlagi.com 

21-04-2005 

PPATK Serahkan 30 Hasil Analisis ke KPK 

Kapanlagi.com - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK) menyerahkan sekitar 30 hasil analisis yang terkait tindak 
pidana kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dari 30 
laporan itu belum ada satu pun yang menyangkut dugaan korupsi di 
Komisi Pemilihan Umum (KPU).  

"Kita cukup banyak membantu KPK. Ada sekitar 30 kasus yang kita 
serahkan kepada KPK, tetapi itu sama sekali tidak ada kaitannya 
dengan masalah KPU," kata Kepala PPATK, Yunus Husein di sela-sela 
pelatihan mengenai pencegahan dan pemberantasan pencucian 
uang untuk wartawan, di Jakarta, Kamis.  

Ia menyebutkan, 30 kasus itu merupakan kasus yang diserahkan 
sejak adanya penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara 
PPATK dengan KPK pada April 2004.  

"Sejumlah 30 kasus itu, kita serahkan jauh sebelum menghangatnya 
masalah KPU," kata Yunus Husein.  

Ketika ditanya apakah ada permintaan dari KPK kepada PPATK 
untuk menelusuri aliran dana-dana KPU, Yunus mengatakan, 
permintaan secara resmi (tertulis) terhadap masalah itu hingga saat 
ini belum ada.  

"Secara tertulis belum ada, cuma melalui telepon. Mereka 
menyampaikan secara umum saja. Dan bagi kita kalau bisa kita 
bantu ya akan kita bantu," katanya.  

Sementara mengenai pertemuan PPATK dengan KPK pada Rabu 
(20/4), Yunus menjelaskan, pertemuan tersebut hanyalah 
pertemuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi di antara 
kedua lembaga itu.  

Ia menyebutkan, nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 
2004 belum begitu lengkap sehingga perlu penyempurnaan.  

Jika selama ini hanya KPK yang lebih dominan meminta informasi 
kepada PPATK, maka dengan penyempurnaan MoU itu diharapkan 
ada pertukaran informasi yang timbal balik atau dua arah.  

"Dari sisi peningkatan koordinasi, KPK juga sudah mulai 
menempatkan dua contact person-nya sehingga kerjasama PPATK 
dan KPK makin baik," katanya. (*/lpk) 

 

 

Jakarta Post 

updated: 2005-11-16 15:17:31 

State apparatuses allegedly involved in money 
laundering from illegal logging 
JAKARTA (Antara): Chairman of Financial Transaction Reports 
Analysis Center (PPATK) Yunus Husein disclosed on Wednesday that 
out of 14 problematic transactions from illegal logging practices, 10 
involved the participation of state apparatuses, including military 
and police officers.  

"The value is excessive, reaching up to billions of rupiah. The facts 
have been conveyed to the National Police chief for further 
investigation," Yunus said on the sidelines of a workshop on 
strategies to fight against illegal logging through the law on money 
laundering crimes.  

Without disclosing detailed figures, Yunus said that the 14 
problematic transactions were conducted in a number of provinces 
like Papua and West Kalimantan between 2004 and 2005.  

He explained that the transactions were carried out through banks 
using the accounts of local people, but were authorized to 
expatriates who later withdrew the cash.  

The money laundering from illegal logging practices showed that 
the Indonesian side got a much smaller amount than the 
expatriates.  



Commenting on the alleged involvement of the state apparatuses, 
Yunus said that most of them were officials of local governments 
like Kalimantan, Papua and Maluku. (**)  
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Hukum Selalu Tertinggal 
Kejahatan Perbankan akan Kembali Marak   
 

Bogor (Bali Post) - Kasus-kasus kejahatan perbankan diperkirakan 
akan kembali marak terjadi. Pasalnya, selain mudah dilakukan, 
jenis kejahatan itu juga menghasilkan uang yang sangat besar bagi 
para pelakunya. Kondisi itu diperparah dengan sikap mental aparat 
penegak hukum yang tidak tegas dan mudah disuap. 

''Trend-nya sebenarnya sudah mulai pada tahun 2001 dan terus 
berlanjut hingga sekarang,'' kata anggota Komisi IX DPR Dradjat H. 
Wibowo saat menjadi pembicara dalam pelatihan wartawan hukum 
dan kriminal di Bogor, Minggu (24/7) kemarin. 

Dikatakan Dradjat yang juga peneliti di Insitute of Development 
Economics and Finance (Indef) ini, cara-cara pembobolan yang akan 
dipakai para pembobol bank itu, kemungkinan besar masih akan 
berkutat pada cara-cara lama. Untuk bank-bank BUMN, Dradjat 
mencontohkan, modusnya kebanyakan akan tetap menggunakan 
cara seperti pemberian kredit korporasi yang melanggar prinsip 
kehatian-hatian (prudent banking), pembobolan melalui fasilitas 
perbankan ataupun korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.  
Sementara untuk bank-bank swasta, kata anggota Fraksi Partai 
Amanat Nasional (F-PAN) ini, cara yang akan dipakai adalah 
penggembosan bank oleh pemilik/pemegang saham mayoritas, 
pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan 
beberapa cara lain.   

Selain cara-cara itu, kata mantan Komisaris BNI ini, semakin besar 
dan kompleks dan terintegrasinya produk-produk perbankan juga 
akan dimanfaatkan para pencoleng itu untuk membobol uang 
rakyat. ''Hal itu diperparah dengan aturan hukum di kita yang selalu 
tertinggal jauh dari kejahatan itu sendiri. Padahal kalau di negara 
lain, meski aturan hukum itu juga tertinggal, namun tertinggalnya 
tak terlalu jauh,'' katanya. 

Ia menambahkan, aparat hukum harus bekerja untuk menambal 
berbagai aturan hukum (grey area) jika tidak ingin kasus-kasus 
kejahatan kembali terjadi.  

 

Tiga Besar   

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, berdasarkan data 
yang diperolehnya, antara bulan Januari-Juni 2005, kasus-kasus 
kejahatan perbankan menduduki peringkat ketiga dari seluruh kasus 
yang dianalisis oleh PPATK. ''Nomor pertama adalah kasus penipuan 
sebanyak 122 kasus atau 42,2 persen. Lalu korupsi atau 
penggelapan sebanyak 96 kasus atau 33,2 persen. Untuk kejahatan 
perbankan 20 kasus atau 6,9 persen," kata Yunus Husein.   

Menurut Ketua PPATK, selain dari jumlahnya memang perlu 
diwaspadai, kasus-kasus kejahatan perbankan itu juga berpotensi 
untuk menimbulkan kerugian yang besar.  

Pasalnya, kebanyakan uang hasil kejahatan itu justru dilarikan ke 
luar negeri untuk menghindari pelacakan dan penyitaan dari aparat 
penegak hukum. ''Untuk kasus perbankan, ada sekitar 80 persen 
yang uangnya sudah tidak ada di dalam negeri,'' tandasnya. (kmb5)  

ICW 

Senin, 15-Agustus-2005, 15:11:13 

Sumber: Suara Pembaruan, 13 Agustus 2005 

Yunus Husein Khawatir PPATK Tidak Efektif 
Yunus Husein, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) gundah ketika berbicara soal perlindungan saksi 
dalam pertemuan yang diadakan Indonesia Corruption Watch (ICW), 
di Jakarta, Kamis (11/8) lalu. 

Dia merasa, lembaga yang dipimpinnya -- dan menjadi motor 
pemberantas tindak pidana pencucian uang -- sulit bekerja efektif. 
Padahal sudah terbentuk dua tahun lalu. Tak lain karena belum 
adanya kesepahaman dengan instansi lain, terutama Polri terkait 
perlindungan saksi dan pelapor kasus transaksi mencurigakan.  

Dia menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi 
Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, sudah tegas 
menyebutkan, setiap saksi atau pelapor wajib dirahasiakan 
identitasnya dan diberi perlindungan.  

Perlindungan itu termasuk perlindungan hukum, yakni mereka tidak 
bisa digugat di pengadilan baik perdata maupun pidana atas laporan 
yang mereka berikan. Juga perlindungan khusus yang diberikan 
sebelum, selama dan sesudah proses pemeriksaan perkara oleh 
Polri secara gratis.  

Perlindungan  

Bentuk perlindungan khusus itu seperti perlindungan keamanan 
pribadi plus keluarganya dari ancaman fisik dan mental, 
perlindungan atas harta benda, rahasia identitas pelapor, dan pada 
setiap tingkat pemeriksaan dilarang bertatap muka dengan 
tersangka atau terdakwa. Begitu juga di pengadilan, pelapor juga 
perlu dirahasiakan.  

PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan 
identitas saksi dan pelapor. Siapa yang lalai, diancam pidana 1-3 
tahun penjara.  

Sedangkan yang sengaja membongkar identitas saksi atau pelapor 
diancam penjara 5-15 tahun. (Y-4)  

 
 

Suara Merdeka 
Selasa, 20 September 2005 
Nasional 
 
Pemilik Rekening Mencurigakan 
Satu Orang dari Polda Jateng  
 
JAKARTA - Dari 15 anggota Polri pemilik rekening mencurigakan 
ternyata jumlah terbanyak dari perwira menengah (pamen), yaitu 
lima orang. Selain itu, terdapat dua purnawirawan perwira tinggi 
(pati), dua pati aktif, tiga perwira pertama, dan tiga bintara. 

Demikian disampaikan oleh Ketua PPATK Yunus Husein dalam rapat 
kerja dengan Komisi III DPR, Senin (19/9). Dalam laporan PPATK itu 
juga diketahui tempat kerja pemilik rekening bermasalah tersebut. 
"Berdasarkan tempat kerja, diketahui empat orang dari Markas 
Besar Polri. Dari Polda Metro Jakarta, Polda Jawa Timur, dan Polda 
Maluku masing-masing dua orang. Sementara itu dari Polda Jawa 
Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Bali, Polda Sulawesi Utara 
dan Polda Papua masing-masing satu orang," paparnya. 

Tentang contoh transaksi keuangan yang mencurigakan, Yunus 
mengungkapkan, terlihat adanya anggota Polri yang menyetor dana 
dalam jumlah relatif besar di luar profil yang bersangkutan sebagai 
anggota polisi. Jumlah setoran Rp 10 juta - Rp 700 juta. 



"Ada anggota Polri yang secara rutin setiap bulan menerima aliran 
dana Rp 10 juta - Rp 20 juta dari seorang pejabat di suatu daerah. 
Selain itu, ada polisi yang menerima dana dalam jumlah Rp 1 miliar 
- Rp 3 miliar tanpa underlying transaction yang jelas," kata Yunus 
Husein. 

Menurut keterangannya, dana yang dimiliki oleh ke-15 polisi itu 
diduga dari illegal logging, penipuan yang dilakukan di luar negeri, 
dan kasus pemalsuan uang serta pita cukai. 

 

Meminta Informasi 

Yunus menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa 
meminta informasi dari PPATK dalam rangka menetapkan tersangka 
dalam sebuah kasus ataupun mencari alat bukti. Selama ini, KPK 
telah meminta informasi untuk 63 kasus, dan informasi yang sudah 
diserahkan PPATK 50 berkas. 

"Saat ini KPK juga telah menempatkan dua orang yang bertugas 
sebagai liaison officer atau petugas penghubung yang setiap hari 
bisa menyampaikan permintaan dan memperoleh jawaban," 
ujarnya. 

Selain itu, PPATK juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal 
Pajak. "Kami bisa menggunakan data base-nya untuk memperoleh 
informasi untuk menganalisis. Sebaliknya, Ditjen Pajak dapat 
menggunakan data kami untuk menyelidiki kasus-kasus perpajakan." 
(sas-49j) 
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Berita 

Empat Anggota Polri Yang Memiliki Rekening 
Mencurigakan Berasal dari Mabes  
Ada anggota Kepolisian RI yang rutin tiap bulan menerima aliran 
dana antara Rp10 juta–Rp20 juta dari seorang pejabat di daerah.  

Dari 15 anggota Kepolisian RI yang diduga terlibat pencucian uang 
karena memiliki rekening dengan jumlah mencurigakan, dua orang 
merupakan Purnawirawan Perwira Tinggi, dua orang Perwira Tinggi. 
Sementara sisanya lima orang Perwira Menengah, tiga orang 
Perwira pertama dan tiga orang Bintara. 

Informasi lainnya, berdasarkan tempat kerja, 15 anggota Kepolisian 
RI tersebut berasal dari berbagai daerah. Sebanyak empat orang 
dari Mabes, satu dari Polda Sumut, dua dari Polda Metro Jaya, satu 
dari Polda Jateng, dua dari Polda Jatim, satu dari Polda Bali, satu 
dari Polda Sulut, dua dari Polda Maluku dan satu dari Polda Papua. 

Demikian disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dalam rapat dengar 
pendapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/9). 

Beberapa contoh dari transaksi keuangan mencurigakan yang 
terekam oleh PPATK antara lain adanya anggota Kepolisian RI yang 
melakukan setoran dana dalam jumlah relatif besar di luar 
profilnya sebagai anggota polisi. Jumlah setoran dana bisa 
mencapai antara Rp10 juta–Rp700 juta.  

Selain itu, Yunus menambahkan ada anggota Kepolisian RI yang 
rutin tiap bulan menerima aliran dana antara Rp10 juta–Rp20 juta 
dari seorang pejabat di daerah. PPATK juga menemukan anggota 
Kepolisian RI yang menerima dana dalam jumlah besar antara Rp1 
miliar–Rp3 miliar tanpa asal-usul yang jelas. 

“Ada anggota Kepolisian RI yang diduga terlibat dalam kasus illegal 
logging. Ada juga anggota Polri yang diduga menerima aliran dana 
dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukan di luar negeri dan 

yang diduga terlibat dalam kasus pemalsuan uang dan pita cukai,” 
kata Yunus. 

Namun ia menolak menyebutkan nama, inisial atau tanda bintang 
dari 15 anggota Polri tersebut. Mengenai adanya pesan singkat 
(SMS) atas nama bagian humas PPATK yang menyebutkan nama 
serta jumlah uang yang diterima tiap nama, Yunus mengaku 
pihaknya tidak pernah memberikan informasi seperti itu. 

“Mengenai substansi SMS itu, kita lihat saja nanti. Dalam perjalanan 
nanti akan terdeteksi dengan sendirinya,” kata Yunus.* 
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Berita Utama 

 

Soal Rekening 15 Anggota Polri Tergantung 
Kapolri  

SBY Dukung PPATK Ungkap Transaksi Ganjil  
JAKARTA, (PR).- 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung penuh langkah 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam 
membeberkan terjadinya transaksi keuangan yang ganjil dan 
mencurigakan. PPATK akan berusaha transparan dan 
memperlakukan semua laporan yang masuk sesuai dengan undang-
undang. 

"Presiden mendukung langkah PPATK dan meminta kami 
melanjutkan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. 
Kemudian kalau ada pemberitaan yang distortif, kita diminta untuk 
menyampaikan informasi, mengklarifikasi atau meluruskan 
pemberitaan yang ada," ujar Ketua PPATK Yunus Husein usai 
bersama Wakil Ketua PPATK diterima Presiden di Kantor Presiden, 
Jakarta Senin (1/8). 

Sebagai Ketua PPATK, Yunus berjanji bahwa lembaga yang 
dipimpinnya itu akan memperlakukan semua laporan yang masuk 
secara sama tanpa memandang instansi ataupun orangnya. 

"Kami menjanjikan kalau ada laporan yang masuk, baik menyangkut 
siapa pun juga, pengacara, pejabat, TNI, perlakuan dan analisisnya 
sama dengan yang dilakukan untuk anggota kepolisian kemarin. Itu 
yang kami janjikan," kata Yunus  

Sebagaimana diberitakan, PPATK menyampaikan laporan hasil 
analisisnya kepada Kapolri Jenderal Sutanto tentang adanya 15 
personel polri yang memiliki kekayaan tidak wajar. Bahkan, ada 
diantaranya yang memiliki transaksi keuangan senilai Rp 800 miliar. 

Tentang pengumuman 15 orang personel Polri tersebut, Yunus 
menjelaskan bahwa PPATK telah bekerja sejak tahun 2004 sampai 
bulan lalu dalam memeriksa 15 anggota Polri itu. "Sebetulnya di 
antara 15 itu, ada tiga yang pernah kami sampaikan sebelumnya. 
Tapi sekarang untuk mengulang lagi, kami sampaikan menyeluruh, 
kami sampaikan sekali lagi secara lengkap seluruh dokumen 
pendukung terkait 15 orang ini. Jadi sejak tahun lalu," kata Yunus 
tentang 15 personel Polri tersebut. 

Yunus tidak mau menjelaskan siapa kelima belas personel Polri 
tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa rentang kepangkatannya 
mulai dari bintara, perwira pertama, menengah, dan perwira tinggi 
sehingga totalnya berjumlah 15 orang. "Kalau ditanya 
kelanjutannya, lebih baik tanya ke Kapolri. Yang jelas Kapolri 
menyambut baik informasi yang kami berikan dan kami juga kepada 
Bapak Presiden meminta dukungan atas apa yang kami laksanakan 
dan beliau mendukung apa yang kami laksanakan," tambahnya. 

 



292 kasus 

Dalam pertemuannya dengan presiden, PPATK juga melaporkan 
telah bertemu pada Kapolri yang baru dan menyampaikan hasil 
analisisnya.  

Sejak berdiri hingga akhir bulan Juni 2005, PPATK telah menerima 
laporan dengan rincian 2.312 transaksi keuangan yang 
mencurigakan, 1,3 juta transaksi tunai, dan 300 laporan dari Bank 
Indonesia. 

Sebanyak 292 kasus telah diserahkan ke Kapolri. Dari jumlah itu, 
sekira 60 sudah selesai disidik oleh kepolisian dan 45 kasus telah 
diserahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. 

Ada tujuh kasus tidak dapat diteruskan karena tidak cukup bukti, 
ada empat kasus tidak dapat diteruskan karena tersangkanya 
ditahan di luar negeri yakni di AS dan ada juga yang tersangkanya 
telah meninggal. 

Dari 45 kasus yang telah diteruskan ke kejaksaan, menurut Yunus, 
ada 20 kasus yang telah diputus di pengadilan. Dengan hukuman 
berkisar antara empat bulan sampai seumur hidup. Misalnya kasus 
Adrian Woworuntu dalam kasus BNI. Sebagian besar menggunakan 
UU korupsi dan ada juga yang menggunakan UU Pencucian uang.  

Yunus juga meluruskan pemberitaan yang menyebutkan seolah-olah 
PPATK memeriksa rekening seluruh pejabat di kepolisian maupun di 
TNI. Menurutnya, PPATK sesuai namanya hanya menerima laporan 
saja.  

"Kami tidak pernah menyatakan akan memeriksa rekening-rekening. 
Yang benar adalah kami bekerja sesuai namanya, dan menerima 
laporan," tutur Yunus. 

Atas dasar laporan itulah, PPATK melakukan analisis dengan 
mengggunakan database yang ada. Bila datanya kurang, PPATK 
meminta ke penyedia jasa keuangan atau instansi lain. Bahkan 
PPATK juga bisa minta bantuan ke luar negeri. "Tapi kalau disebut 
kita memeriksa seluruh rekening, itu nggak ada. Dalam melakukan 
analisis, kami di kantor saja, tidak memeriksa rekening seperti yang 
diberitakan luas selama ini. Tolong diluruskan, tidak benar kami 
memeriksa semuanya. Tidak benar," tegas Yunus.  

Lebih lanjut diungkapkan Yunus bahwa Presiden menanyakan 
perkembangan dalam rangka pemberantasan korupsi, bagaimana 
aplikasi di lapangan, terutama kaitannya dengan kerjasama dengan 
KPK, Timtas Tipikor, Kapolri serta Jaksa Agung.  

"Kami jelaskan (pada presiden) kerja sama sangat baik sekali. 
Terutama kerja sama dalam peretukaran informasi dalam rangka 
mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang 
terjadi, korupsi dan lainnya," ungkap Yunus.(A-83)*** 
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PPATK MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN 
DENGAN UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI, ITALIA 
 

Dr. Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) pada hari Kamis, 17 Februari 2005 
menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of 
Understanding-MoU) dengan Dott. Carlo Santini dari The Italian 
Foreign Exchange Office-Ufficio Italiano dei Cambi (UIC). 

Penandatanganan dilakukan di Kantor UIC, Roma Italia yang dihadiri 
pula oleh Drs. Djafar Husein, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Roma 
dan Drs. Mizwar Jalaluddin, Minister Counsellor Politik, Mayjend 
(Pol) Drs. Demak Lubis, MM dan Drs. Priyanto, Wakil Kepala PPATK.  

Penandatangan MoU dilakukan dalam rangka memperkuat 
kerjasama inter nasional yang dilakukan oleh kedua negara dalam 
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, 
khususnya dalam hal tukar menukar informasi intelijen keuangan 
mengenai tindak pidana pencucian uang (money laundering) atau 
tindak pidana lainnya yang terkait dengan tindak pidana pencucian 
uang.  

Dasar hukum pelaksanaan kerjasama PPATK dengan UIC, 
dilandaskan pada Pasal 25 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU) 
yang berbunyi, “PPATK dalam melakukan pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan 
kerjasama dengan pihak yang terkait, baik nasional maupun 
internasional”. Kerjasama dengan Italiamerupakan yang kedelapan 
dilakukan setelah sebelumnya PPATK menandatangani MoU dengan 
The Anti Money Laundering Council (AMLC) Philipina, Australian 
Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) Australia, Anti 
Money Laundering Office (AMLO) of Thailand, Bank Negara Malaysia, 
dan Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU), FIU Rumania dan FIU 
Belgia. 

“Kerjasama yang dilakukan ini juga sebagai upaya memperkuat 
hubungan baik dengan dunia internasional khususnya Italia, sebagai 
negara sesama anggota The Egmont Group” ujar Yunus Husein, 
Kepala PPATK. The Egmont Group (TEG) adalah suatu organisasi 
internasional informal yang dibentuk pada tahun 1995 di Egmont-
Arenberg Palace di Brussel. The Egmont Group beranggotakan 
Financial Inteligence Unit (FIU) dari berbagai negara, yang sebagian 
besar merupakan institusi sentral (focal point ) dari rezim anti 
pencucian uang di masing-masing negara, dimana PPATK dan UIC 
merupakan anggotanya .  

Substansi dari perjanjian yang ditandatangi meliputi antara lain:  

1. Informasi yang dipertukarkan adalah informasi intelijen 
keuangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian 
uang atau tindak pidana lainnya yang terkait dengan 
tindak pidana pencucian uang.  

2. Pihak yang meminta informasi wajib memberitahukan 
pihak yang diminta mengenai pihak lainnya yang juga 
turut menerima informasi yang dipertukarkan.  

3. Informasi yang dipertukarkan tidak dapat digunakan 
sebagai bukti di pengadilan.  

4. Pihak yang meminta informasi tidak boleh menggunakan 
informasi untuk tujuan diluar tujuan yang dinyatakan 
dalam permintaan.  

5. Para pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi yang 
dipertukarkan.  

 

Penandatangan MoU ini diharapkan pula dapat meningkatkan 
hubungan bilateral antara kedua negara di dalam penegakan hukum 
diberbagai bidang, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana 
pencucian uang.*  

Roma, 17 Februari 2005 
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Ketua PPATK Dipanggil Presiden 
PolitikIndonesia.com: Polemik hasil temuan Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) makin meluas dan ternyata 



juga menjadi keprihatinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 
Untuk mendapat gambaran yang jelas, Presiden SBY memanggil 
Ketua PPATK Yunus Husein Senin (1/8).  

Dalam pertemuan tersebut Presiden SBY meminta agar Yunus 
Husein meluruskan distorsi pemberitaan yang merugikan pihak yang 
belum tentu salah. Presiden SBY juga menekankan bahwa tugas 
PPATK hanya sebatas mencegah dan memberantas pidana 
pencucian uang.  

”PPATK langsung lapor ke Presiden karena kami ingin tidak terjadi 
distorsi pemberitaan sehingga dapat merugikan pihak lain,” ujar 
Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi seusai mendampingi Yunus 
menghadap Presiden di Kantor Presiden.  

Kepada Presiden, Yunus melaporkan pertemuannya dengan Kepala 
Polri Jenderal (Pol) Sutanto. Kepada Sutanto, Yunus menyerahkan 
292 kasus, 60 kasus di antaranya selesai ditangani dan 45 kasus 
telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk penuntutan. Mengenai 
polemik rekening milik 15 perwira Polri, Yunus mengelak bahwa 
dirinya yang memberikan data tersebut.  

”Kami tidak pernah memberi data itu. Sebab, sesuai dengan 
undang-undang, kami wajib merahasiakan laporan transaksi 
keuangan yang disampaikan kepada kami. PPATK hanya melaporkan 
hasil analisis sebagai indikasi awal, jadi tidak menyebut nama,” 
jelas Yunus.  

Secara terpisah, Sutanto membantah bahwa 15 rekening yang 
sedang diselidiki Divisi Propam Mabes Polri seluruhnya merupakan 
milik perwira tinggi Polri. ”Itu tidak benar. Yang benar, rekening 
itu merupakan milik beberapa bintara, perwira pertama, perwira 
menengah, dan perwira tinggi Polri yang memang sedang dalam 
penyelidikan,” katanya.  

Tentang temuan PPATK atas rekening-rekening tidak wajar, Sutanto 
mengatakan, Polri akan bekerja sama dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Tim Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. ”Akan ada tim gabungan untuk menyelidiki 
rekening-rekening itu yang berisi uang korupsi, pembalakan dan 
penambangan liar,” katanya.  

Sepertinya kasus rekening ke-15 perwira Polri akan diselesaikan 
secara politis. Ini tak lain karena Presiden SBY masih perlu 
dukungan Polri dalam roda kepemimpinannya.*  
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Penyidikan Pencucian Uang Akan Diperluas  
JAKARTA - Penyelidikan dan penyidikan kasus pencucian uang akan 
diperluas. Selain lembaga penyidik yang akan ditambah, jumlah 
instansi yang diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan pun 
akan diperbanyak.  

"Kewenangan penyidikan jangan di polisi saja, tapi seluruh instansi 
yang punya kewenangan menyidik," kata Kepala Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein kepada Tempo 
beberapa waktu lalu.  

Penambahan lembaga penyidikan ini akan diajukan PPATK dalam 
amendemen Undang-Undang Nomor 25/2003 tentang tindak pidana 
pencucian uang ke DPR. "Sekarang rancangannya sudah diajukan ke 
Departemen Hukum," kata Yunus.  

Selain polisi dan kejaksaan, lembaga yang akan diberi kewenangan 
menyidik tindak pidana pencucian uang adalah Komisi 
Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Ini 
untuk memperkuat pemberantasan pencucian uang," ujarnya.  

Terbatasnya lembaga penyidikan pencucian uang, menurut Yunus, 
menyebabkan sulitnya kasus-kasus pencucian uang masuk ke 
pengadilan. Karena itu, dari ribuan transaksi mencurigakan yang 
ditemukan, hanya beberapa gelintir yang masuk ke meja hakim.  

Yunus berharap, dengan banyaknya lembaga yang berwenang 
menyidik kasus pencucian uang, proses penyidikan bisa cepat. 
Sehingga kasus tidak menumpuk. "Juga, biar ada persaingan 
kualitas," katanya.  

Selain perluasan lembaga penyidikan, dalam amendemen undang-
undang itu PPATK juga mengusulkan penambahan lembaga pelapor 
transaksi mencurigakan. Selama ini baru lembaga-lembaga 
keuangan saja yang diwajibkan melaporkan transaksinya ke PPATK. 
Dengan adanya amendemen itu, kata Yunus, nantinya notaris, agen 
penjual mobil, dan rumah, pun akan diwajibkan melaporkan 
transaksinya. "Karena hasil korupsi biasanya dibelikan properti," 
ungkapnya.  

Selama ini ketiadaan laporan dari lembaga-lembaga itu membuat 
penyidik kesulitan melacak ke mana saja uang hasil korupsi 
digunakan. Pembelian properti merupakan cara yang lazim dipakai 
untuk menghilangkan jejak dana hasil kejahatan.  

Perluasan-perluasan itu juga akan makin dikuatkan oleh 
penambahan kewenangan PPATK membekukan rekening tersangka 
pencucian uang. "Percuma saja kami analisis transaksinya, duitnya 
keburu lari," kata Wakil Kepala PPATK Susno Duadji seusai rapat 
kerja dengan DPR beberapa waktu lalu. (bagja hidayat) 
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Agar RI Keluar dari Daftar Hitam, Menteri Harus 
Lobi FATF  
 
M. Budi Santosa - detikInet 
 

Jakarta, Lobi menteri-menteri ke sejumlah negara FATF (Financial 
Action task Force on Money Laundering) diperlukan untuk 
memberikan peluang yang lebih besar bagi Indonesia keluar dari 
daftar negara yang tidak kooperatif atas penanggulanan tindak 
pidana pencucian uang. 

Diharapkan pada sidang FATF pada Februari mendatang, Indonesia 
bisa keluar dari daftar negatif tersebut. "Mungkin masih diperlukan 
lobi oleh menteri-menteri. Itu sudah sesuai dengan pernyataan pak 
Yusril. PPATK juga akan melakukan perbaikan hal yang masih 
dianggap kurang," kata Kepala PPATK Yunus Husein. 
 
Yunus Husein mengungkapkan hal itu usai mengikuti pertemuan 
dengan tim review FATF di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan 
Banteng, Jakarta, Jumat (28/1/2005). 

Saat ini delegasi FATF yang tengah berkunjung ke Indonesia terdiri 
dari beberapa negara seperti Taiwan, Jepang, Hong Kong, AS dan 
Inggris. Delegasi ini ditemui oleh Menkeu Jusuf Anwar, Gubernur BI 
Burhanuddin Abdullah, Kepala PPATK Yunus Husein, Dirjen Lembaga 
Keuangan Darmin Nasution. 

Menurut Yunus, pada pertemuannya kali ini, pembicaraan masih 
belum mengarah ke hal-hal yang substansial, dimana tim ini 
selanjutnya akan berada di Indonesia beberapa hari untuk 
melakukan proses penilaian.  

Yunus menyebutkan, FATF dalam kunjungannya menyoroti 3 hal 
yang harus diperbaiki Indonesia. Pertama, efektifitas dari mutual 
legal assistance. kedua, efektifitas dan pelaksanaan anti pencucian 



uang dan ketiga, efektifitas dari program audit terhadap lembaga-
lembaga keuangan.  

Yunus melalui surat resminya tertanggal 20 Januari 2005 kepada 
Presiden FATF menyatakan, Indonesia sudah melakukan berbagai 
langkah perbaikan. Misalnya, untuk pelaksanaan mutual legal 
assistance, sepanjang 2003-2004 sudah dilakukan penandatanganan 
37 nota kerjasama dengan lembaga anti pencucian uang di negara 
lain seperti Singapura, Australia, Cook Island, Uni Emirat Arab, 
Hong Kong, Filipina, Swiss, Malaysia, Belgia, Thailand dan 
Mauritius. 

Sementara untuk pelaksanaan UU anti pencucian uang, berdasarkan 
data per 13 Januari 2005, PPATK telah melaporkan berbagai kasus 
ke polisi dan Kejaksanaan Agung. Sementara PPATK bekerjasama 
dengan lembaga lain juga telah melakukan upaya audit terhadap 
lembaga-lembaga keuangan. Hingga Desember 2004 telah dilakukan 
audit 8 lembaga keuangan non bank diantaranya terdiri dari 4 
perusahaan asuransi, 2 perusahaan pembiayaan dan 2 perusahaan 
dana pensiun. Sedangkan BI disebutkan telah melakukan audit atas 
34 bank. 

Untuk transaksi mencurigakan yang dilaporkan ke PPATK per 
Januari 2005, terdapat 70 bank dan 11 lembaga keuangan non bank 
yang telah melaporkan. Angka ini meningkatkan dibandingkan data 
per September 2004 yang baru tercatat 48 bank dan 8 lembaga 
keuangan non bank yang melaporkan transaksi keuangan yang 
mencurigakan. Sementara transaksi keuangan tunai (CTR) telah 
dilaporkan sebanyak 390.308 CTR atau mengalami kenaikan 
pelaporan rata-rata 97 ribu CTR per bulan. (qom/)  
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Gaji Pas-pasan, Saldo Milyaran 
 

Hidayatullah Muttaqin 

ADA tamu istimewa bertandang ke Markas Besar Kepolisian RI, Jalan 
Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu. Dia adalah Yunus 
Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK). Yunus, yang disertai tiga stafnya, pagi itu langsung 
diterima Kapolri Jenderal Sutanto. 

Rupanya, di ruang kerja Kapolri sudah ada Ketua Tim 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) Hendarman 
Supandji serta wakilnya, Brigadir Jenderal Polisi Indarto. Mereka 
tiba 30 menit sebelumnya. Di situ tampak pula hadir Kepala Badan 
Reserse Kriminal (Bareskrim) Komisaris Jenderal Makbul 
Padmanegara, Direktur Narkotika Bareskrim Brigjen Polisi Gories 
Mere, dan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Polisi Andi 
Chairudin. Para perwira tinggi itu dikerahkan khusus untuk 
menyambut Yunus Husein, yang datang dengan segepok dokumen 
dalam map tertutup warna kuning. 

Karena dokumen itu dianggap memiliki tingkat kerahasiaan sangat 
tinggi, Yunus menyerahkannya langsung kepada Jenderal Sutanto. 
"Sakalipun Ketua Timtas Tipikor turut menyaksikan penyerahan 
dokumen itu, beliau tidak kami beri salinan dokumen rahasia itu," 
kata Yunus Husein. Bahkan, katanya, sekretaris pribadi Jenderal 
Sutanto yang biasa mengurusi dokumen Kapolri tak boleh 
menyentuhnya. 

Dokumen itu berisi daftar nama beserta bukti-bukti bahwa ada 15 
perwira polisi yang rekening banknya mencurigakan. Mereka 
ditengarai terlibat dalam kejahatan pencucian uang alias money 
laundering. "Laporan itu saya serahkan ke Kapolri untuk 
ditindaklanjuti," ujar Yunus Husein, yang juga menyatakan bahwa 
rekening mencurigakan itu ditemukan dalam rentang waktu setahun 
belakangan ini. 

"Tapi ada juga yang baru ditemukan pada Juni lalu," kata Yunus. 
Yang ini tak masuk rombongan ke-15 perwira tadi. Adapun ke-15 
pemegang rekening "wah" itu tak semuanya perwira tinggi aktif, ada 
juga perwira menengahnya. "Ada yang punya posisi strategis, ada 
juga yang tidak menjabat di pos penting. Ada yang masih aktif, ada 
beberapa yang sudah pensiun," Yunus Husein menjelaskan. 

Rekening itu semua menggunakan nama asli polisi yang 
bersangkutan. "Tidak ada yang pakai nama samaran," tutur Yunus. 
Bank account itu dianggap mencurigakan, menurut Yunus Husein, 
karena ditemukan indikasi penyimpangan kalau ditinjau dari sudut 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 

Yang pertama, saldo rekening ke-15 perwira polisi itu menyimpang 
dari profil, karakteristik, dan kelaziman nasabah umumnya. 
Misalnya, perwira polisi itu cuma berpenghasilan Rp 10 juta 
sebulan. Tapi rekeningnya bisa mendebet rata-rata Rp 100 juta 
lebih. Ada indikasi keras pula transaksinya dilakukan untuk 
menghindari pelaporan. 

Lebih jauh, ada kecurigaan bahwa transaksinya --uang keluar dan 
masuk-- berkaitan dengan tindak pidana. Korelasinya dianggap 
signifikan.  

''Rekening-rekening yang saya laporkan ke Kapolri itu mengandung 
unsur-unsur ini," kata Yunus. Selain itu, keganjilannya pun terlihat 
pada saldo yang tersimpan dan frekuensi penyetorannya. Sumber 
Gatra menyebutkan, pada salah satu rekening itu tampak ada 
setoran rutin Rp 1 milyar selama beberapa bulan berturut-turut. 

Yunus Husein sendiri tidak menyebut angka yang spesifik. Ia cuma 
mengatakan, ada yang saldonya milyaran rupiah. Yang terkecil 
ratusan juta rupiah. Menurut versi David Ridwan Betz, Direktur 
Eksekutif Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja Aparatur 
Negara, ada yang luar biasa: ada perwira polisi sempat punya saldo 
sampai Rp 800 milyar. "Saya rasa, jumlah rekening yang dilaporkan 
PPATK bervariasi. Ada yang Rp 3 milyar, ada yang sampai Rp 800 
milyar," ujar David Ridwan. 

Kalau jumlahnya baru Rp 3 milyar, kata David, masih normatif dan 
wajar. "Tapi, kalau mencapai Rp 100 milyar hingga Rp 800 milyar, 
maka jumlah itu sudah sangat ganjil dan perlu dikejar untuk 
mengetahui asal aliran dana sebesar itu," David menambahkan. Ia 
menyebutkan, kekayaan para perwira itu tidak saja tersimpan 
dalam bentuk rekening bank, melainkan juga berupa rumah, valuta 
asing, dan mobil. 

Selain itu, ada juga yang menyimpan uang di bank memakai nama 
keluarga dekat atau koleganya. "Kami mendesak kepada Kapolri 
untuk memeriksa aliran dana yang ada dalam rekening itu, yang 
selama ini tidak pernah tersentuh. Penyelidikan ini penting, karena 
laporan kekayaan perwira tinggi ini banyak dimanipulasi," kata 
David Ridwan. 

Polisi yang memiliki rekening tidak wajar itu, menurut David, 
sebenarnya tak cuma 15 orang. Ada sekitar 300 orang, terutama 
perwira tinggi berpangkat komisaris jenderal, inspektur jenderal, 
dan brigadir jenderal serta mengemban pos jabatan strategis. 

David mensinyalir, para perwira tinggi itu menerima aliran dana 
dari berbagai kasus kejahatan. Yang terbanyak dari perjudian, 
narkoba, dan pembalakan liar. "Sumber lainnya adalah penghentian 
perkara, penyelundupan minyak, penggelembungan proyek, dan 
komisi proyek rekanan," kata David Ridwan pula. 

Walau demikian, PPATK belum bisa mengendus asal dana yang 
berjibun di 15 rekening perwira polisi itu. "Kami tidak tahu asal 
dana itu. Karena itu, kami minta Kapolri melakukan penyelidikan. 
Silakan nanti polisi yang menelitinya, apakah dana itu berasal dari 
judi atau illegal logging dan sebagainya," ujar Yunus Husein. 

Yang jelas, tidak semua polisi milyarder itu bertugas di Jakarta. 
"Mereka bertugas di mana-mana. Pokoknya, di seluruh Indonesia," 
tutur Yunus Husein, yang menolak menyebut nama 15 polisi pemilik 



rekening milyaran rupiah itu. Alasannya, undang-undang melarang 
mengungkapkan nama sang pemilik rekening. 

Pertimbangan yang sama diungkapkan Jenderal Sutanto. "Data ini 
masih rahasia karena untuk membantu penyidik mendalami masalah 
dengan lebih detail lagi," katanya. Selain itu, data tersebut juga 
menyangkut hak pribadi manusia sehingga tidak boleh sembarangan 
diungkap. 

Lantaran tak ada keterangan resmi, yang berkembang justru rumor 
yang menuding sejumlah pejabat kepolisian sebagai pemilik 
rekening itu. Di antara nama yang beredar itu, ada beberapa nama 
pejabat polisi yang cukup populer karena menduduki jabatan 
strategis. Tapi ada juga yang namanya belum beredar di media 
massa. 

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, 
mengaku baru mendapat bocoran lima nama perwira polisi pemilik 
rekening bermasalah itu. "Dua orang adalah perwira menengah dan 
tiga kepala kepolisian daerah," ujar Neta Pane. Soal kekayaan 
pejabat kepolisian yang diperoleh dari luar itu, menurut Neta Pane, 
sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003, gaji 
pokok perwira tinggi bintang satu hanya Rp 1.786.600. Dengan 
tambahan berbagai tunjangan lainnya, gaji seorang jenderal polisi 
bintang satu sangat mungkin kurang dari Rp 10 juta. "Karena 
tunjangan jabatan jenderal bintang tiga saja tidak sampai Rp 10 
juta," kata Neta Pane. 

Tetapi, kenyataannya, menurut pengamatan Neta Pane, banyak 
perwira tinggi polisi yang kehidupannya sangat mewah. Bahkan para 
perwira menengah saja banyak yang pergi ke kantor dengan mobil 
pribadi yang harganya di atas Rp 200 juta.  

"Jarang mereka menggunakan kendaraan dinas," kata Neta Pane. 
Suatu kali, Neta mengaku pernah mengamati perilaku sejumlah 
perwira menengah dan perwira tinggi polisi di luar kantor. "Mereka 
sering kongko-kongko di hotel bintang lima," ujarnya. 

 

Malah ada sejumlah perwira menengah di bagian lalu lintas suka 
memamerkan kekayaannya. Tidak sedikit perwira menengah di 
direktorat lalu lintas tingkat polda memakai arloji merek Rolex, 
yang harganya di atas Rp 50 juta, dengan ponsel komunikator 
terbaru. "Dari mana dia punya jam Rolex kalau tidak kongkalikong," 
kata Neta pula. 

Dari pantauan IPW, didapati seorang perwira menengah berpangkat 
komisaris polisi punya rumah mentereng di permukiman elite 
Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ada juga perwira menengah lainnya 
yang membeli apartemen mewah di Menara Imperium, yang 
tergolong kondominium bintang lima di kawasan Kuningan, Jakarta 
Selatan. 

Padahal, sang perwira menengah itu bukan berasal dari keluarga 
kaya. Dari mana mereka mendapat duit milyaran rupiah? Ternyata, 
polisi yang bergelimang uang itu kebanyakan bertugas di jajaran 
reserse kriminal atau bagian lalu lintas. Bagian reserse kriminal bisa 
menjadi ladang subur bagi polisi kotor yang gemar memainkan 
hukum. 

Di bagian lalu lintas, oknum polisi culas bisa saja mengutip 
pungutan liar. Berbagai macam pungli kerap terjadi di kantor 
pelayanan pembuatan surat izin mengemudi dan kantor samsat. 
Data yang dihimpun IPW menyebutkan, kantor pelayanan 
pembuatan SIM di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, sanggup 
menghasilkan "uang partisipasi" Rp 113 milyar per tahun. "Dari itu 
saja bisa mejadi gambaran, betapa dahsyatnya kekayaan mereka," 
kata Neta Pane berapi-api. 

Data yang dilansir IPW itu belum dikonfirmasikan. Walau demikian, 
menurut pengamatan Gatra, kehidupan pejabat polisi lalu lintas 
memang relatif makmur. Misalnya, ada seorang perwira polisi 
muda, berpangkat ajun komisaris, bermobil Nissan X-Trail. Sejak 

lulus dari Akademi Kepolisian, 1997, ia sering menduduki kursi 
empuk di bagian lalu lintas. 

Dalam kehidupan sehari-hari, perwira polisi muda yang menjabat 
sebagai kepala satuan lalu lintas di sebuah polres di Jawa Barat itu 
suka foya-foya. Misalnya, ia sering meluncur ke Jakarta hanya untuk 
berkaoke di tempat hiburan kelas atas, di kawasan Jakarta Pusat. 
Sang perwira polisi muda ini biasanya berkaraoke di ruang VIP, yang 
harga sewanya sekitar Rp 300.000 per jam. 

Sekali berkaraoke, ia bisa menghabiskan duit sekitar Rp 2 juta. 
Padahal, perwira muda itu setidaknya sekali sepekan berkaraoke. 
Dua pekan belakangan ini, ia tak muncul di tempat kesukaannya, 
Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Maklum, ada instruksi dari Kapolri 
agar jajaran kepolisian melakukan operasi rutin di tempat hiburan. 

Sang perwira muda yang gemar karaoke itu hanyalah satu dari 
sejumlah polisi yang punya penghasilan sampingan. Tak 
mengherankan kalau kini sering terlontar ungkapan: kalau mau 
cepat kaya, jadilah polisi. Toh, masih banyak polisi yang 
berdedikasi tinggi, sekalipun mereka bergaji kecil. Selama belasan 
tahun menjadi polisi, ia tetap saja miskin. Tapi, bagaimanapun, 
gaji polisi yang kecil itu bisa mendorong munculnya perilaku tak 
terpuji. 

Mengubah perilaku polisi agar sesuai dengan harapan masyarakat, 
menurut Jenderal Sutanto, bukanlah pekerjaan mudah. "Butuh 
waktu yang panjang," katanya. "Sebenarnya tugas polisi memberi 
perlindungan pada masyarakat, namun masih banyak masyarakat 
yang kecewa," kata Sutanto. Ia optimistis akan bisa meningkatkan 
kinerja polisi dalam beberapa tahun ke depan. 

Karena itu, Kapolri menyatakan akan menyelidiki ke-15 perwira 
polisi yang memiliki rekening mencurigakan itu. "Untuk kasus yang 
melibatkan internal Polri akan tetap ditangani Mabes Polri melalui 
Divisi Profesi dan Pengamanan. Pemeriksaan itu sudah mulai 
dilakukan," kata Jenderal Sutanto kepada wartawan di Mabes Polri, 
Jumat pekan lalu. 

Sebenarnya penyelidikan atas laporan PPATK itu, kata Kapolri, 
tidak hanya menyangkut internal kepolisian, tapi lebih banyak lagi 
di luar institusi Polri. Dalam menangani setiap kasus, termasuk 
perkara rekening overdosis itu, Jenderal Sutanto tidak ingin 
mengumbar janji muluk. "Saya hanya kerja, tidak akan memberikan 
janji-janji kosong," Sutanto menegaskan. Memang sulit berjanji 
kalau menyangkut penghentian bisnis sampingan polisi. (Heddy 
Lugito, M. Agung Riyadi, Hatim Ilwan, dan Deni Muliya Barus) 
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Kapolri Harus Tindaklanjuti Laporan PPATK 
JAKARTA - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) 
Jenderal Polisi Sutanto harus segera menindaklanjuti laporan Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 15 
perwira tinggi (pati) Polri yang memiliki uang tidak wajar dalam 
jumlah besar di rekening bank mereka.  

"Uang yang mereka miliki asalnya dari mana? Saya menduga dana-
dana itu berasal dari hasil kejahatan, seperti judi, illegal logging 
dan setoran-setoran bawahan mereka lainnya," kata anggota Komisi 
III DPR Benny K Harman kepada Pembaruan, Kamis (28/7) pagi, di 
Jakarta.  

PPATK menyerahkan laporan rekening 15 pati itu kepada Kapolri 
Jenderal Polisi Sutanto, Selasa lalu. Nilai rekening 15 pati itu 
sangat besar sehingga sulit dipercaya uang itu dihasilkan dari cara-
cara yang dibenarkan hukum.  

Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Sunarko 
mengatakan kepada wartawan di Mabes Polri, kemarin, instansinya 



tidak bisa menyebutkan 15 nama pati Polri itu karena ketentuan 
dalam UU No 25 tahun 2005 tentang Pidana Pencucian Uang.  

Pasal 10 ayat 1 a UU tersebut menyebutkan, pejabat PPATK, 
penyidik, antara lain polisi, jaksa, hakim, yang menerima dokumen 
laporan, wajib merahasiakan dokumen itu. Kemudian ayat 3 pasal 
itu berbunyi, barang siapa yang membocorkan akan dikenai sanksi.  

"Jadi saya mohon dengan sangat, apa yang menjadi aturan dalam 
UU itu memiliki konsekuensi logis, di mana Polri tak bisa 
menyampaikan kepada publik," kata Sunarko.  

Ketika ditanya mengenai sanksi yang akan diberikan kepada 15 pati 
Polri tersebut kalau benar bahwa uang yang mereka miliki itu 
berasal dari dana-dana ilegal, dia mengaku belum mengetahui 
laporan dari PPATK tersebut, sehingga enggan memberi keterangan 
mengenai tindakan yang akan dikenakan terhadap 15 pati itu.  

Benny berpendapat, upaya Kapolri memberantas kejahatan 
memang sangat berat. Sebab, yang pertama harus dibersihkan dan 
ditindak adalah lembaga dan anggota Polri sendiri. "Kalau Sutanto 
memang benar-benar mempunyai komitmen memberantas 
kejahatan dan ingin lembaga Polri menjadi lembaga yang dipandang 
dan dihargai masyarakat, anggota Polri, terutama 15 pati yang 
diduga memiliki uang tidak wajar harus ditindak," tegasnya.  

Dalam menindaklanjuti laporan PPATK tersebut, dia berharap 
Kapolri sebaiknya bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi atau kejaksaan. Selain itu, agar masyarakat ikut 
menyumbangkan ide, laporan PPATK tersebut sebaiknya dibeberkan 
kepada publik.  

Agar pemberantasan kejahatan berjalan mulus, lanjutnya, 
sebaiknya Kapolri segera menata lembaga Polri, seperti segera 
mengganti sejumlah Kapolda yang diduga kuat dekat dengan bandar 
judi dan cukong pembalakan liar.  

Kriminilog Thomas Sunaryo dari Universitas Indonesia ketika 
dihubungi, pagi tadi, mengatakan, dengan adanya 15 pati Polri yang 
memiliki dana tidak wajar menguatkan anggapan masyarakat 
selama ini bahwa lembaga itu korup. "15 Pati Polri itu banyak, itu 
berarti sudah mengacu kepada lembaga Polri," ucapnya  

Bisa diduga dana 15 pati Polri tersebut berasal dari setoran tidak 
wajar dari bawahan mereka. Selain itu, bisa diduga para petinggi 
Polri itu mendapat setoran dari bandar judi atau pelaku 
pembalakan liar. Thomas mengharapkan Kapolri berani 
menindaklanjuti laporan PPATK. Namun bila Kapolri tidak berani 
menindak anak buahnya yang berbuat tercela, patut dipertanyakan 
integritas orang nomor satu di Polri itu.  

 

Blokir  

Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan, hanya Bank Indonesia (BI) 
yang berwenang memblokir rekening 15 pejabat kepolisian RI yang 
diduga terlibat dalam kasus pencucian uang. Sedangkan sanksi 
terhadap 15 perwira tersebut diserahkan sepenuhnya kepada 
penyidik Polri.  

Saat menghadiri hari ulang tahun ke-15 Asosiasi Advokat Indonesia, 
di Jakarta, Kamis (28/7) pagi, di menjelaskan, pejabat Polri 
ditengarai terlibat kasus pencucian uang tidak semuanya adalah 
perwira tinggi, ada juga perwira menengah. "Laporan itu sudah 
kami serahkan ke pihak kepolisian. Kami menunggu tim penyidik 
Polri yang menindaklanjuti. Kalau mereka terbukti melakukan 
pencucian uang harus ditindak dan diproses secara hukum," ujar 
Yunus.  

Kecurigaan itu, tuturnya, muncul karena di rekening 15 pejabat 
Polri tersebut terjadi sesuatu yang tidak biasa. Yunus 
mengistilahkan dengan "unsual", saldo di rekening tersebut nilainya 
besar.  

PPATK juga sudah mencermati profil rekening 15 pejabat tersebut 
yang terlihat mencurigakan. Namun dia tidak bersedia 
menyebutkan 15 nama orang Polri itu. Dia menambahkan, 

kepolisian bisa bekerjasama dengan BI untuk pemblokiran rekening 
para perwira Polri itu sebab PPATK tidak berhak untuk memblokir.  

Secara terpisah, Wakil Presiden Mohammad Jusuf Kalla meminta 
aparat kepolisian meneliti laporan PPATK tentang dana judi 
miliaran rupiah yang masuk rekening pribadi sejumlah pejabat 
tinggi kepolisian. (Y-4/E-8/L-8)  

 

 

The Jakarta Post.com 
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The policemen's bank accounts 
 

Last week's disclosure of indications of money laundering involving 
hundreds of billions of rupiah related to the personal accounts of 15 
police officers is the biggest test yet of the leadership and integrity 
of new National Police chief Gen. Sutanto. 

The public has long perceived the police as the most corrupt of 
public institutions, along with the tax and customs services, and 
this has been confirmed numerous times in opinion polls and 
surveys. However, the revelation of the questionable accounts was 
the first strong public evidence of the amount of money involved in 
the malfeasance within the National Police. It is worth noting that 
the highest take-home pay for a four-star police general is about Rp 
10 million (US$950) a month. 

True, the principle of presumption of innocence must always be 
upheld. But the information about the alleged money laundering is 
highly credible because it was revealed after a meeting between 
Gen. Sutanto and Yunus Husein, chief of the Financial Transaction 
Reports Analysis Center (PPATK), which in many other countries is 
known as the financial intelligence unit. 

At the meeting, PPATK chief Husein reaffirmed the need for strong 
cooperation between his institution and the National Police in 
handlingmoney laundering cases. He also submitted to Sutanto a 
bulky report outlining the indications of money laundering involving 
numerous bank accounts, including those owned by 15 police 
officers. 

There are two reasons this report is highly credible. First, most 
banks and financial institutions in the country are hesitant to report 
suspicious transactions for fear of losing important clients. Hence, 
once they decide, or feel compelled, to report suspicious 
transactions to the PPATK, as they did with the policemen's 
accounts, there is a good chance the transactions are highly 
suspicious. 

The second factor is that lawyers and financial experts at the 
PPATK, which is in charge of enforcing the money laundering law, 
thoroughly analyze reports of suspicious transactions they receive 
from banks and other financial institutions. Only when they are 
convinced there are strong indications of money laundering will 
they submit the case to the police for further investigation.  

So the indications and evidence of money laundering are thoroughly 
checked before they are submitted to the police as to the source of 
the money and the purpose of the underlying transactions. 

Sutanto's credibility, integrity and leadership will therefore be 
seriously questioned if the money laundering cases against the 
police officers are eventually rejected because of a "lack of 
evidence".  

We got the impression that Husein specifically lobbied for a 
stronger commitment from Gen. Sutanto because of his frustration 
with the lack of cooperation and the corrupt mentality within the 
police. Over the past two years, the PPATK has submitted hundreds 



of money laundering cases to the police for investigation, but very 
few of them have reached the Attorney General's Office. 

Cooperation between law enforcement agencies and among 
financial service companies, as well as other state institutions like 
the customs and tax services and the stock market watchdog, is 
vital for the effective enforcement of the money laundering law. 

If Sutanto fails to act on the allegations of money laundering 
involving his officers, it will damage his reputation and compromise 
his integrity. 

It also would adversely affect the credibility of the nation's 
campaign against money laundering. This would be a big loss 
because efforts to fight money laundering are also important for 
combating corruption and tax evasion, which are rampant in 
Indonesia. Strong enforcement of the law will make it extremely 
difficult for those involved in corruption and for tax evaders to 
launder their ill-gotten money in the legal financial system. 

It is also worth remembering that even though Indonesia was 
removed from the blacklist of the Financial Action Task Force of 
developed countries last February, it is still subject to periodical 
evaluation. 

Failure to deal transparently and credibly with the questionable 
personal accounts of these 15 police officers could see Indonesian 
thrown back onto the blacklist. This would harm Indonesia's 
economic competitiveness because it would add extra costs to 
financial transactions with companies and individuals in Indonesia.* 
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PPATK MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN 
DENGAN UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI, ITALIA 
 

Dr. Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) pada hari Kamis, 17 Februari 2005 
menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of 
Understanding-MoU) dengan Dott. Carlo Santini dari The Italian 
Foreign Exchange Office-Ufficio Italiano dei Cambi (UIC). 
Penandatanganan dilakukan di Kantor UIC, Roma Italia yang dihadiri 
pula oleh Drs. Djafar Husein, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Roma 
dan Drs. Mizwar Jalaluddin, Minister Counsellor Politik, Mayjend 
(Pol) Drs. Demak Lubis, MM dan Drs. Priyanto, Wakil Kepala PPATK.  

Penandatangan MoU dilakukan dalam rangka memperkuat 
kerjasama inter nasional yang dilakukan oleh kedua negara dalam 
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, 
khususnya dalam hal tukar menukar informasi intelijen keuangan 
mengenai tindak pidana pencucian uang (money laundering) atau 
tindak pidana lainnya yang terkait dengan tindak pidana pencucian 
uang.  

Dasar hukum pelaksanaan kerjasama PPATK dengan UIC, 
dilandaskan pada Pasal 25 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU) 
yang berbunyi, “PPATK dalam melakukan pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan 
kerjasama dengan pihak yang terkait, baik nasional maupun 
internasional”. Kerjasama dengan Italiamerupakan yang kedelapan 
dilakukan setelah sebelumnya PPATK menandatangani MoU dengan 
The Anti Money Laundering Council (AMLC) Philipina, Australian 
Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) Australia, Anti 
Money Laundering Office (AMLO) of Thailand, Bank Negara Malaysia, 

dan Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU), FIU Rumania dan FIU 
Belgia. 

“Kerjasama yang dilakukan ini juga sebagai upaya memperkuat 
hubungan baik dengan dunia internasional khususnya Italia, sebagai 
negara sesama anggota The Egmont Group” ujar Yunus Husein, 
Kepala PPATK. The Egmont Group (TEG) adalah suatu organisasi 
internasional informal yang dibentuk pada tahun 1995 di Egmont-
Arenberg Palace di Brussel. The Egmont Group beranggotakan 
Financial Inteligence Unit (FIU) dari berbagai negara, yang sebagian 
besar merupakan institusi sentral (focal point ) dari rezim anti 
pencucian uang di masing-masing negara, dimana PPATK dan UIC 
merupakan anggotanya .  

Substansi dari perjanjian yang ditandatangi meliputi antara lain:  

1. Informasi yang dipertukarkan adalah informasi intelijen 
keuangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian 
uang atau tindak pidana lainnya yang terkait dengan 
tindak pidana pencucian uang.  

2. Pihak yang meminta informasi wajib memberitahukan 
pihak yang diminta mengenai pihak lainnya yang juga 
turut menerima informasi yang dipertukarkan.  

3. Informasi yang dipertukarkan tidak dapat digunakan 
sebagai bukti di pengadilan.  

4. Pihak yang meminta informasi tidak boleh menggunakan 
informasi untuk tujuan diluar tujuan yang dinyatakan 
dalam permintaan.  

5. Para pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi yang 
dipertukarkan.  

Penandatangan MoU ini diharapkan pula dapat meningkatkan 
hubungan bilateral antara kedua negara di dalam penegakan hukum 
diberbagai bidang, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana 
pencucian uang.  

Roma, 17 Februari 2005 

 

 

Republika Online 

Rabu, 23 Maret 2005 
 

Soal Indikasi Money Laundering, PPATK Temui 
BEJ  
JAKARTA -- Indikasi praktik pencucian uang (money laundering) di 
pasar modal, hingga kini memang belum terbukti. Namun, 
penyelidikan untuk mengungkap praktik tersebut terus dilakukan. 
Menurut Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan 
(PPATK), Yunus Husein, saat ini dukungan pengungkapan praktik 
pencucian uang di pasar modal tergolong masih rendah. ''Ini 
terbukti dari sedikitnya laporan yang masuk ke PPATK,'' ujar Yunus, 
kepada Republika, Selasa pagi (22/3). 

Yunus mengungkapkan, saat ini baru ada tiga atau empat 
perusahaan efek yang melapor ke PPATK, terkait indikasi pencucian 
uang. Itu pun, katanya, kasus lama yang ada hubungannya dengan 
pembobolan L/C fiktif di Bank BNI. Walau begitu, Yunus optimistis 
praktik pencucian uang di pasar modal dapat terungkap. Asalkan 
ada dukungan dari stakeholders, seperti para pialang, anggota 
bursa, perusahaan sekuritas, BEJ dan self regulatory organizations 
(SRO) lainnya, serta Bapepam. ''Dukungan selama ini ada, tapi 
belum maksimal. Terbukti dari laporan yang rendah,'' tandasnya. 

Dijelaskan oleh Yunus, apresiasi indeks yang amat tajam 
belakangan ini yang oleh sejumlah kalangan ditengarai terdongkrak 
oleh praktik pencucian uang memang perlu dicermati. PPATK, akan 
mengusut kemungkinan terjadinya praktik money laundering 
melalui pengumpulan bukti-bukti yang lebih konkret. ''Kita pelan-



pelan lah,'' ujarnya. Dalam waktu dekat, kata Yunus, PPATK akan 
melakukan pertemuan dengan BEJ maupun SRO yang lain. Selama 
ini, yang telah dilakukan PPATK adalah mengadakan pertukaran 
informasi. Salah satunya adalah dengan Bapepam. 

Sebelumnya, Kepala Ekonom BII, Ferry Latuhihin, mensinyalir 
adanya praktik pencucian uang di pasar modal. Indikasinya, adalah 
penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) secara amat 
signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Uniknya, itu terjadi 
tanpa dorongan faktor fundamendal yang memadai. Apalagi 
sejumlah saham yang selama ini dinilai sebagai 'saham-saham 
sampah' tiba-tiba laku keras diburu investor. ''Saya takut ini money 
laundering karena indeks sudah mencapai level yang sudah tidak 
wajar,'' ujar Ferry, dalam lokakarya wartawan pasar modal di 
Sukabumi, akhir pekan lalu. 

Ferry khawatir trend bullish yang terjadi di BEJ tersebut akan 
berakibat sama seperti yang pernah terjadi di Nasdaq. Kala itu, 
pada 2000, indeks di Nasdaq sempat menembus level tertinggi 
dalam sejarahnya, 5.048 dari posisi sebelumnya di level 2.100. 
Dengan lonjakan yang begitu tinggi, price earning ratio meroket 
mencapai 600. Namun karena apresiasi itu tak didukung faktor 
fundamental, indeks Nasdaq akhirnya rontok lagi ke 1.000.  

Menguat Satu Jam Sebelum Penutupan 

Pada perdagangan kemarin (22/3), IHSG kembali ditutup naik 1,04 
poin ke level 1.152,6. Dibanding hari-hari sebelumnya, apresiasi 
kali ini amat tipis karena pemodal mulai melakukan konsolidasi 
menunggu hasil pertemuan Federal Reserve. Sepanjang 
perdagangan, indeks sebenarnya lebih banyak terkoreksi. Namun 
satu jam menjelang penutupan, indeks akhirnya berada di teritori 
positif. Kenaikan indeks terutama disokong oleh saham 
telekomunikasi. 

Penguatan tipis juga dialami Indeks LQ 45, yang naik 0,34 poin ke 
level 249,70, JII yang merayap 0,95 poin ke posisi 181,97, dan 
indeks papan utama yang beringsut 0,62 poin ke level 305,29. 
Sementara indeks papangan pengembangan justru turun 1,28 poin 
ke posisi 275,27. Di pasar reguler tercatat 27.989 kali transaksi 
dengan volume 5,48 juta lot saham senilai Rp 2,68 triliun. Sebanyak 
51 saham naik, 85 turun dan 228 stagnan. Saham-saham yang 
mencatat kenaikan harga di antaranya adalah Indosat, Telkom, 
Bank Mandiri, Trimegah Securities, dan Indofood. Sedangkan 
saham-saham yang mengalami koreksi harga di antaranya adalah 
Bank Danamon, Gudang Garam, PGN, BCA, HM Sampoerna dan Astra 
Internasional. (end/ has ) 
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PPATK Periksa Rekening Perwira TNI  
 

Oleh 
Didit B Ernanto / Emmy Kuswandari 
 
Bandung—Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) 
tengah memeriksa rekening sejumlah perwira dan bintara Tentara 
Nasional Indonesia (TNI).   

Ini dilakukan karena ada indikasi terjadi penyimpangan transaksi 
keuangan oleh anggota TNI tersebut. Menurut Ketua PPATK, Yunus 
Husein, dugaan penyimpangan transaksi keuangan yang dilakukan 
oleh anggota TNI dapat dilacak dari hasil pemeriksaan rekening 
milik mereka.  Dasarnya adalah jumlah dana yang tersimpan di 
rekening yang bersangkutan dianggap terlalu besar. “Padahal 
gajinya kecil. Tetapi di rekening bank ditemukan dana yang cukup 
besar,” kata Yunus di Bandung, Sabtu (30/7).  

Yunus mengindikasikan telah terjadi penyimpangan transaksi 
keuangan yang membuat PPATK melakukan pemeriksaan lebih 

lanjut di jajaran para anggota TNI tersebut. Pemeriksaan rekening 
anggota TNI tidak berbeda jauh dengan pemeriksaan rekening yang 
dilakukan PPATK terhadap anggota polri.  

Menurut Yunus, pemeriksaan rekening anggota polri dilakukan 
kepada seluruh jajaran, mulai dari tingkat perwira tinggi hingga ke 
bintara. Namun Yunus tidak bersedia menyebut nama-nama 
pemegang rekening yang diperiksa. Sesuai ketentuan pihaknya tidak 
diperkenankan menyebut nama pihak yang rekeningnya sedang 
diperiksa.  

Sementara itu, anggota penasihat KPK, Abdullah Hehamahua 
mengatakan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditemukan 
hampir di seluruh instansi. Kondisi ini membuat tindak pidana 
korupsi di Indonesia sulit diberantas. “Korupsi dilakukan oleh semua 
lapisan masyarakat. Mulai dari sopir angkot ke bos di kantor. Mulai 
dari lurah sampai presiden,” tukas Abdullah.  

Salah satu bentuk tindak korupsi yang banyak dilakukan oleh 
pejabat negara adalah penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan. 
Abdullah mencontohkan resepsi pernikahan putera Presiden 
Yudhoyono yang digelar di Istana Bogor. Menurut Abdullah 
penggunaan fasilitas milik negara seperti Istana Bogor merupakan 
penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan.  

Contoh lainnya adalah kunjungan pejabat tinggi negara yang juga 
adalah pengurus parpol ke daerah yang selalu diikuti dengan temu 
kader. Penyalahgunaan jabatan dan kewenangan ini banyak 
dilakukan pejabat tinggi negara yang juga menjabat sebagai 
pengurus parpol jika berkunjung ke daerah.  
Di bagian lain, Kapuspen TNI Mayjen Kohirin kepada SH, Senin (1/8) 
pagi mengatakan, sesuai undang-undang untuk pemberantasan 
tindak pidana korupsi dan money laundering, PPATK mempunyai 
kewenangan mendeteksi transaksi tidak wajar di suatu institusi 
termasuk institusi militer.  
Ia menegaskan, sesuai UU semua lembaga harus tunduk terhadap 
undang-undang tersebut. “Tidak ada kewenangan kami untuk 
menolak. Kalau PPATK mendeteksi ada transaksi tidak wajar maka 
silakan saja ditindaklanjuti. Tapi tentu saja tetap memperhatikan 
azas praduga tak bersalah,” ujar Kohirin. Hingga kini belum ada 
informasi yang diterima Mabes TNI bahwa PPATK akan melakukan 
penyelidikan di institusi militer setelah beberapa waktu 
menemukan transaksi tidak wajar di sejumlah rekening perwira 
polisi.*  
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"New Developments in Financial Transparency, 
Money-Laundering and Anti-Corruption in 
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AICC Notes: 

 
Featuring: Dr. Yunus Husein, Head of Indonesian Financial 
Transaction Reports and Analysis Center (INTRAK/PPATK) Erry 
Riyana and Amien Sunaryadi, Vice Chairmen of the Indonesian 
Corruption Eradication Commission (KPK)  
 
Dr. Yunus Husein  PhD in law from University of Indonesia where he 
has taught banking law.  
 
Dr. Husein reported that although his group has investigated 
thousands of suspicious financial transactions and recommended 
hundreds of cases to the police, only a handful of money laundering 
convictions have occurred.  



In 2001 Indonesia was put on the list of countries out of compliance 
with international standards on money laundering established by 
OECD's Financial Action Task Force (FATF). In response, Indonesia 
established an anti-money laundering policy by establishing and 
empowering a financial intelligence unit (PPATK), headed by Yunus. 
The 2002 law has since been amended once to keep it in 
compliance with international norms and may be amended again.  
 
Parties that are required to report suspicious transactions other 
than banks and financial institutions include lawyers, public 
accountants, and even car dealers. The threshold is $50,000. 100 of 
the nation's 131 banks file reports; the ones that don't are small, 
rural banks.  

 
2734 suspicious transaction reports (STR) have been filed and 355 
cases given to Indonesia's police for further investigation and 
prosecution. Most are money-laundering cases. 65 of the cases have 
been completed leading to 28 corruption convictions and only 2 for 
money laundering.  
 
Husein attributed the low conviction rates to the ease of creating 
false identity documents in Indonesia. Indonesia does not have a 
single ID card such as a social security number. It is relatively easy 
to create a false passport.  

 
The financial transaction analysis unit that he heads is currently 
sharing information by reciprocal arrangement with other 
countries, not through a formal MOU. So far they have shared 72 
cases of financial malfeasance and in February 2005 Indonesia was 
released from the non-compliance list of countries. A draft law is 
now in Indonesia's Parliament that will form the legal basis of for 
multi-country sharing of information and requests. One inhibiting 
factor is the lack of an extradition agreement between Indonesia 
and Singapore. Many Indonesian businessmen under suspicion for 
corruption now live in Singapore.  
 
Erry Riyana Hardjapamekas  

 
An accountant by training, Erry has worked primarily in the mining 
industry where he was President Director of PT Timah and also a 
member of the audit committee of Unilever, Hero Supermarkets, 
and Seme Cibinong. A founder of the Indonesian Society for 
Transparency he also has served as the Chairman of the 
Transparency International Indonesia. To avoid any conflict of 
interest he resigned from all his professional and volunteer 
commitments when appointed to the commission.  
 
Erry is one of the 5 commissioners of Indonesia's Corruption 
Eradication Commission. Also joining him in the discussion was 
Amien Sunurjadi, another commissioner. The commission has a 
close relationship with the Financial Intelligence Unit. Evidence is 
often transmitted the commission. The commission was set up in 
2002 and has the power takeover cases from the prosecutor's office 
that have not been acted upon.  

 
His commission has looked at the anti-corruption structures in 
Malaysia and Singapore as well as Western countries. Mindful that 
low salaries of public officials contributes to Indonesia's high level 
of corruption. Rather than take an unrealistic approach to 
eliminating corruption everywhere, the commission is concentrating 
its efforts on the court system, in particular, court clerks.  
 
FPPK works closely with the Anti-Corruption Commission.  

 
Authorized Powers:  

•  Supervises the police, attorney general and local authorities  
•  Repressive: can investigate and prosecute cases  
•  Prevention: requires wealth reports of elected officials and 

conducts public information campaigns to eliminate 
corruption. Recommends legal and administrative changes 
to governments.  

•  Monitor/Review: wealth audits of elected officials state 
administrative system  

 
To date the commission has handled 30 cases and achieved 11 
convictions, including the Governor of Aceh for misusing state 
funds. 2 Ministry of Transportation officials and several members of 
the General Election Commission were also convicted. Currently 
the commission is investigating Probosutejdo, a wealthy 
businessmen (half brother of former President Suharto) who 
allegedly bribed members of Indonesia's Supreme Court.  

 
The commission reports to the President and will be recommending 
a broad reform to Indonesia's civil service, concentrating on salary 
and recruitment. This effort will take 10 or more years and funds 
(especially for salaries) that have not yet been appropriated. In the 
meantime, the commission is starting with a pilot project to reform 
the corrupt judicial system. Pursuing both repressive and 
prevention measures simultaneously, Erry believes a fair amount 
can be accomplished. For example, the commission arranged for 
several high profile trials to be televised. Further, more clerks will 
be trained to use steno equipment so accurate transcripts of trial 
proceedings can be made and reviewed.  
 
Q & A  
 
Wealth declaration of officials: The commission is asking for a 
"reverse burden of proof" since currently wealth is self reported.  
 
Reciprocity: US banking inspectors can expect the cooperation of 
the financial intelligence unit in response to inquiries. These should 
be made through Indonesia's central bank.  

 
Offshore money laundering havens: Indonesia has made a modest 
beginning to crack the façade of offshore havens such as the Cook 
Islands.  

 
Related comments by the original speaker from KPK follow below:  
 
JAKARTA, Oct. 18 (Reuters) - Indonesia's high-profile war on 
endemic graft was a shambles, with little effort being made to 
stamp out corruption in government institutions, the country's top 
anti-graft official said on Tuesday.  

 
Taufiequrachman Ruki, who heads the independent anti-corruption 
commission or KPK, said the latest survey by Berlin-based 
Transparency International which put Indonesia near the bottom of 
the 2005 Corruption Perceptions Index was proof there had been 
little progress.  
 
Indonesia and six other countries including Iraq and Ethiopia shared 
the sixth bottom position on the list, which was released on 
Tuesday. Indonesia's spot was one better than 2004.  

 
"The legislation and law enforcement conditions are still in a 
shambles.  
 
KPK has not seen any comprehensive move to eliminate corruption 
among government institutions," Ruki said at a news conference.  

 
"Corruption is not being seen as the common enemy. KPK is seen as 
their common enemy," said the former police general, referring to 
the bureaucracy and government institutions.  
"I can say KPK is in a wobbly state." 
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Akaun bank pegawai polis  
 
Source: The Jakarta Post 
 
Pendedahan mengenai petunjuk pelaburan wang haram bernilai 
berbilion-bilion rupiah yang melibatkan akaun peribadi 15 orang 
pegawai polis pada bulan lepas merupakan ujian terbesar setakat 
ini kepada kepimpinan dan integriti ketua Polis Nasional yang baru, 
Jeneral Sutanto. 
 
Orang awam sudah lama melihat jabatan polis sebagai institusi 
awam yang paling korup, bersama-sama dengan perkhidmatan cukai 
serta kastam, dan ini telah disahkan oleh banyak kajian dan 
tinjauan yang telah dibuat. Bagaimanapun, pendedahan yang 
mencurigakan ini merupakan bukti kukuh pertama tentang jumlah 
wang yang terlibat dalam skandal Polis Nasional itu. Adalah 
berbaloi untuk mengambil tahu bahawa gaji tertinggi bagi jeneral 
polis bertaraf empat bintang adalah lebih kurang Rp 10 juta 
(US$950) sebulan. 
 
Benar, prinsip jangan menghukum selagi belum dibuktikan bersalah 
perlu dipegang. Tetapi maklumat mengenai pelaburan wang haram 
tersebut adalah sangat boleh dipercayai kerana ia didedahkan 
selepas satu pertemuan antara Jeneral Sutanto dan Yunus Husein, 
ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Kewangan (PPATK), badan 
yang sama seperti unit perisikan kewangan di negara-negara lain. 
 
Pada pertemuan tersebut, ketua PPATK, Husein menegaskan 
keperluan bagi mengadakan kerjasama yang erat di antara 
institusinya dengan Polis Nasional dalam menangani kes-kes 
pelaburan wang haram. Dia juga telah menyerahkan kepada 
Sutanto satu laporan yang tebal yang menunjukkan pelaburan wang 
haram dalam pelbagai akaun bank, termasuk yang dimiliki oleh 15 
orang pegawai polis. 
 
Terdapat dua sebab mengapa laporan tersebut sangat boleh 
dipercayai. Pertama, kebanyakan bank dan institusi kewangan di 
negara itu sering ragu-ragu untuk melaporkan transaksi yang 
mencurigakan kerana takut akan kehilangan pelanggan-pelanggan 
utama mereka. Apabila mereka sudah membuat keputusan, atau 
rasa terpaksa untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan itu 
kepada PPATK, seperti yang mereka lakukan terhadap kes pegawai-
pegawai polis itu, maka mungkin sahihlah keraguan pada transaksi 
tersebut. 
 
Faktor kedua adalah peguam-peguam dan pakar kewangan di 
PPATK, yang bertanggungjawab menguatkuasakan undang-undang 
pelaburan wang, menganalisa dengan teliti transaksi yang 
mencurigakan yang diterima daripada bank-bank dan institusi 
kewangan yang lain. Hanya setelah mereka benar-benar yakin 
bahawa terdapat pelaburan wang haram barulah mereka akan 
melaporkannya kepada polis untuk siasatan lanjut. 
 
Maka petunjuk dan bukti pelaburan wang haram tersebut, yang 
melibatkan sumber dan tujuan transaksi tersebut, sudah diperiksa 
secara teliti sebelum ia dihantar kepada polis. 
 
Oleh itu, kredibiliti, integriti dan kepimpinan Sutanto pasti akan 
dipersoalkan jika kes pelaburan wang haram ke atas pegawai polis 
tersebut ditolak atas alasan “kekurangan bukti kukuh”. 
 
Kita dapat melihat bahawa Husein cuba untuk mendapatkan 
komitmen yang lebih kuat daripada Jeneral Sutanto kerana 
kekecewaannya terhadap kurangnya kerjasama dan mentaliti yang 
korup dalam jabatan polis. Dua tahun kebelakangan ini, PPATK 
telah melaporkan beratus-ratus kes pelaburan wang haram untuk 
disiasat oleh pihak polis, tetapi hanya sedikit sahaja daripada kes-
kes tersebut yang sampai ke Pejabat Peguam Negara. 
 
Kerjasama di antara agensi penguatkuasa undang-undang dan 

syarikat-syarikat perkhidmatan kewangan, serta institusi lain 
seperti perkhidmatan cukai kastam dan pemerhati pasaran saham, 
adalah penting bagi penguatkuasaan undang-undang pelaburan 
wang yang efektif. 
 
Jika Sutanto gagal untuk bertindak ke atas tuduhan yang 
membabitkan pegawai-pegawainya ini, ia akan merosakkan 
reputasinya dan menggoncang integritinya. Ia juga akan memberi 
kesan kepada kredibiliti kempen negara tersebut menentang 
pelaburan wang haram. Ini merupakan satu kerugian besar kerana 
usaha untuk membanteras pelaburan wang haram juga penting bagi 
membasmi rasuah dan pengelakan cukai, amalan yang sering 
menjadi-jadi di Indonesia. Penguatkuasaan undang-undang yang 
ketat akan merumitkan mereka yang terlibat dalam rasuah dan 
mereka yang lari daripada cukai untuk melaburkan wang haram 
mereka dalam sistem kewangan yang sah. 
 
Adalah juga perlu untuk kita ingat walaupun Indonesia sudah 
dikeluarkan daripada senarai hitam Financial Action Task Force bagi 
negara-negara membangun Februari lepas, ia masih terikat kepada 
penilaian semasa. 
 
Kegagalan untuk menangani kesangsian terhadap akaun peribadi 15 
orang pegawai polis ini secara telus dan jujur boleh membawa 
Indonesia masuk semula ke dalam senarai hitam tersebut. Ini akan 
menjejaskan daya saing ekonomi Indonesia kerana ia akan 
mewujudkan kos tambahan kepada transaksi kewangan dengan 
syarikat-syarikat serta individu-individu di Indonesia.* 
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Kepala Polri Sebut Tiga Inisial 
Polisi diminta segera menindaknya jika terbukti 

Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto mengatakan, pihaknya terus 
menyelidiki kasus 15 rekening pribadi tak wajar yang diduga 
melibatkan perwira polisi. Menurut dia, dalam kasus ini sudah ada 
yang ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan tiga orang ditetapkan 
sebagai tersangka. Namun, Sutanto hanya menyebut inisial tanpa 
menyebutkan jabatan atau pangkat ketiga orang itu. Mereka adalah 
Z, MR, dan KR, ujar Sutanto dalam rapat kerja dengan Komisi 
Hukum DPR kemarin.  

Beberapa anggota Komisi III DPR dibuat penasaran dengan 
penjelasan itu, termasuk beredarnya isu tentang jumlah dana Rp 
800 miliar yang masuk ke rekening tiga orang itu. Tapi Sutanto 
mengelak. Itu tidak benar dana segitu. Pokoknya, ada dana dalam 
rekening itu, ujarnya.  

Kasus 15 rekening itu berawal dari laporan Pusat Pelaporan Analisis 
dan Transaksi Keuangan (PPATK). Ketika itu PPATK menemukan 
adanya rekening pribadi yang tak wajar yang diduga dimiliki 
sejumlah perwira polisi. Jumlah uang dalam rekening itu dinilai tak 
wajar karena mencapai miliaran rupiah.  

Djoko Edhi Susilo, anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional, 
berkeras agar kepolisian membuka kepada publik siapa saja yang 
terlibat dalam kasus rekening itu. Daripada muncul kasus baru 
pencemaran nama baik, kan lebih baik dibuka, ujarnya.  

Sutanto bergeming. Ia hanya berharap pihak-pihak di luar proses 
penyidikan tidak membuat spekulasi yang belum teruji 
kebenarannya.  

Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan, mengaku tidak tahu salah seorang inisial yang 
disebutkan Kepala Polri Sutanto. MR itu siapa, ya? ujarnya saat 
dihubungi kemarin. Namun, untuk dua orang lainnya, Yunus 



mengakui, termasuk 15 orang yang diduga memiliki rekening tak 
wajar.  

Dia menyambut positif langkah polisi menindaklanjuti temuan 
rekening tak wajar itu. Saya percaya sepenuhnya terhadap langkah-
langkah polisi, ujarnya. Yunus meminta agar polisi menindak 
anggotanya jika terbukti melakukan penyimpangan dalam rekening 
tak wajar. Kalau tidak, harus dibebaskan, katanya. RENGGA 
DAMAYANTI | EDY CAN  
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Ketua PPATK: Ada Yang Terima Setoran Rp 1 M Tiap Bulan 
 
Sedikit demi sedikit misteri rekening mencurigakan milik polisi 
mulai tersingkap. Kemarin, Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan) Yunus Husein ditanya lagi siapa 
pemilik 15 rekening tak wajar itu dalam rapat dengan Komisi III DPR 
RI.  

 
Meski tidak menyebut nama, Yunus menjelaskan 
tempat dinas para pemilik rekening dengan 
saldo mulai ratusan juta hingga triliunan rupiah 
itu. Yunus mengungkapkan, mereka berdinas di 
Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polda Sumatera 
Utara, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, 
Polda Bali, Polda Sulawesi Utara, Polda Maluku, 
dan Polda Papua.  
 
Wakil Ketua Komisi III DPR RI M. Akil Mochtar 

mengatakan, anggota komisinya sudah mendesak Yunus untuk 
membeber nama-nama pemilik rekening itu. Tapi, Yunus tetap 
menolak dengan alasan dilarang oleh undang-undang. "Ini masih 
dalam penyelidikan. Karena itu, kami masih belum bisa 
mengungkapkannya ke publik," dalih Yunus kepada anggota komisi 
III.  
 
Selain menyebut tempat dinas, menurut Akil, Yunus juga merinci 
pangkat pemilik rekening tersebut. Yaitu, 2 purnawirawan Perwira 
Tinggi (Pati), 2 Pati aktif, 5 Perwira Menengah, 3 Perwira Pertama, 
dan 3 Bintara.  
 
Ditanya apakah ada Kapolda di antara pemilik rekening yang sedang 
diusut Divisi Propam Mabes Polri itu? Akil tidak dapat memastikan 
karena dia memang belum diberitahu nama-nama mereka. 
"Memang, di antaranya ada disebutkan perwira tinggi. Tapi pejabat 
di level ini hanya empat orang. Dua di antaranya sudah 
purnawirawan," kata Akil.  
 
Akil menambahkan, Ketua PPATK Yunus Husien sempat 
mencontohkan aliran dana di salah satu rekening. Di rekening 
pribadi milik salah satu perwira terlihat dana masuk di luar gaji 
antara Rp 10 juta-Rp 25 juta secara rutin setiap bulan. Ada juga 
perwira tinggi menerima dana di atas Rp 1 miliar setiap bulan. 
"Tapi, ini sebagai contoh saja," kata Akil.  
 
Menindaklanjuti laporan PPATK itu, menurut Akil, Komisi III DPR 
akan memanggil Kabareskrim dan Kadiv Propam Mabes Polri besok 
malam. Tujuannya untuk mendengar perkembangan penanganan 
proses penyidikan 15 rekening perwira Polri itu.  
 
Selain masalah rekening mencurigakan, dalam pertemuan kemarin, 
Ketua PPATK juga menjelaskan bahwa pihaknya sedang memeriksa 
rekening pejabat Pertamina yang dicurigai diperoleh dari hasil 
kejahatan BBM.* 

 
 

 

Radio Singapore International (RSI) 
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Media Nusantara 
 
Korupsi di Kepolisian Indonesia 

 
Kepolisian Indonesia yang sudah 
menjadi rahasia umum, menjadi 
salah satu sarang korupsi, kini 
digoyang oleh laporan bahwa 15 
perwira tinggi polisi mempunyai 
rekening yang tidak wajar. Ini 
menyusul laporan Ketua Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Yusuf Husein 
kepada kepala kepolisian Indonesia. 
Juru bicara Polisi Aryanto 

Budiharjo, sebagaimana yang dikutip Tempo Interaktif:  

"Dari 15 polisi yang dicurigai memiliki rekening tak wajar, tiga di 
antaranya adalah perwira tinggi. Sisanya, perwira menengah, 
perwira pertama, serta bintara. Jika ditemukan bukti-bukti yang 
cukup, akan ditindaklanjuti ke penyidikan dan diumumkan nama-
namanya."  

Perbincangan soal rekening tidak wajar pak polisi ini makin ramai 
saja karena berbagai media massa menulis inisial mereka yang 
terlibat. Markas polisi sibuk menangkis berita media itu dengan 
menegaskan berita itu sama sekali salah. Apalagi laporan PPATK itu 
sangat rahasia dan yang membocorkannya bisa dikenai hukuman. 
Sementara Kepala kepolisian Jakarta Irjen (Pol)Firman Gani, 
sebagaimana yang ditulis gatra, 2 Agustus membantah habis 
habisan:  

"Sebagian besar pemilik rekening itu bintara dan perwira 
menengah. Sedangkan perwira tinggi cuma satu atau dua orang 
saja. Dan itu bukan saya."  

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aliansi Masyarakat Independen 
Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Amipka) David Ridwan Betz 
mengungkapkan, ada perwira tinggi Polri yang memiliki saldo 
rekening hingga Rp 800 miliar. Bahkan jumlahnya tidak hanya 15 
tetapi sekitar 300 anggota polisi yang mempunyai rekening tidak 
wajar, sebagaimana yang dikutip seluruh media pekabaran di 
Indonesia di hari Selasa:  

"Saya rasa jumlah rekening perwira tingga yang dilaporkan PPTAK 
sangat bervariasi. Ada yang Rp 3 miliar hingga Rp 800 miliar. 
Jumlah itu sudah sangat ganjil dan perlu dikejar untuk mengetahui 
asal aliran dana sebesar itu. Kekayaan para perwira itu tidak saja 
tersimpan dalam bentuk rekening bank tapi juga berupa rumah, 
valuta asing, mobil termasuk menyimpan uang di bank dengan 
memakai nama keluarga dekat atau kolega. Kami mendesak kepada 
Kapolri untuk memeriksa aliran dana yang ada dalam rekening itu 
yang selama ini tidak pernah tersentuh. Penyelidikan ini penting 
karena laporan kekayaan perwira tinggi ini banyak yang 
dimanipulasi. Yang memiliki rekening tidak wajar sebenarnya tidak 
hanya 15 perwira tapi ada sekitar 300 orang terutama perwira 
berpangkat Komjen, Irjen dan Brigjen yang memiliki jabatan 
strategis."  

Tudingan banyak polisi yang korup, menjadi beking dan menerima 
jatah preman sudah lama dilontarkan, namun buktinya belum 
ditemukan. Walhasil, Ketua Presidium Indonesian Police Watch 
(IPW) Neta Pane, gaya hidup polisi milyader itu sangat tidak 
sebanding dengan gaji mereka yang paling tinggi 10 juta sebulan.  

"Banyak perwira tinggi polisi yang kehidupannya sangat mewah. 
Bahkan para perwira menengah saja banyak yang pergi ke kantor 
dengan mobil pribadi yang harganya di atas Rp 200 juta. Tidak 
sedikit perwira menengah di direktorat lalu lintas tingkat polda 
memakai arloji merek Rolex, yang harganya di atas Rp 50 juta, 
dengan ponsel komunikator terbaru. Ada seorang perwira menengah 
berpangkat komisaris polisi punya rumah mentereng di permukiman 
elite Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ada juga perwira menengah 

 



lainnya yang membeli apartemen mewah di Menara Imperium, yang 
tergolong kondominium bintang lima di kawasan Kuningan, Jakarta 
Selatan."  

Gaya hidup polisi yang sangat mewah itu memang kasat mata, 
sekasat bagaimana masyarakat berhadapan dengan polisi lalu lintas 
yang gemar melakukan perundingan damai ditempat dengan 
mematok sejumlah uang, bagi pelanggar lalu lintas. Perilaku korup 
di polisi kelas bawah ini menurut IPW cerminan dari gambaran 
perilaku korupsi para petingginya, yang konon mendapat jatah juga 
dari hasil pungli di jalanan itu. Kepala kepolisian Indonesia, 
Jenderal Sutanto sebagaimana yang dikutip Gatra, pemeriksaan 
sudah dilakukan sambil meminta pengertian kepada masyarakat :  

"Mengubah perilaku polisi agar sesuai dengan harapan masyarakat 
bukanlah pekerjaan mudah. Butuh waktu yang panjang. Sebenarnya 
tugas polisi memberi perlindungan pada masyarakat, namun masih 
banyak masyarakat yang kecewa. Tetapi saya optimistis, kinerja 
polisi akan dapat ditingkatkan dalam beberapa tahun ke depan. 
Untuk kasus yang melibatkan internal Polri akan tetap ditangani 
Mabes Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan. Pemeriksaan itu 
sudah mulai dilakukan. Saya hanya kerja, tidak akan memberikan 
janji-janji kosong. Saya akui memang sulit berjanji kalau 
menyangkut penghentian bisnis sampingan polisi."  

Dan nampaknya Jenderal Sutanto, bakal tambah kerepotan lagi, 
karena menurut Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK), menyatakan jumlah perwira polisi 
yang mempunyai rekening overdosis itu bakal bertambah lagi, 
sebagaimana yang dikutip Media Indonesia:  

"15 rekening yang bisa kita laporkan. Kemungkinan masih ada, 
makanya kita masih selidiki laporan sejumlah bank. Yang sekarang 
bisa kami lacak, rata-rata satu perwira memiliki beberapa rekening, 
dan ditempatkan di beberapa bank. Semuanya dalam bentuk tunai. 
Tidak ada berbentuk tanah atau benda. Penempatannya di bank-
bank lokal."  

Malangnya temuan PPATK ini tidak otomatis membongkar kasus 
korupsi di Kepolisian Indonesia. Ini disebabkan karena sesuai 
undang undang, PPATK hanya memberi laporan yang akan ditindak 
lanjuti oleh kepolisian. Karena itu, berbagai pihak, termasuk Tim 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menantikan langlah 
selanjutnya kepala kepolisian Indonesia untuk meringkus tikus tikus 
korupsi itu. Publik Indonesia, sebagaimana yang dilansir berbagai 
media pekabaran di Indonesia, menantikan apakah Kepolisian 
Indonesia akan membuktikan bahwa “jeruk ternyata bisa makan 
jeruk”. [budi:bsetiawa@ mediacorpradio.com] 

 

 

Suara Merdeka 
Minggu, 31 Juli 2005 
Nasional 
 

Keberadaan 15 Rekening Polisi Masih Kabur 
JAKARTA - Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Timtas Tipikor) Hendarman Supanji menyatakan kesiapannya 
apabila mendapat kepercayaan untuk mengusut dugaan 
penyimpangan 15 rekening polisi yang berasal dari dana yang tidak 
wajar. Hendrawan mengatakan hal itu kepada Suara Merdeka, 
Sabtu (30/7), di Jakarta. 

''Kami siap-siap saja apabila ada permintaan dari Kapolri Jenderal 
Pol Sutanto ataupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk 
mengusut masalah tersebut.'' Dia mengatakan belum pernah 
berbicara langsung dengan Sutanto mengenai masalah tersebut. Dia 
baru tahu dari media masa. 

Namun apabila pihaknya diminta untuk menyelidikinya lebih lanjut 
akan segera melakukannya.  

''Uang itu kan harus ditelusuri lebih jauh lagi soal sumber dananya. 
Jika memang ada pencucian uang, harus dicari sumbernya dan 
ditelusuri asal-usulnya,'' katanya. 

Masih Rumit 

Menurut Hendarman, keberadaan 15 rekening polisi tersebut 
sebenarnya masih sangat kabur dan rumit.  

''Bisa saja sumbernya dari rekening kepolisian sendiri ataupun dana 
pribadi. Namun jika memang ada penyimpangan kami siap 
membongkarnya,'' katanya. 

Sekali lagi, tambahnya, masalah ini harus dilihat dari berbagai 
aspek. ''Saya sebenarnya belum memiliki gambaran yang lengkap 
tentang masalah itu sehingga masih perlu mengkaji ulang 
keberadaan rekening tersebut,'' katanya seraya menambahkan, 
Timtas Tipikor tidak akan pernah ragu dalam membongkar segala 
tindak penyimpangan yang dilakukan apabila kelak terdapat dugaan 
penyimpangan di dalam rekening tersebut.  

Seperti diberitakan, Kapolri akan melakukan penyidikan terhadap 
15 perwira tinggi yang memiliki rekening tidak wajar sehingga pihak 
Mabes Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri 
berniat menyelidikinya. 

Kendati demikian, berbagai kalangan meminta penyidikan terhadap 
rekening tersebut dilakukan oleh lembaga di luar Polri seperti 
Timtas Tipikor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau 
Kejaksaan Agung supaya hasilnya bisa lebih objektif, transpasran, 
dan tidak sarat konflik kepentingan, meski pada akhirnya Sutanto 
berjanji akan melakukan penyidikan ini secara internal dan akan 
berlangsung dengan tuntas.  

Dikawal 

Sementara itu, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Yunus Husein menyatakan proses penyelidikan 
kasus rekening itu menjadi sorotan masyarakat.  

Penyelidikan itu sendiri dilakukan oleh pihak internal Mabes Polri. 
Untuk itu, Yunus meminta proses tersebut dapat dikawal semua 
pihak yang peduli atas permasalahan tersebut.  

Pernyataan Yunus Husein tersebut disampaikannya saat menjawab 
pertanyaan wartawan soal dampak masalah itu bagi dirinya, Sabtu 
di Aula Timur ITB Bandung.  

"Sejauh ini saya baik-baik saja. Belum ada ancaman. Semoga saja 
tak ada ancaman. Doakan saja. Dukung saja. Tolong amati 
penyelesaian masalah tersebut oleh Kapolri," kata Yunus Husein. 

Sejauh ini, kata dia, perkembangan atas penyelesaian masalah 
tersebut belum diketahuinya. Yunus pun mengungkapkan, pihaknya 
belum mendapat temuan baru soal jumlah Pati Polri yang memiliki 
rekening tidak wajar itu.  

Soal nama-nama perwira tinggi, Yunus pun enggan 
menyebutkannya. Secara aturan hukum, tambah dia, langkah itu 
dilarang dilakukan. Yang jelas, ketidakwajaran itu berasal dari 
rekaman transaksi dari rekening itu yang menyimpang dari 
kelaziman.  

Yunus juga menyatakan pihaknya siap membeberkan bukti-bukti 
yang berkaitan dengan dugaan ketidakwajaran rekening tersebut.  

Hanya saja, dia menyebut untuk memaparkannya memerlukan 
sebuah forum yang sudah ditentukan.  

Berkaitan dengan jumlah uang dalam rekening tersebut, dia 
menyebut bahwa nilai paling tinggi mencapai miliaran rupiah. Soal 
kabar ada rekening yang mencapai ratusan miliar, Yunus enggan 
merincinya.  

 

 

 



Selain itu, Yunus menjelaskan bahwa dalam mengungkap 
ketidakwajaran ini pihaknya tidak mengenal diskriminasi. Semua 
rekening pejabat akan diperiksa, tak hanya institusi keamanan 
sejenis seperti halnya temuan atas rekening Pati Polri. (aih,dwi-
48,29n)  
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Billionaire police officers 
Is there a lesson to be learnt from the case of 15 police officers 
with inappropriately large bank accounts? Donations to the police 
must be made transparent. 

IT is hard to believe that there are actually police officers with 
hundreds of billions of rupiah in the bank. Where did the money 
come from, given that monthly police salaries are never more than 
Rp10 million? To be sure, we cannot dismiss the possibility that the 
money could be a family bequest or inheritance. But all of the 15 
police officers?  

From the aspect of propriety alone, there is reason enough for the 
National Police Chief to have these officers investigated. And if he 
really wants to uphold the image of a corruption-free police force, 
these 15 officers represent only a very small fraction. It is ludicrous 
to suppose that of the hundreds of thousand of officers, only these 
15 have problem accounts.  

Many police officers lead a lifestyle that is hard to comprehend, 
given their official salaries. Luxury houses, gleaming cars, 
enormous family feasts and so on. It is the same if we look further 
down the ranks, although the extent of the luxury may differ. 
Where did they obtain this extra income?  

This is what we needs to be investigated, in relation to the fuss 
over the 15 officers and their unbelievable bank accounts. Some, 
including Yunus Husein, head of the Financial Transactions 
Reporting & Analysis Center, say that the main reason for these 
accounts is the inadequate salaries of the police. According to 
Yunus, they are victims of small salaries.  

This is an oversimplification of the problem. In villages, there are 
many police officers whose wives run food stalls or sew and sell 
clothes to supplement the family income. Other officers hold part-
time jobs as security guards at commercial centers. They feel there 
is nothing wrong with acquiring supplementary income. So what is 
the explanation for the elite, city police officers who can easily 
obtain billions of rupiah? This is no longer supplementing a small 
salary to cover living costs. It is nothing less than amassing dubious 
wealth. The tragedy is that they feel nothing is wrong with 
displaying their ill-gotten riches.  

The image of the police must be improved. The fact that 
operational funds are limited must not be used as a pretext for 
asking (or even extorting) donations from businessmen, let alone 
taking money from those seeking justice. This makes people 
reluctant to report their problems to the police, because there is 
considerable evidence that reporting the loss of a "goat" will cost 
the victim a "cow" just to pay off the police.  

With regard to safeguarding areas, local administrations could 
assist with funding for the police. But this must be transparent such 
that it can be included in regional budgets. The police, however, 
do not seem to want this transparency. This uncertainty is what 
leads personal (or corporate) donations to be diverted into private 
accounts. Now is the time for National Police Chief, General 
Sutanto, to instruct that donations, in whatever form, be submitted 
to the institution, not to individuals, and everything must be open 
and accountable.* 
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Indonesia Bukan Lagi Surga Cuci Uang 
 
TEMPO Interaktif, Jakarta: Setelah berjuang cukup lama, 
Indonesia akhirnya bisa keluar dari daftar negara surga pencucian 
uang. Keputusan itu diambil dalam sidang Financial Action Task 
Force for Money Laundering (FATF), lembaga internasional yang 
memerangi tindak pidana ini, di Paris pada 9-11 Februari. 

Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie didampingi 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda 
Goeltom langsung melaporkan perkembangan ini kepada Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono. 

Seusai pertemuan tersebut, kepada pers Aburizal mengatakan, 
FATF menilai Indonesia pantas keluar dari daftar hitam itu. 
Pemerintah pun berpendapat telah melakukan serangkaian upaya 
untuk memberantas praktek pencucian uang. 

Selain Indonesia, Filipina dan Cook Island mendapatkan keputusan 
serupa. Sementara itu, Myanmar, Nigeria, dan Nauru masih 
bercokol dalam daftar negara yang nonkooperatif. 

Menteri Perdagangan Mari E. Pangestu mengatakan bahwa 
keberhasilan Indonesia, selain berkat lobi pemerintah, juga karena 
survei FATF pada 27-28 Januari lalu. Survei menunjukkan, Indonesia 
sudah kooperatif. "Mereka menilai, kita telah memenuhi syarat-
syarat untuk keluar dari daftar hitam FATF," ujarnya. 
 
Mari menambahkan, keberadaan PPATK yang independen juga 
menjadi faktor kunci. Selain itu, Indonesia telah melakukan 40 hal 
yang direkomendasikan FATF. 

Presiden Yudhoyono beberapa waktu lalu telah mengutus empat 
menteri untuk melobi sejumlah negara. Aburizal diutus ke Amerika 
Serikat dan Brasil, Menteri Keuangan Jusuf Anwar ke Australia dan 
Selandia Baru, Mari Pangestu ke Prancis dan Inggris, sedangkan 
Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra ditugasi melobi 
Jepang.  

Menurut Kepala PPATK Yunus Husein, ada enam catatan FATF 
mengenai hal-hal yang perlu dilakukan Indonesia. Pemerintah 
diminta mendorong bank-bank kecil melaporkan transaksi yang 
mencurigakan. "Dari 132 bank, baru 72 yang bersedia melaporkan," 
katanya. 

Selain itu, kata Yunus, pemerintah diminta meningkatkan 
kemampuan penegak hukum dalam menangani perkara, melakukan 
penanganan perkara yang tepat waktu, terus melakukan audit 
terhadap lembaga jasa keuangan secara tegas, membuat undang-
undang mengenai bantuan hukum timbal balik, dan memenuhi 
komitmen untuk mendukung operasional PPATK.  

Menanggapi hal itu, Aburizal mengatakan, pemerintah akan 
meningkatkan kemampuan PPATK, baik segi operasional maupun 
dukungan keuangan. Presiden ingin agar para pegawai PPATK digaji 
oleh pemerintah. (Budi Riza/Evy Flamboyant-Tempo) 
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Workshop on Fraud and Money Laundering : 
Preventif Dalam Information Technology 
Laboratorium Sinyal dan System Departemen Teknik Elektro ITB, 
Jumat 1 April 2005, mengadakan “Workshop on Fraud and Money 
Laundering” dengan topik “Investigation Crimes”, bertempat di 
Hotel Jayakarta. Acara ini membahas hal menarik seputar 



kejahatan dalam dunia cyber, pencucian uang dan IT forensic. 
Hadir dalam workshop tersebut perwakilan dari instansi 
pemerintah, bank, lembaga keuangan, serta pihak hukum dan 
kepolisian.  

Pembukaan acara diawali dengan laporan ketua panitia pelaksana, 
Dr. Suhono Harso Supangkat. Kemudian acara dibuka oleh ketua 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia, 
Yunus Husein. 

Hadir sebagai keynote speech, 3 pembicara asing yang 
berpengalaman dalam bidang IT forensic dan financial system. 
Diskusi panel dalam 2 bahasa ini berlangsung menarik. Dalam sesi 
pertama misalnya, berbicara mengenai money laundering. 
Globalisasi dan kemajuan system informasi semakin mempersulit 
penyelidikan terhadap kejahatan financial ini. Andrew Simons, 
salah seorang pembicara menjelaskan gagalnya penyelidikan dalam 
kasus money laundering tersangkut oleh birokrasi yang rumit antar 
lembaga. Padahal jejak money laundering ini sangat sulit dilacak 
asalnya. Ditambah lagi transaksi yang berlangsung secara online–
internet membuat cakupannya yang luas sedunia dan berlangsung 
dalam hitungan seperseribu detik. 

Di sesi selanjutnya membahas mengenai kerjasama internasional 
dalam melawan berbagai kasus money laundering. David Tanner 
seorang ahli Financial Accounting dari Selandia Baru, 
mengungkapkan kekhawatirannya tehadap negara–negara 
berkembang dalam menghadapi bentuk criminal financial seperti 
money laundering. Sistem pelayanan keuangan yang profesional 
merupakan tindakan preventif terbaik dalam mencegah kejahatan 
yang merugikan ekonomi global tersebut. Disisi lain, untuk 
mengimbangi arus informasi yang semakin cepat, penyelenggara 
hukum pun sudah sepatutnya membuka jalur komunikasi yang baik 
dengan intelijen internasional dan lembaga–lembaga keuangan.  

Hadir pula seorang pakar kriptografi, Malcon Shore. Beliau 
membahas tentang kejahatan dalam dunia cyber terutama yang 
rentan menyerang sistem keuangan. Saat ini dana finansial yang 
beredar dalam skala besar dikenal dengan e–money, memang 
sangat membantu dalam bertransaksi. Tentunya teknologi ini juga 
harus didukung keamanan yang tinggi. Dalam skala besar pun sistem 
keuangan suatu negara sama halnya dengan e–money tersebut. 
Dapat saja terjadi serangan kriminal pada sistem perbankan seperti 
pemalsuan rekening, transaksi palsu, dan sejenisnya. Oleh karena 
itu teknologi informasi dalam hal finansial menjadi kebutuhan vital 
negara untuk terus dikembangkan. 

Mengikuti diskusi panel dalam workshop ini memberikan paradigma 
baru tentang pentingnya Info–Communication Technology bagi 
hukum untuk melindungi masyrakat. Tidak hanya masyarakat, aset 
negara juga membutuhkan tindakan preventif menghadapi 
globalisasi sekarang dan akan datang. Namun sejauh manakah 
kesiapan kita sebagai bangsa? Salah seorang peserta workshop juga 
sempat menyinggung hal yang sama.”Kita memang harus preventif 
dengan ancaman–ancaman tersebut, tapi untuk urusan pemalsuan 
KTP saja kita belum mampu mengatasinya.” 
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PPATK: Rekening Pati Polri Bermasalah Bisa 
Bertambah Jumlah minimal rekening itu 
sekitar ratusan juta sampai miliaran rupiah.  
JAKARTA -- Ternyata, tak hanya 15 rekening milik perwira Polri 
yang dianggap bermasalah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) menyatakan jumlah perwira tinggi Polri yang 
memiliki rekening mencurigakan bisa bertambah. PPATK akan terus 
memeriksa rekening-rekening yang mencurigakan. ''Baru 15 
rekening yang bisa kita laporkan. Kemungkinan masih ada, makanya 

kita masih selidiki laporan sejumlah bank,'' ujar Kepala PPATK 
Yunus Husein, kepada pers di Jakarta, Jumat (29/7).  

Menurut Yunus, masih ada beberapa bank atau Penyedia Jasa 
Keuangan (PJK) yang belum melaporkan ke PPATK. Wakil 
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Lucky Djani, juga 
mengakui hal itu. Menurutnya, setelah pihaknya berbicara secara 
tak resmi dengan sumber di PPATK, diketahui bahwa rekening yang 
dianggap tak wajar itu tak hanya milik pati. ''Memang, komposisinya 
lebih banyak pati. Tapi, ternyata ada juga pamen (perwira 
menengah) dan bintaranya. Berapa komposisi antara ketiga pihak 
itu sendiri, saya tak tahu.''  

Terkait nama-nama perwira, PPATK masih terikat ketentuan UU 
Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) Nomor 25 Tahun 2003. PPATK 
maupun polisi dilarang menyampaikan laporan identitas pemilik 
rekening mencurigakan selama proses penyidikan berlangsung. Yang 
pasti, PPATK sudah mengetahui identitas 15 perwira tersebut.  

Untuk jumlah rekening mencurigakan, Yunus membantah nilai 
minimalnya Rp 3 miliar. Menurutnya, jumlah minimal rekening itu 
sekitar ratusan juta sampai miliaran rupiah. Berbentuk macam-
macam, ada mata uang rupiah, valuta asing (valas), maupun dalam 
bentuk obligasi atau reksadana. Yunus menjelaskan, rata-rata satu 
perwira memiliki beberapa rekening, dan ditempatkan di beberapa 
bank. Semuanya dalam bentuk tunai. Tidak ada berbentuk tanah 
atau benda. Penempatannya di bank-bank lokal. ''Tidak ada yang 
disimpan di bank luar.''  

Sampai sekarang, jelas dia, belum ada rekening yang berkurang 
dananya setelah kasus ini mencuat. PPATK juga tidak berwenang 
untuk memblokir, karena itu menjadi kewenangan Tim Penyelidikan 
bentukan Polri. PPATK menjabarkan, rekening mencurigakan yang 
diperiksa dari perwira dianggap mencurigakan atau tak wajar 
karena data rekening cukup aneh. Sebab, tak mungkin dengan gaji 
yang cukup minim seorang perwira mendapatkan dana dalam 
jumlah besar. Kalau toh dijawab bahwa dana itu merupakan hasil 
warisan, Yunus tidak yakin. Pasalnya, penerimaan berlangsung 
bertahap dan jumlahnya sama besar. ''Masak orang terima warisan 
berkali-kali.''  

Direktur Eksekutif Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja 
Aparatur Negara (Amipka), David Ridwan Betz, juga mengatakan hal 
sama. Menurutnya, ada perwira tinggi di lingkungan Polri yang 
memiliki saldo rekening hingga Rp 800 miliar. ''Saya rasa jumlah 
rekening perwira tingga yang dilaporkan PPTAK sangat bervariasi. 
Ada yang Rp 3 miliar hingga Rp 800 miliar,'' kata David Ridwan. 

Ia mengatakan, kekayaan para perwira itu tidak saja tersimpan 
dalam bentuk rekening bank tapi juga berupa rumah, valuta asing, 
mobil termasuk menyimpan uang di bank dengan memakai nama 
keluarga dekat atau kolega. 

 

Timtas Tipikor Tunggu Laporan Kapolri 

Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) masih 
belum bersikap untuk segera mengusut kasus rekening bermasalah 
para perwira Polri. ''Ya, nanti tergantung Kapolri apakah akan 
diserahkan kepada kita,'' kata Ketua Timtas Tipikor, Hendarman 
Supandji, Jumat (29/7). 

Kapolri Jenderal (pol) Sutanto kepada pers, malah mengatakan 
penyelidikan terhadap 15 perwira tinggi (pati) Polri yang memiliki 
rekening secara tidak wajar akan tetap ditangani Mabes Polri. 
''Untuk kasus yang melibatkan internal Polri akan tetap ditangani 
Mabes Polri melalui divisi Profesi dan Pengamanan,'' katanya, Jumat 
(29/7). 

Anggota Komisi III DPR dari FPPP, Lukman Hakim Saifuddin, 
mengatakan kepolisian perlu diberikan batas waktu untuk 
menyelesaikan masalah itu. Bila dalam batas waktu itu belum ada 
perkembangan yang signifikan, maka penanganan kasus itu 
dilimpahkan ke instansi lain di luar Kepolisian. 



''Apa Polri bersedia mengusut secara objektif aparatnya. Ini karena 
ada kultur yang tak terbiasa untuk tegas dan bisa muncul kesulitan 
untuk pengawasan aparatnya sendiri. Jadi, bila tak ada 
perkembangan, serahkan saja ke KPTPK atau Timtas Tipikor,'' kata 
Lukman. (zak/wed/one/ant) 
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Jenderal Sutanto, ”Kita Ingin Tangani 
Semuanya” Propam Mulai Usut Rekening Pati 
Polri  
JAKARTA, (PR).- 

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mulai menangani 
kasus rekening tidak wajar milik 15 perwira menengah (pamen) dan 
perwira tinggi (pati) di jajaran kepolisian.  

"Sudah dimulai penyidikan (rekening tidak wajar-red) oleh Divisi 
Propam. Polri akan menindak orang di mana pun, kita tunggu 
semuanya," kata Kapolri Jenderal Pol. Sutanto, menjawab 
pertanyaan wartawan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jln. 
Trunojoyo Jakarta Selatan, Jumat (29/7). 

Ia menanggapi pertanyaan seputar hasil pemeriksaan Pusat 
Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagaimana 
disampaikan Ketua PPATK Yunus Husein, PPATK telah selesai 
meneliti rekening milik sebagian para perwira polisi. Hasilnya, 
PPATK menemukan rekening tidak wajar milik pamen dan pati. 
Temuan itu diserahkan Yunus Husein kepada Sutanto di Mabes Polri, 
Selasa (26/7). 

Kapolri tidak mengungkapkan nama-nama pemilik rekening yang 
disidik oleh Divisi Propam Polri. "Itu semuanya menyangkut soal hak 
asasi manusia. Informasi itu sifatnya rahasia," katanya saat diminta 
merinci para pemilik rekening. Keterangan Sutanto tersebut secara 
tersirat membantah kabar bahwa penyidikan pamen dan pati yang 
rekeningnya tidak wajar itu diserahkan kepada Tim Penuntasan 
Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) maupun Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kerja sama dengan Timtas Tipikor, KPK, PPATK diperlukan agar 
profil data-data akurat. Tapi sesuai ketentuan, kasus-kasus korupsi 
dan sejenisnya yang melibatkan masyarakat sipil disidik oleh Badan 
Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. Sedangkan kasus yang 
melibatkan internal anggota polisi, penyidikannya diserahkan 
kepada Divisi Propam. 

Kapolri menegaskan, ia tidak akan bertindak diskriminatif dalam 
menghadapi tindak pidana. "Polri akan menindak siapa pun, baik 
sipil atau polisi. Kita ingin tangani semuanya," ujarnya. 

Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Brigjen Soenarko pernah 
menyampaikan alasan mengapa Polri harus merahasiakan nama-
nama pemilik rekening yang tidak wajar. Penyidik Polri terikat 
dengan ketentuan pasal 10 A UU Nomor 25/2003 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). 

Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa pejabat PPATK, penyidik, 
termasuk di dalamnya adalah polisi, jaksa dan hakim yang 
menerima dokumen laporan, wajib merahasiakan dokumen itu. 
Ayat 3 pasal itu bahkan menandaskan, siapa yang membocorkan 
informasi itu akan dikenai sanksi. 

Dari pantauan di lapangan beredar sejumlah nama tentang siapa 
saja pamen dan pati polisi pemilik rekening tidak wajar. Bahkan 
materi ini menjadi bahan pergunjingan tanpa ada ujung 
kebenarannya.  

Tunggu Kapolri 

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur 
Irjen Pol. Edi Sunarno, menyatakan, pihaknya menunggu langkah 
Kapolri Jenderal Sutanto dalam menyikapi persoalan 15 pati 
(perwira tinggi) yang dilaporkan memiliki rekening tak wajar.  

"Kita tunggu saja, bagaimana nanti. Yang penting kita nggak ada 
pikiran-pikiran negatif. Kalau ada langkah-langkah ya kita ikuti 
saja, kita positive thinking saja," katanya usai salat Jumat di 
Mapolda Jatim. 

Menurut Kapolda Jatim, pihaknya tidak melihat laporan PPATK itu 
sebagi upaya mendiskreditkan Polri. "Nggak begitu, kita positive 
thinking saja. Itu kan masukan," katanya. 

Secara terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya 
Deddy Prihambudi, S.H., mengingatkan Kapolri untuk bersikap hati-
hati dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan 15 pati. 
"Kalau tidak hati-hati, saya khawatir Jenderal Sutanto tidak akan 
mampu menuntaskan kasus dugaan korupsi itu karena terjebak 
dalam 'pembersihan' faksi di tubuh Polri sendiri," katanya. 

Oleh karena itu, katanya, jika Kapolri serius menangani kasus yang 
terjadi di tubuh Polri, harus menggalang dukungan dari internal 
Polri yang progresif. "Kalau dukungan itu ada, Jenderal Sutanto 
juga harus mengukuhkan jaringan dengan Kejaksaan Agung dan KPK 
(Komisi Pemberantasan Korupsi), karena dengan cara itu kasus 
tersebut dapat dituntaskan," katanya. (A-84) 
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Belum Ada Kaitan dengan KPU 
PPATK Terima 30 Berkas dari BPK 
 
Laporan: Zaky al Hamzah 
 

Jakarta-RoL-- PPATK (Pusat Penelitian dan Analisis Keuangan) 
menerima 30 berkas hasil penyelidikan BPK (Badan Pemeriksa 
Keuangan). Namun, Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan 
diantara berkas itu tidak ada yang berkaitan dengan KPU (Komisi 
Pemilihan Umum).  

''Diantara 30 berkas, berkas yang menyangkut KPU tidak ada. Berkas 
KPU, nol,'' tandas Yunus, ditemui sebelum acara Training Money 
Laundring untuk wartawan, di Jakarta, Kamis (21/4). Yunus 
mengakui, sejumlah menanyakan penyelidikan aliran dana 
penggunaan KPU senilai Rp 90 miliar yang diduga kuat hasil korupsi.  

Menurut Yunus, sebenarnya penyerahan 30 berkas sendiri sudah 
berlangsung agak lama. Penyerahan sebagian berkas lainnya 
diberikan BPK pasca PPATK bertemu dengan BPK dalam diskusi 
publik, Selasa (19/4).  

Sebagian berkas yang dilimpahkan BPK ke PPATK pun, lanjut dia, 
sudah ada yang memiliki putusan hukum dari pengadilan. Namun, 
Yunus enggan menyebutkan kasus-kasus apa saja yang diproses PN 
berdasar hasil penyelidikan PPATK dan BPK.  

Senada, Wakil Kepala PPATK Dr I Gede Made Sadguna, kepada 
wartawan belum menerima berkas BPK terkait penyelidikan aliran 
dana KPU.  

''Belum saya lihat. Baru tadi pagi (Jumat, 22/4) berkas-berkas BPK 
masuk di meja saya,'' katanya. 

Made menjabarkan terkait 30 laporan BPK, kebanyakan adalah 
kasus-kasus besar. Beberapa diantaranya bank yang tersendat 
masalah kredit macet. ''Pada umunya ya kasusnya memiliki nilai 
transaksi diatas satu miliar,'' ujarnya. 



Adakah diantaranya kasus kredit macet Bank Mandiri? ''Belum lihat. 
Kan kasusnya masih diproses di Menneg BUMN dan Depkeu,'' katanya 
balik tanya.  

Made juga tidak mengetahui saat ditanya rencana BPK menyerahkan 
berkas audit ke Ketua DPR, Kamis kemarin (21/4) dan ditembuskan 
ke PPATK. 

''Belum tahu. Kalau memang hari ini (Jumat,22/4) sudah dikirim, ya 
nanti sore saya terima. Tapi sampai sekarang belum ada 
pembicaraan ada penyerahan berkas KPU,'' terangnya.  

Made menjelaskan, sesuai wewenang yang dijalani, PPATK akan 
bergerak melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan resmi 
dari BPK atau PJK (penyedia jasa keuangan) dalam hal ini 
perbankan.*  

 

Banjarmasin Post Cybermedia 

Senin, 24 Januari 2005 00:38:53 

PPATK Umumkan PJK Tak Buat Laporan 
Jakarta, BPost 

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) 
mempublikasikan nama-nama Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang 
tidak pernah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan (LTKM). 

Kepala PPATK, Yunus Husein, di Jakarta, Sabtu (22/1), mengatakan 
PPATK mempublikasikan 769 nama PJK itu sejak 20 Januari 2005 
melalui website PPATK: http//www/ppatk.go.id. 

Jumlah 769 PJK itu terdiri atas 62 bank, 256 perusahaan asuransi, 
221 perusahaan efek, kustodian, pengelola reksadana, dan 230 
dana pensiun dan lembaga pembiayaan. 

"Dengan publikasi ini diharapkan PJK akan melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang," 
katanya. 

Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-undang 
No 25 Tahun 2003 tentang TPPU pasal 13 disebutkan, PJK wajib 
menyampaikan LTKM dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai dalam 
jumlah kumulatif sebesar Rp500 juta atau lebih atau mata uang 
asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi 
maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, kepada 
PPATK.  

Menurut Yunus, sejak diundangkannya UU TPPU ini pada tanggal 17 
April 2002 sampai saat ini kesadaran PJK untuk melaksanakan tugas 
pelaporan masih rendah sehingga perlu terus ditingkatkan.  

Statistik LTKM yang diterima PPATK per 18 Januari 2005 
menunjukkan, baru ada 70 bank umum, 3 perusahaan efek, 3 
perusahaan pedagang valuta asing, 1 perusahaan dana pensiun, 1 
lembaga pembiayaan dan 2 perusahaan asuransi yang melaporkan 
dengan jumlah laporan sebanyak 1.322 LTKM yang telah dianalisis 
oleh PPATK. 

Ia menyebutkan, banyaknya PJK yang belum melapor umumnya 
disebabkan oleh tiga faktor, yakni belum dipahaminya ketentuan 
dan belum sepenuhnya mampu melakukan deteksi adanya transaksi 
keuangan mencurigakan serta belum diterapkannya prinsip 
mengenal nasabah secara benar. 

Faktor lain, belum adanya kesadaran akan pentingnya peran PJK 
dalam mencegah dan memberantas pencucian uang serta adanya 
kekhawatiran akan kehilangan nasabah dan merasa terganggu 
apabila dikaitkan dalam proses hukum. 

Sedangkan faktor terakhir, kemungkinan tidak terdapatnya 
transaksi keuangan yang memenuhi unsur untuk dilaporkan sebagai 
transaksi keuangan mencurigakan.  

Menurut Yunus Husein, PPATK akan terus bekerjasama dengan 
masing-masing regulator PJK (seperpti Bank Indonesia, Bapepam, 
dan Ditjen Lembaga Keuangan Depkeu) untuk melakukan audit 
sekaligus untuk mengetahui secara jelas kondisi ketiga faktor 
tersebut di lapangan. (ant) 

 

 

www.lantas.metro.polri.go.id/news 
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Halaman Utama/Berita 

Kapolri Kantongi Rekening Jenderal  
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) telah menelusuri rekening para perwira tinggi yang diduga 
terkait kasus penyidikan BNI. Salah satu temuannya, ada rekening 
yang mencurigakan. Rekening itu sudah diserahkan ke Kapolri 
Jenderal Pol Sutanto. 

"Sudah ada yang kita temukan (mencurigakan, Red) dan sudah kita 
serahkan ke beliau," kata Ketua PPATK Yunus Husein sambil 
menunjuk ke arah Sutanto. Keduanya kemarin menghadiri acara 
Refleksi 2 Tahun KPK.  

Milik siapakah rekening itu? "Tanya saja ke Pak Tanto," kelitnya. Dia 
juga tak mau mengungkap pangkat pati yang memiliki rekening 
tersebut.  

Yunus hanya mau mengatakan, penyerahan rekening itu dilakukan 
saat dirinya tidak di Indonesia. "Saya baru pulang dari luar negeri 
dua hari lalu," lanjutnya. 

Yunus yang kemarin berulang tahun ke-49 menjelaskan, rekening 
tersebut mencurigakan karena ada transaksi yang menyimpang dari 
kebiasaan. Namun, lagi-lagi dia tidak mau menbeber. Yunus hanya 
memberi gambaran, bila seseorang berpendapatan Rp 5 juta per 
bulan, tapi ada transaksi jauh lebih besar, berarti mencurigakan.  

Penanganan pelaporan transaksi yang mencurigakan atau suspicious 
transaction reports (STR) semula ditangani Bank Indonesia. Namun, 
sejak 20 Oktober 2003 masalah itu ditangani PPATK. Pengalihan ini 
dilaksanakan sesuai amanat ketentuan Peralihan Undang-Undang No 
15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (money 
laundering) yang kemudian diubah dalam amandemen Undang-
Undang No 25 Tahun 2003. 

Transaksi yang dilaporkan sebagai STR adalah yang menyimpang 
dari profil dan karakteristik serta pola transaksi keuangan nasabah 
yang bersangkutan. Profil nasabah dimaksud sekurang-kurangnya 
meliputi informasi mengenai identitas nasabah, pekerjaan atau 
bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktivitas 
transaksi normal, dan tujuan pembukaan rekening. Syarat transaksi 
yang ditindaklanjuti PPATK antara lain, nilai transaksi di atas Rp 
500 juta. 

Adalah Adrian Waworuntu yang mengungkapkan adanya 
keterlibatan tiga perwira tinggi (jenderal), tiga perwira menengah, 
dan dua sipil dalam penyalahgunaan wewenang. Pengakuan Adrian 
yang kini dipidana seumur hidup itu disampaikan saat dia diperiksa 
tim Bareskrim Mabes Polri Selasa lalu.  

Belum jelas siapa polisi yang dimaksud Adrian. Namun, nama-nama 
itu tercantum dalam BAP Suyitno Landung. Suyitno tersandung 
masalah ketika penyidikan kasus BNI. Diduga dia menerima imbalan 
dari para tersangka. Barang bukti yang disita penyidik adalah mobil 
Nissan yang dibayari Adrian Waworuntu. 

Penyidikan BNI itu dimulai pada 2002. Saat itu, Kapolri dijabat 
Jenderal Pol Da’i Bachtiar. Kabareskrimnya adalah Komjen Pol 
Erwin Mapasseng dan Wakabareskrim Irjen Pol Suyitno Landung. 

Suyitno, yang kemudian menjadi Kabareskrim setelah Mapasseng, 
sudah ditahan. Demikian juga, anak buahnya, mantan Direktur II 



Eksus Brigjen Pol Samuel Ismoko dan mantan Kanit II Perbankan 
Eksus Kombespol Irman Santoso.  

Lalu, siapakah nama-nama yang dimaksud Adrian itu? Sumber kuat 
koran ini di Mabes Polri mengatakan, bisa jadi dua nama sipil yang 
disebut Adrian itu adalah AK dan Sm. Kedua nama tersebut 
tenggelam dari hiruk-pikuk pengusutan kasus BNI. "Peran keduanya 
melebihi Ishak," katanya. Ishak, konsultan bisnis Adrian, lebih 
dahulu ditahan dengan sangkaan money laundering.  

Nama Sm memang pernah mencuat. Sejumlah petinggi Polri 
mengaku mengenal dia. "Suyitno, Ismoko, dan Irman Santoso pasti 
kenal dengan Sm. Tapi, dia memang seolah tak tersentuh hukum," 
lanjut sumber yang mengetahui persis kasus tersebut. 

Sm adalah seorang pengacara yang punya keahlian melobi kasus. 
Saking hebatnya, sering dia mengetahui kabar mutasi seorang 
jenderal sebelum jenderal tersebut mengetahuinya. 

"Dia sih tidak menjadi pengacara dalam kasus ini. Tapi, dia sering 
datang saat penyidikan. Di hadapan penyidik inilah, dia sering 
membawa nama-nama petinggi Polri. Tujuannya, memainkan 
perkara," terang sumber tersebut.  

Koran ini tadi malam sempat menghubungi rumah Sm, namun yang 
bersangkutan tak ada di rumah. Lalu, bagaimana tiga pati dan tiga 
pamen? Sumber tersebut menggeleng tak mau menjawab. "Yang 
pamen, pasti teman-temannya Irman. Tapi, patinya saya tak mau 
jawab. Susah saya jawab, tapi pakai logika sajalah," ujarnya minta 
pengertian.  

Dia juga berpesan, jika ingin skandal itu terbongkar tuntas, salah 
satu kuncinya adalah menemukan paspor Adrian yang hilang saat 
dia melarikan diri. "Jika paspor itu ada, kasus ini akan makin 
terang," kata sumber yang mewanti-wanti namanya tidak disebut 
tersebut.  

Adrian dikabarkan memiliki tiga paspor atas namanya. Namun, 
hingga dia mendekam di Lapas Cipinang, paspor tersebut tak 
diketahui rimbanya. Adrian kabur ketika berkasnya akan diserahkan 
ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, September 2004. Dia ditangkap di 
Medan setelah turun dari pesawat.  

Wakadiv Humas Mabes Polri Kombespol Anton Bachrul Alam ketika 
dikonfirmasi tadi malam mengaku tidak tahu soal AK dan Sm. "Saya 
belum tahu soal itu. Kita berikan saja kesempatan kepada penyidik 
untuk mengembangkan kasusnya," katanya.  

Saat ditemui di KPK, Kapolri Jenderal Pol Sutanto kembali 
mengulangi komitmennya untuk menuntaskan kasus tersebut. "Bisa 
dipastikan kita tidak akan berhenti. Kita akan kembangkan terus," 
ujarnya.  

Menindaklanjuti keterangan Adrian yang mengatakan keterlibatan 
tiga pati dalam kasus penyalahgunaan wewenang, Sutanto juga 
mengatakan bahwa pihaknya tentu meneruskan informasi tersebut.  

Dia mengaku sudah mendapatkan laporan soal itu dan meminta 
wartawan lebih jauh menanyakan perkembangan akan informasi 
dari Adrian itu kepada Bareskrim. "Hukum tidak mengenal pangkat. 
Siapa yang berbuat salah pasti akan ditangani, termasuk itu 
kalau…," ujarnya tanpa meneruskan kalimatnya. 

 

Bisnis Indonesia 

17 November 2005 

RI jadi model pencegahan cuci uang korupsi 
 
PPATK mendapatkan amanat dari FATF (Financial Action Task Force 
on Money Laundering) untuk memberantas tindak pidana korupsi 
yang dananya disimpan di perbankan. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 
Yunus Husein mengatakan FATF menunjuk Indonesia bersama 

Thailand dan Korea Selatan sebagai model dalam pencegahan 
pencucian uang hasil korupsi.  

Arahan FATF ini merupakan hasil plenary meeting lembaga itu yang 
berlangsung di Paris 12-14 Oktober.  

"Kami telah menunjuk dua orang pejabat, Pak Dali Rusthamrin dari 
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) serta Joko dari PPATK, keduanya 
anggota kelompok kerja," kata dia, kemarin.  

Menurut dia, arahan pencegahan pencucian uang hasil korupsi dari 
badan dunia ini dikarenakan rekor kegiatan 'tilep duit' negara di 
Indonesia masih cukup tinggi. Selain itu, pemberantasan korupsi 
juga termasuk dalam agenda pemerintahan SBY-JK saat ini.  

Yunus mengemukakan pihak perbankan merupakan sasaran empuk 
bagi pencucian uang hasil korupsi hingga kini telah berkoordinasi 
dengan baik dalam skema laporan transaksi keuangan mencurigakan 
(LTKM).  
 
Hingga 31 Oktober 2005, kalangan perbankan telah menyampaikan 
2.860 LTKM yang berasal dari empat bank BUMN, 74 bank swasta, 
11 bank asing dan 12 bank campuran serta satu BPR (BPR Modern 
Express).  

Hasil penyelidikan PPATK juga menyebutkan laporan LTKM di bank 
swasta nasional banyak terjadi di tujuh bank seperti BCA, BII, 
Permata, Lippo, Danamon, Mega dan Niaga.  

Namun, Yunus menyebutkan kepatuhan pelaporan lembaga 
keuangan non bank masih memrihatinkan karena hanya 23 
perusahaan yang melaporkan LTKM sebanyak 43, sangat minim 
dibandingkan perbankan.  

Jumlah 43 laporan ini berasal dari 4 perusahaan efek, 9 perusahaan 
valas, satu manajer investasi, tiga perusahaan multifinance, satu 
dana pensiun serta lima perusahaan asuransi.  

"Kami terus melakukan audit dengan regulator industri masing-
masing seperti Bapepam, Ditjen Lembaga Keuangan, BI baik secara 
bersama maupun sendiri," ujarnya.  

Dia prihatin dengan perbedaan persepsi para praktisi pasar modal 
dibandingkan dengan perbankan tentang transaksi mencurigakan 
serta sikap resistensi dan khawatir kehilangan nasabah.  

Berdasarkan data-data tersebut, sebanyak 248 kasus dinilai 
memiliki indikasi tindak pidana pencucian uang sehingga diteruskan 
kepada pihak kepolisian. Tiga kasus lainnya dinilai memiliki indikasi 
tindak pidana korupsi dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan.  

Kinerja pelaporan ini diperkirakan belum menunjukkan kondisi 
sebenarnya mengenai lalu lintas uang yang mencurigakan secara 
keseluruhan karena PPATK belum maksimal menerima laporan 
transaksi tunai yang melintasi perbatasan.  

Sesuai UU No. 25 tahun 2003, pasal 16, setiap orang yang membawa 
uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp100 juta atau lebih, atau 
mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau 
keluar negeri diharuskan melapor ke Dirjen Bea Cukai.  

Namun, hingga kini PPATK mengaku hanya mendapat laporan dari 
sejumlah bandara a.l. Batam dan Cengkareng.  

Selain korupsi, Yunus menambahkan, pihaknya juga memproses 
permintaan untuk menetralisir aliran dana untuk kegiatan terorisme 
maupun pembalakan hutan secara ilegal yang masuk ke sektor jasa 
keuangan.  
 
Menariknya, pada kasus pembalakan hutan ilegal, PPATK 
menyebutkan banyak aparat negara baik sipil maupun militer yang 
terlibat pada 14 kasus yang telah dilaporkan penegak hukum. 
(Fahmi Achmad) 
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JAKARTA (Suara Karya): Salah satu upaya untuk ikut serta 
memerangi korupsi yang sudah menggurita di negeri ini, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memperluas cakupan pemeriksaan.  

Ketua BPK, Anwar Nasution di Jakarta, kemarin, menyatakan, BPK 
telah mulai melacak penerimaan negara bukan pajak (PNBP). yang 
tidak disetorkan kepada kas negara sebagaimana mestinya. PNBP 
yang tidak dilaporkan dalam APBN/APBD serta tidak 
dipertanggungjawabkan kepada DPR/ DPRD sebagai pemegang hak 
budget.  

BPK juga akan memeriksa di mana uang negara tersebut disimpan. 
"BPK mempermasalahkan pungutan oleh instansi pemerintah yang 
diatur sendiri di luar pengaturan penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP)," kata Anwar Nasution. "Inilah sebabnya mengapa BPK 
mengumumkan secara terbuka ratusan rekening pejabat yang 
menyimpan uang negara," katanya.  

BPK akan terus memeriksa semua sumber penerimaan negara. Baik 
berupa penerimaan pajak maupun PNBP, deviden dari perusahaan 
negara, serta utang dan piutang pemerintah. "BPK juga sudah mulai 
memperluas obyek pemeriksaan, termasuk yang tadinya tidak boleh 
diperiksa oleh BPK dalam masa Orde Baru (Orba), seperti Bank 
Indonesia, bank-bank negara, dan Pertamina," katanya.  

Memperluas cakupan pemeriksaan merupakan satu dari tiga peran 
yang akan terus dikembangkan BPK dalam memerangi korupsi. Dua 
peran lainnya adalah peningkatan mutu pemeriksaan dan ikut serta 
dalam upaya pencegahan.  

Menurut Anwar, kualitas pemeriksaan BPK selama masa Orba 
mengalami erosi karena diredusirnya peran lembaga negara itu. 
"Selain melakukan pemeriksaan keuangan, secara bertahap BPK 
akan meningkatkan kemampuannya melakukan pemeriksaan kinerja 
dan pemeriksaan investigasi," kata Anwar.  

Dalam upaya mencegah korupsi, BPK akan terus memberikan 
rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan administrasi 
keuangan negara. "Yang menonjol di sini adalah bagaimana 
mengakhiri praktik-praktik anggaran non budgeter yang sangat luas 
selama Orba," katanya.  

Anwar menjelaskan, kerjasama yang erat antarlembaga dan instansi 
pemerintah merupakan salah satu kunci pokok bagi upaya 
pemberantasan korupsi. Jika seandainya ada keinginan pemerintah 
dan ada kerjasama yang erat antarinstansi pada tahun 1997-1998, 
akan sangat mudah untuk memperoleh nama individu yang 
melarikan harta kekayaannya keluar negeri pada masa krisis itu.  

Sebagian besar pelarian tersebut, menurut mantan Deputi Gubernur 
Senior Bank Indonesia itu, dilakukan melalui transfer uang melalui 
sekelompok kecil bank-bank devisa yang beroperasi di Jakarta dan 
di berbagai kota-kota besar lainnya di Indonesia.  

"Daftar nama pelaku, jumlah uang yang dipindahkan, ke mana dan 
apa tujuannya adalah tercatat baik pada computer file bank-bank 
tersebut. Daftar nama itu seyogyanya dapat digunakan untuk 
melakukan tindak lanjut, termasuk pelunasan utang individu yang 
bersangkutan kepada negara," katanya.  

Menurut aturan yang berlaku, lanjut Anwar, bank-bank devisa itu 
masih menyimpan daftar nama pelaku transfer uang itu hingga saat 
ini. "Namun memang pelacakannya sudah menjadi semakin sulit 
karena mereka telah melakukan pencucian uang selama masa 10 
tahun," katanya.  

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan 
institusi yang paling banyak memanfaatkan kerjasama pertukaran 
data dan informasi dibanding dengan dua institusi penegak hukum 
lainnya. "Hingga saat ini, KPK sudah mengajukan permintaan data 

dan informasi sebanyak 160 permintaan, dari Polri sebanyak 130 
permintaan, sedangkan dari pihak Kejaksaan hanya 13 permintaan," 
kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK), Yunus Husein.  

Yunus Husein menyatakan hal itu usai penandatanganan nota 
kesepahaman (MoU) antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
dengan PPATK, dan antara BPK dengan KPK di Gedung Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta, Senin. (Ant/Gungde).* 

  

Metro TV Online 
26/09/2006 05:38 - Hukum & Kriminal/Metro Pagi 
BERITA AKTUAL 

PPATK CATAT 10 RIBU TRANSAKSI KEUANGAN 
MENCURIGAKAN 
Ketua BPK, Anwar Nasution dan Ketua PPATK, Yunus Husein.  

(Metro TV)  

Metrotvnews.com, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) mencatat sejak Januari hingga Agustus 2006 
terdapat lebih dari 10 ribu laporan transaksi keuangan yang 
mencurigakan. Menurut Ketua PPATK Yunus Husein kepada 
wartawan di Jakarta, dari jumlah itu, 5.530 di antaranya berasal 
dari lembaga perbankan. Sementara 5.740 berasal dari lembaga 
non-bank dengan jumlah sebanyak 115 pelapor. 

Yunus menambahkan, hasil analisa PPATK ini sebagian sudah 
dilaporkan ke aparat penegak hukum. Sebanyak 411 kasus sudah 
dilaporkan kepada polisi dan lima kasus ke kejaksaan. Yunus 
mengatakan, kerja sama dengan Singapura dalam pertukaran 
informasi dalam kasus pencucian uang, juga telah mengalami 
kemajuan. Jika dulu Indonesia sulit mendapatkan data dari 
Singapura tentang pelarian uang, termasuk pencucian uang baik 
dari Indonesia ke Singapura maupun sebaliknya, kini Singapura 
telah bersedia melayani permintaan data tersebut.(DEN) 
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Sekilas Ekonomi 

Hari Koperasi, SBY di Pekalongan 
 

PEKALONGAN-Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (12/7) 
akan menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-59 sekaligus 
meresmikan Museum Batik Pekalongan yang berlokasi di Jl Jetayu, 
Pekalongan.  



Wali Kota Pekalongan HM Basyir Ahmad didampingi Kabag Humas 
dan Protokoler Suharto BBA mengharapkan pada peringatan ini, 
perkoperasian di daerah ini lebih bergairah dalam meningkatkan 
usahanya. ''Sehingga potensi daerah juga semakin meningkat'' 
ujarnya, kemarin.  

Di wilayah ini terdapat dua koperasi besar yakni Koperasi Simpan 
Pinjam (Kospin) Jasa dan KUD Makaryo Mino. Kopsin Jasa melayani 
UKM, sedangkan KUD Makaryo Mino membantu para nelayan. 
Mengenai museum batik, dia menyatakan semua jenis, corak dan 
bentuk batik yang ada di Indonesia diharapkan dapat disimpan di 
tempat itu. ''Koleksi di museum itu lumayan komplit, misalnya jenis 
batik pada abad 18 juga sudah disimpan di tempat itu,'' tandas 
dia.(H4-59 ) 

 

 

Yunus Husein Ketua APG 

JAKARTA- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) Dr Yunus Husein, terpilih sebagai Co-Chair (Ketua Bersama) 
APG menggantikan Mr. Nobuyoshi Chihara (President JAFIO) Jepang. 
Yunus Husein secara aklamasi akan menjabat sebagai Co-Chair APG 
periode 2006-2008 bersama-sama dengan Mr Mick Keelty, Kepala 
Kepolisian Federal Australia (Australian Federal Police/AFP).  

Terpilihnya Yunus Husein tersebut ditetapkan dalam rapat pleno, 
9th Annual Meeting of the Asia/Pacific Group (APG) on Money 
Laundering yang diselenggarakan di Manila, Philippina pada tanggal 
3 sampai dengan 7 Juli 2006. Sidang APG tersebut dihadiri oleh 
lebih dari 250 orang peserta yang berasal dari 32 negara/yurisdiksi 
anggota APG. Delegasi RI dipimpin Yunus Husein, dan 
beranggotakan wakil dari Bank Indonesia, Bapepam, Kejaksaan, 
Kepolisian, KPK, Deplu, dan KBRI Manila.(bn-59) 

 

Koperasi Lirik Minyak Jarak 

BANDUNG-Minyak jarak bakal juga dikembangkan oleh koperasi. 
KetuaUmum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Pusat, Adi Sasono 
mengatakansaat ini pihaknya tengah melakukan usaha pembibitan 
di wilayah Jember,Jatim. 

Selain itu, pendirian pabrik pengolah tanaman jarak menjadi 
sumber energi alternatif juga tengah direncanakan pihaknya. Pabrik 
ini di luar pabrik yang direncanakan bakal dibangun pemerintah. 
Lokasi pabrik akan ditempatkan dekat Jakarta, mengingat 
kebutuhan industri transportasi di ibukota per harinya mencapai 
seribu ton bahan bakar. 

"Kita sudah merintis program jarak. Berkerjasama dengan PTPN XII 
di Jember di lahan seluas 2000 ha. Setiap bulannya kita 
menghasilkan 3,5 juta stek," tandasnya kemarin.(dwi-59)  
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TKI Berpotensi Jadi Media Pencucian Uang 
Jakarta - Tenaga kerja Indonesia berpotensi menjadi korban tindak 
pidana pencucian uang dan pendanaan untuk organisasi teroris. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein menyampaikan hal itu dalam seminar bertajuk 
“Mengamankan Pengiriman Uang dari Kejahatan Pencucian Uang” di 
Ruang Pertemuan Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (10/8) pagi.  

Yunus menjelaskan, pencucian uang dan pendanaan bagi organisasi 
teroris bisa terjadi saat TKI mengirim atau menerima uang melalui 
jalur di luar perbankan, misalnya lewat kantor pos, agen TKI, atau 
dibawa pulang oleh TKI.  

Ia menduga, transaksi dana untuk jaringan teroris Doktor Azhari dan 
Nurdin M Top juga melalui jalur informal yang biasa dilewati TKI. 

“Jadi, harus ada analis yang melaporkan transaksi-transaksi 
keuangan baik yang mencurigakan atau tidak dalam transaksi 
tunai,” katanya. 

Yunus Husein menyarankan para TKI untuk menggunakan jalur 
perbankan dalam melakukan pengiriman uang. (Zulkarnain 
Harahap/E1) 
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Ini Dia: Super-PPATK 
Bila Revisi UU Tindak Pidana Pencucian Uang disetujui, PPATK bakal 
menjelma menyerupai KPK. Kelak, lembaga itu bakal memiliki 
wewenang menyelidiki dan menyita asset yang diduga hasil tindak. 
Pengacara, notaris, akuntan publik, hingga dealer mobil dan 
pedagang barang antik juga kudu melapor ke PPATK. 

Bila Revisi UU Tindak Pidana Pencucian Uang disetujui, PPATK bakal 
menjelma menyerupai KPK. Kelak, lembaga itu bakal memiliki 
wewenang menyelidiki dan menyita asset yang diduga hasil tindak. 
Pengacara, notaris, akuntan publik, hingga dealer mobil dan 
pedagang barang antik juga kudu melapor ke PPATK. 

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK 
menggebrak lagi. Setelah unjuk gigi dengan mengabarkan adanya 
15 rekening perwira tinggi polisi yang mencurigakan, tanpa 
diketahui banyak pihak, institusi pimpinan Yunus Husein itu kembali 
“mengasah pedang”. Persisnya, PPATK kini tengah menyusun 
sebuah naskah revisi atas Undang-Undang tentang Tindak Pidana 
Pencusian Uang (UU No.25 Tahun 2003), Tapi, ini bukan revisi 
biasa. Bila disetujui, lembaga itu pun kelak akan lebih berotot dan 
bertampang sangar. 

Tengok saja, salah satu aturan dalam draf undang-undang yang 
segera meluncur ke DPR itu menyebutkan bahwa PPATK bakal 
memiliki wewenang melakukan penyelidikan. Ini tentu hal yang 
baru. Soalnya, selama ini, lembaga yang berdiri pada 17 April 
empat tahun silam itu hanya memiliki wewenang melakukan 
analisis terhadap transaksi yang diduga terkait tindak pidana 
pencucian uang dan kemudian memberikan laporan kepada 
penyidik, baik jaksa maupun polisi. 

Bukan hanya wewenang melakukan penyelidikan, PPATK kelak juga 
berhak memerintahkan penyedia jasa keuangan untuk 
menghentikan sementara transaksi keuangan yang diduga terkait 
dengan tindak pidana pencucian uang. Lembaga itu juga dibekali 
taji berupa hak memberi sanksi administrative bagi reporting 
parties – lembaga yang mesti memberikan laporan ke PPATK – yang 
tidak menyampaikan laporan. 

Sekedar meyegarkan ingatan, yang dimaksud dengan pencucian 
uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, 
membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, 
membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas 
harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana 
dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal 
usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta yg sah. 

Ironisnya, berdasarkan catatan selama berkiprah selama tahun 
2002, baru sekitar 20 kali Undang – Undang tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang di gunakan sebagai dakwaan tunggal di pengadilan. 
Salah satunya adalah kasus pembobolan Rp. 31 miliar di Bank 



Internasional Indonesia. Lukman Hakim, salah satu terdakwa dalam 
kasus itu, diganjar hukuman delapan tahun penjara oleh Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan pada 15 Juli 2005. 

Perkara tersebut bermula dari niat Yayasan Dana Pensiun PT.Pupuk 
Sriwijaya (Pusri) Palembang, Sumatera Selatan, untuk 
menempatkan dananya dalam bentuk deposito di BII Cabang Senen, 
Jakarta. Bukannya didepositokan. Oleh terdakwa yang bekerja 
sebagai pemasar deposito berjangka BII, uang milik yayasan itu 
malah diserahkan ke PT. Kharisma Hotel International di Cirebon, 
Jawa Barat. 

Di mata majelis hakim, Lukman terbukti telah menyerahkan tiga 
lembar cek kepada Ade Suhidin, Direktur Utama PT. Kharisma Hotel 
International. Mestinya, menurut majelis, Lukman patut menduga 
bahwa dana tersebut merupakan hasil tindak pidana. Tak pelak, 
majelis pun berkesimpulan bahwa terdakwa menabrak Pasal 3 ayat 
(1) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Beleid 
tersebut berbunyi antara lain orang yang dengan sengaja membayar 
atau membelanjakan harta yang patut diduga hasil tindak pidana, 
baik atas nama sendiri maupun pihak lain, dipidana paling singkat 
lima tahun dan maksimal 15 tahun. 

Dalam kasus tersebut, jaksa penuntut umum menggunakan jerat 
Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang karena 
ancaman pidana minimal dari beleid itu adalah lima tahun. 
Hukuman minimal itu lebih tinggi disbanding ancaman yang ada di 
Undang-Undang tentang Perbankan. Disamping itu, bukti-bukti yang 
disajikan oleh PPATK juga cukup kuat sehingga pembuktian menjadi 
lebih mudah. 

Menurut Yunus Husein, Ketua PPATK, minimnya laporan lembaganya 
yang sampai ke meja hijau bukanlah alasan untuk merevisi Undang-
Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yunus yang juga 
mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan 
bahwa latar belakang dari pembuatan undang-undang baru itu-
istilah ini lebih dipilih Yunus daripada amendemen-adalah karena 
lembaganya harus meningkatkan efektivitas kerja. 

Selain itu, ada juga rekomendasi dari FATF alias Financial Action 
Task Force on Money Laundering sebagai badan dunia yang 
menaungi lembaga – lembaga anti pencucian uang, yang intinya 
mensyaratkan standar baru bagi pemberantasan pencucian uang. 
“Dengan undang-undang yang lama, kita masih sangat kesulitan 
dalam mendeteksi dan menindak pelaku pencucian uang,” katanya. 

Tak heran jika judul undang-undang itu pun diganti menjadi RUU 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang. Bakal perangkat hukum itu terdiri dari 113 pasal dan 233 
aturan. Hal ini tentu berbeda dengan undang-undang sebelumnya 
yang hanya terdiri dari 46 pasal dan 123 aturan. 

Di antara aturan baru yang dimasukkan dalam rancangan undang-
undang itu terdapat kualifikasi pemindanaan dan pidana tambahan 
bagi korporasi. Pihak yang mesti memberikan laporan kepada 
PPATK juga dimelarkan mulai dari penyedia jasa keuangan hingga 
profesi seperti advokat, notaries, dan akuntan publik. Selain itu, 
penyedia barang dan jasa seperti agen properti, dealer mobil, 
pedagang perhiasan, pedagang logam mulia, pedagang permata, 
dan pedagang barang antik juga wajib memberikan laporan ke 
PPATK. 
 
Jenis pelaporan yang wajib diajukan oleh profesi (advokat, 
notaries, akuntan publik) yakni berupa laporan transaksi yang 
dilakukan untuk dan atas nama kliennya sebesar Rp.500 juta atau 
lebih. Hal yang sama berlaku juga untuk penyedia barang dan jasa. 
“Diharapkan, dengan perluasan reporting parties, deteksi adanya 
pencucian uang menjadi lebih luas lagi.” Tutur Yunus. Soalnya, 
yang namanya aset itu bisa dengan sangat cepat berpindah-
pindah,” katanya lagi. 

 
POLISI BERSIKAP SETENGAH HATI 

Tak hanya itu. Dengan adanya undang-undang tersebut, kelak pihak 
pelapor memiliki wewenang menunda transaksi selama lima hari 

kerja. Hal itu bisa dilakukan dengan alasan di antaranya: transaksi 
diduga digunakan untuk menampung asset yang berasal dari tindak 
pidana, tidak digunakan sesuai dengan alasan pembukaan rekening, 
dan diketahui menggunakan dokumen palsu. 

Cukup? Belum. Di dalam rancangan undang-undang itu juga 
tertuang aturan mengenai acara pembalikan beban pembuktian 
secara perdata terhadap harta kekayaan yang diduga berasal 
darihasil tindak pidana. Bahkan, di sana tercantum pula pengaturan 
acara penyitaan dalam proses penyidikan. 

Namun, tampaknya perjalanan calon perundang-undangan ini tak 
akan mulus. Luhut M. Pangaribuan, Wakil Ketua Ikatan Advokat 
Indonesia, tak setuju jika advokat maupun notaris harus melapor ke 
PPATK. Alasannya, menurut Luhut, wewenang PPATK hanyalah 
mengintip transaksi melalui Bank. Lalu, apabila PPATK menemukan 
transaksi mencurigakan, “Maka yang berwenang menelusuri adalah 
polisi, bukan PPATK,” tuturnya. 

Masalahnya, selama ini polisi terkesan “setengah hati” meladeni 
laporan dari PPATK. Coba lihat, hingga kini, kabar tentang 15 
rekening mecurigakan milik perwira tinggi polisi yang disampaikan 
PPATK ke Mabes Polri seolah lenyap di telan bumi. Agaknya, 
persoalan seperti itulah yang membuat PPATK geregetan dan ingin 
memiliki kewenangan melakukan penyelidikan hingga menyita aset. 
(* Ariyanto, Teguh Usia Imam, Eko Zulham, dan Saswitariski) 
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PPATK: Laporan Keuangan Mencurigakan 
Meningkat 
JAKARTA--MIOL: Laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait 
pencucian uang yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) dari 1 Januari hingga 12 Mei 2006 
secara rata-rata per bulan meningkat dibanding laporan yang masuk 
pada tahun 2005. 

Menurut Kepala PPATK Yunus Husein di Jakarta, Senin (29/5) dari 
data sementara rata-rata per bulan PPATK menerima laporan 
sebanyak 256,82 sementara dari 1 Januari hingga 31 Desember 2005 
laporan yang masuk sebanyak 171,25. 

"Setiap harinya kami menerima 8,5 laporan transaksi keuangan yang 
mencurigakan," kata Yunus Husein dalam sambutannya pada acara 
HUT PPATK. 

Ditambahkannya, hingga 12 Mei ini jumlah laporan transaksi yang 
mencurigakan mencapai 1.130 laporan, sementara pada tahun 2005 
sebanyak 2.055 laporan. Sedangkan total laporan yang sudah masuk 
sejak tahun 2001 mencapai 4.441 laporan, dengan jumlah pelapor 
sebanyak 109 bank dan 35 non bank. 

Sementara mengenai kasus atau hasil analisa PPATK yang 
disampaikan kepada penegak hukum sebanyak 419 kasus, dengan 
rincian kepada polisi 413 kasus dan kejaksaan 6 kasus. 

Yunus juga menjelaskan hingga saat ini baru tiga bandara yang 
melaporkan mengenai pembawaan uang tunai dengan jumlah 
laporan sebanyak 812 laporan, terdiri dari Batam 659 laporan, 
Jakarta 100 dan Tanjung Balai Karimun 53 laporan. 

Menurut Yunus, dari jumlah laporan yang sudah ditindaklanjuti 
Kepolisian dan KPK, enam diantaranya sudah disidang dengan 
berdasar pada UU Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Keenam kasus itu, antara lain satu orang pemilik money changer 
yang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dituntut 
hukuman 7-8 tahun karena tidak melaporkan transaksi yang 



dilakukan istri pemilik bank Global Irawan Salim sebesar Rp20 
miliar. 

Dua orang juga sedang di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dan sudah sampai tahap pengambilan keputusan di 
Mahkamah Agung, serta satu kasus di Jawa Tengah dan satu di PN 
Medan. (Ant/OL-06) 
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Co-Chairs 

The APG decided at its first Annual Meeting in Tokyo in March 1998 
to appoint two Co-Chairs. Australia has, since the APG's inception, 
occupied one of the Co-Chair positions, with the other being 
rotated every two years amongst Members. In the future it is 
anticipated that both Co-Chair positions will rotate. 

Brief resumès of the current Co-Chairs follow: 

Commissioner Mick Keelty (2003-), Australia 

Commissioner Keelty has more than 30 years experience as a police 
officer and was appointed as Australian Federal Police (AFP) 
Commissioner in April 2001. He  is the first Commissioner appointed 
from within the ranks of the AFP. The AFP is Australia's national 
policing agency and is also Australia's international law 
enforcement representative with officers based at 30 posts in 25 
countries. 

Commissioner Keelty is Chair of the Board for the Australian Crime 
Commission and is a member of the Business Government Advisory 
Group on National Security, a forum for high-level dialogue 
between business and government on national security in Australia. 

As AFP Commissioner, Mr Keelty assumes the role of representative 
of Interpol in Australia.   

He is also one of 21 members on the Pacific Islands Chiefs of Police 
Committee and holds a position on the Board of Government of the 
Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) - an 
Australian/Indonesian training and capacity building initiative 
based in Semarang, Indonesia.  

Dr Yunus Husein (2006-), Indonesia 

Dr Yunus Husein SH, LL.M is Head of the Indonesian Financial 
Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK), having been 
appointed in December 2002. PPATK was established in April 2002 
and serves as Indonesia's Financial Intelligence Unit (FIU).  

Dr Husein has held the position of Secretary to the Indonesian 
National Coordination Committee on Money Laundering since 
January 2004. 

Dr Husein holds a Bachelor in Law from the University of Indonesia; 
a Masters of Law (LLM), the American University, Washington DC; 
and a Doctor of Law, University of Indonesia.  

The APG warmly welcomes Dr Husein as the new Co-chair for the 
duration 2006 - 2008.  

Previous Co-chairs 

The inaugural Co-Chairs were Mr John Broome, Chairperson, 
National Crime Authority, Australia and Ambassador Rodolfo I 
Dumapias, Special Assistant, Office of the Secretary, Intelligence 
and Security Services, Department of Foreign Affairs, Republic of 
the Philippines. 

In June 1999, Mr Dumapias was replaced as Co-Chair by Ambassador 
Rosalinda V Tirona, Assistant Secretary, Department of Foreign 
Affairs.  

In September 1999, Mr Broome was replaced by Mr Gary Crooke, 
the new Chairperson of Australia's National Crime Authority. 

In June 2000, Ambassador Tirona was replaced by Dato' Huang Sin 
Cheng, Deputy Governor of Bank Negara Malaysia (Central Bank of 
Malaysia) until the expiration of Malaysia’s period as Co-Chair on 30 
June 2002. 
 
Mr Gary Crooke retired from his role in September 2002. In January 
2003 Commissioner Mick Keelty, the Chair of Board of the 
Australian Crime Commission and the Commissioner of the 
Australian Federal Police, was appointed as Australia's new Co-
Chair. 

In July 2002, Korea took up the Co-Chair position. The Co-Chair 
position was held by Mr Dong-Kyu Shin, Commissioner, Korea 
Financial Intelligence Unit (KoFIU), Ministry of Finance and 
Economy, Republic of Korea. In September 2002, Mr Shin was 
replaced as Co-Chair by the new Commissioner of KoFIU, Mr Gyu-
Bok Kim, who held the Co-Chair position until April 2003. Mr Kim 
was replaced as Co-Chair by the new Commissioner of KoFIU, Mr 
Young-Min Baang. In May 2004 Mr Yangho Byeon, the new 
Commissioner of KoFIU took over as Co-Chair until the expiration of 
Korea’s period as Co-Chair on 30 June 2004. 

In July 2004 Japan took on the role of Co-Chair. The Japanese Co-
Chair position was initially held by Mr Tatsuya Kanai, Director, 
Japan Financial Intelligence Office, Financial Services Agency. On 
30 July 2004 Mr Naotaka Kawakami, Director, Japan Financial 
Intelligence Office, Financial Services Agency took on the Co-Chair 
role. In July 2005 Mr Nobuyoshi Chihara, Deputy Commissioner for 
International Affairs, Financial Services Agency and President, 
Japan Financial Intelligence Office took over the position of Co-
Chair for Japan until the expiration of Japan’s period as Co-Chair 
on 7 July 2006.* 
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Adelin Lis Mempertanyakan Kasusnya  
 
JAKARTA, KOMPAS - Tersangka pembalakan liar Adelin Lis 
mempertanyakan mengapa kasusnya ditangani secara 
pidana. Adelin, yang diduga melakukan pembalakan liar di 
Sumatera Utara itu, kabur dan akhirnya ditangkap di 
Beijing, China, Agustus yang lalu. Sementara, Polri sendiri 
meyakini Adelin melakukan pembalakan liar sejak lama 
dan merugikan negara triliunan rupiah. 

Melalui pengacaranya, Hotman Paris Hutapea, Kamis 
(28/9), menyebut Adelin hanya melanggar Rencana Kerja 
Tahunan di dalam HPH (Hak Pengusahaan Hutan) milik 
Adelin sendiri. Pelanggaran demikian menurut Hotman 
diproses melalui sanksi administratif bukan pidana. HPH 
yang dimiliki Adelin melalui perusahaan Mujur Timber 
Group yaitu seluas 40.000 hektar. 

Namun, ketika ditanya mengapa jika hanya melanggar 
administrasi penebangan saja Adelin harus kabur, Hotman 
menjawab, "Ya karena takut. Direksi-direksi lainnya sudah 
pada ditangkapin. Siapa yang enggak takut?" ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur 
Jenderal Paulus Purwoko menegaskan, Polri punya bukti-
bukti cukup Adelin melakukan praktik pidana pembalakan 
secara liar. Adelin telah diincar sejak lama dalam operasi 
pemberantasan pembalakan liar oleh Polri. 

"Boleh-boleh saja pengacara bicara begitu kan setiap 
pengacara tentu menginginkan kliennya lolos. Tapi kami 



punya bukti. Ingat, pelaku kerap melakukan illegal logging 
sekalipun memiliki HPH, itu modus lama," tandas 
Purwoko. 

Secara terpisah, Ketua Pusat Pelaporan dan Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebutkan, Polri 
memang telah lama meminta bantuan PPATK untuk 
menyelidiki jejak finansial sejumlah pihak yang diduga 
terlibat pembalakan liar. Menurut Yunus, sejak Februari 
lalu telah 16 kasus pembalakan liar yang diselidiki Polri 
bekerja sama dengan PPATK. Di antara kasus-kasus itu 
termasuk kasus Adelin Lis. 

Husein menyebutkan, tidak terlalu sulit mengikuti jejak-
jejak finansial  pihak-pihak yang diduga mendapat aliran 
dana yang berasal dari pembalakan liar. 
Menurutnya,sekalipun dana tersebut dilarikan ke luar 
negeri jejaknya akan terlacak.  Walaupun mungkin PPATK 
tidak dapat menyelamatkan dana yang dilarikan itu. 
"Tapi, pelacakan kita itu bisa jadi bahan untuk Polri untuk 
menyidik," ujarnya. 

Menurut Yunus, dari kasus-kasus pembalakan yang sedang 
diselidiki itu, beberapa di antaranya tersinyalir 
melibatkan sejumlah oknum Polri maupun TNI. 
Menurutnya, laporan PPATK soal 15 rekening polisi yang 
mencurigakan beberapa waktu lalu, ada di antaranya yang 
diindikasikan terkait pembalakan liar. "Tapi yang 16 kasus 
tadi tidak terkait dengan pihak yang masuk dalam laporan 
15 rekening itu. Terpisah," ujar Yunus. 

Sumber di Mabes Polri menyebut, Adelin sebenarnya 
selama ini banyak bergaul dengan berbagai kalangan elit 
pejabat. Dalam kegiatan pertemuan para elit atau 
kegiatan golf para pejabat, Adelin kerap hadir. "Dia sudah 
menancapkan paku di mana-mana," ujar sumber itu. (SF) 

 

Hukum Online.Com 
Fokus 
Jum'at, 13 Oktober 2006 
Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi? Ratifikasi UNCAC  
 
Selain asset recovery, Konvensi Anti Korupsi juga memperluas 
wilayah tindak pidana korupsi. Sektor swasta pun akan menjadi 
sasaran.  

Nyata adanya tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak saja menjadi 
momok bagi bangsa Indonesia. Tipikor bahkan telah dianggap 
musuh bersama oleh dunia internasional. Hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan ditandatanganinya United Nations Convention 
Against Corruption 2003 (UNCAC-Konvensi PBB tentang Anti 
Korupsi) untuk pertama kalinya di Merida, Meksiko, 9 Desember 
2003 oleh 133 negara.  

Indonesia sendiri lewat rapat paripurna DPR, 20 Maret 2006 
mengesahkan Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan 
UNCAC 2003. Meski telah ditandatangani sejak 2003 dan diratifikasi 
pada awal 2006, banyak kalangan yang belum mengetahui apa isi 
dari UNCAC. Utamanya terkait dengan UU Pemberantasan Tipikor 
yang saat ini dipunyai Indonesia. Sampai saat ini Indonesia telah 
mengundangkan tiga UU tentang Pemberantasan Tipikor yaitu UU 
No.  3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 
2001. 

Tujuan Umum Konvensi 
o    Meningkatkan/memperkuat tindakan pencegahan dan 

pemberantasan korupsi  
o    meningkatkan/memperkuat kerjasama internasional 

(pengembalian aset)  
o    meningkatkan integritas dan akuntabilitas dan manejemn 

publik dalam kelola kekayaan negara 

Prof. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Internasional 
Universitas Padjajaran Bandung menyatakan, ratifikasi UNCAC 
menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah Indonesia untuk 
memerangi korupsi terutama dalam usaha mengembalikan aset dari 
luar negeri yang berasal dari hasil korupsi di Indonesia. Hal ini 
dapat dilihat dari penjelasan umum UU No. 7 Tahun 2006. 

Ada beberapa hal penting dalam UNCAC yang perlu mendapat 
perhatian. Paling tidak ada tiga hal yang menarik untuk dikaji, 
yaitu kriminalisasi, asset recovery dan kerjasama internasional. 
Terkait dengan rencana revisi UU Korupsi yang saat ini sedang 
berjalan, menurut Prof. Andi Hamzah, Ketua Tim Revisi UU Korupsi, 
sebisa mungkin muatan dalam UNCAC akan dimasukkan. 

  

Kriminalisasi 

Siaga merah bagi para pengusaha yang suka cincay atau 
menggunakan teknik potong kompas untuk memuluskan usahanya 
dengan memberikan sedikit fulus kepada pejabat publik maupun 
sesama swasta. Pasalnya, UNCAC telah memperluas pengertian 
tindak pidana suap dalam ranah korupsi.  

Bentuk penyuapan yang dikriminalisasi tidak hanya tindak pidana 
penyuapan terhadap pejabat publik domestik, tetapi juga terhadap 
pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional. 
Disamping itu, penyuapan di sektor swasta pun  dikategorikan 
sebagai tipikor. Meski demikian, korupsi di sektor swasta ini masih 
terbatas dalam hal penyuapan. 

Beberapa perkara korupsi di Indonesia menunjukkan kalangan 
swasta tidak luput dari jerat korupsi. Contoh paling gampang 
adalah dijeratnya beberapa rekanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
dalam perkara korupsi KPU. Namun yang perlu dicermati, rekanan 
KPU tersebut dijerat korupsi karena terbukti merugikan keuangan 
negara. Sedangkan di UNCAC tidak harus ada kerugian keuangan 
negara. 

Menurut Rudy Satriyo Mukantardjo, pengajar hukum pidana 
Universitas Indonesia, ada tiga hal dalam pasal 21 UNCAC terkait 
dengan penyuapan di sektor swasta. Pertama, subyek hukumnya 
adalah seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas, 
untuk suatu badan sektor swasta. Kedua, aktivitasnya terbatas pada 
sektor swasta yang bergerak di bidang atau dalam melaksanakan 
kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan. Ketiga, batasan 
sektor swasta. Sektor swasta adalah yang tidak termasuk dalam 
penjelasan keuangan atau perekonomian negara seperti yang 
disebutkan UU No. 31 Tahun 1999. 

Dalam pandangan Rudy, perluasan korupsi sampai di sektor swasta 
adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sebab, sepanjang 
pengamatannya, penegakan hukum di bidang korupsi seringkali 
terbentur tipisnya perbedaan antara swasta dan negara. Contoh 
konkritnya adalah kasus kredit macet Bank Mandiri. Akibatnya, 
negara seringkali sulit mengembalikan kekayaannya yang hilang 
karena tipikor. 

  

Asset Recovery dan gugat perdata 

Berikutnya asset recovery. Menurut Chairul Huda, pengajar hukum 
pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga konsultan KPK 
untuk UNCAC, asset recovery adalah strategi baru pemberantasan 
korupsi yang melengkapi strategi yang bersifat pencegahan, 
kriminalisasi dan kerjasama internasional.  

Asset recovery ini mengatur soal tindakan pengembalian aset 
negara yang dikorupsi di luar negeri hingga mekanisme 
pengembalian aset. Hanya saja, sebagai hal yang baru ini akan 
menjadi tantangan bagi Indonesia. Apalagi, ujar Chairul, asset 
recovery ini tidak ada padanannya dalam hukum Indonesia. 

Selain sesuatu yang baru, asset recovery ini juga akan mendapatkan 
tantangan lain. Misalnya soal kerjasama internasional dan sistem 
hukum di tiap negara yang jelas berbeda.  



Memang, salah satu ayat dalam pasal 53 UNCAC mengatur, setiap 
negara peserta wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya mengambil 
tindakan yang diperlukan untuk mengizinkan negara peserta lain 
untuk memprakarsai gugatan perdata di pengadilan. Bandingkan 
dengan hukum acara perdata Indonesia. Konsep gugatan di 
Indonesia, gugatan dapat diajukan terhadap orang atau badan 
hukum yang bertempat tinggal di Indonesia. Jika dibandingkan 
dengan UNCAC, maka perlu pengkajian sendiri dalam hal 
penggugatnya adalah negara. 

Selain itu, dalam hukum pidana korupsi, gugatan perdata yang 
dapat dilakukan dalam hal adanya kerugian keuangan negara tetapi 
perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, 
hanya dapat dilakukan oleh jaksa pengacara negara (JPN). Belum 
diperoleh contoh kasus jika gugatan tersebut dilakukan oleh negara 
asing. 

Selain itu, persoalan lain akan muncul ketika asset recovery 
dilakukan dalam hubungan negara dengan negara (state to state). 
Pasalnya, saat itu terjadi menurut perlu sebuah lembaga pemegang 
otoritas. ”Siapa lembaga ini? Bisa jadi masalah kalau tidak 
ditentukan,” ujar Chairul.  

Pendapat Chairul ini diperkuat oleh Romli. Menyinggung kinerja Tim 
Pemburu Aset Koruptor yang diketuai Wakil Jaksa Agung Basrief 
Arief, Romli melihat ego sektoral instansi terkait menjadikan kerja 
tim pemburu koruptor tidak berfungsi. ”Lihat saja, tanpa dukungan 
Departemen Luar Negeri pasti mereka terpental-pental,” ujar 
Romli. 

 

Kerjasama Internasional  

Tidak bisa tidak, dalam memerangi kejahatan korupsi yang semakin 
canggih, terorganisir, dan bersifat transnasional, kerjasama antar 
negara menjadi pilihan utama. Menurut Romli, ada tiga prinsip 
kerjasama yang harus diperhatikan. Yakni adanya kepentingan 
politik yang sama, saling menguntungkan dan non intervensi. 
”memang lebih condong ke politik daripada hukum,” ujar Romli. 

Ada lima bentuk kerjasama yang bisa dilakukan terkait dengan 
UNCAC. Ekstradisi (UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi), Mutual 
Legal Assistance (Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana - 
UU No. 1 Tahun 2006), Perjanjian Pemindahan Orang Yang sudah 
Dihukum (Transfer of Sentenced Persons), Perjanjian Pemindahan 
Pemeriksaan Kriminal  (Transfer of Criminal Proceding) dan 
investigasi bersama.  

Sayang, sistem ekstadisi di Indonesia sebagai bagian dari bentuk 
kerjasama menurut Romli masih bersifat administratif dan 
cenderung politis karena ditentukan oleh Presiden. 

Selain ekstradisi, beberapa kalangan juga mempersoalkan MLA. 
Misalnya saja Yunus Husein. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan itu berpendapat, dalam hal MLA Indonesia 
kurang progresif. Hal ini dapat dilihat dari keterlambatan Indonesia 
meratifikasi perjanjian MLA yang sudah ditandatangani dengan 
negara lain. Padahal, MLA cukup berperan dalam hal pengembalian 
aset.  

Dari tiga perjanjian yang dimiliki Indonesia, ada satu perjanjian 
yang walaupun sudah ditandatangani beberapa tahun lalu sampai 
saat ini belum diratifikasi. Yakni perjanjian MLA dengan Korea. 
Perjanjian MLA dengan Republik Rakyat China yang ditandatangani 
tahun 2000 baru saja diratifikasi DPR pada 2006. Sedangkan 
perjanjian MLA Multilateral dengan hampir seluruh negara anggota 
ASEAN sudah ditandatangani November 2004, tetapi sampai hari ini 
belum diratifikasi. 

Kabar terbaru, saat ini Indonesia tengah melakukan proses 
perundingan MLA bilateral dengan Hongkong dan perjanjian 
ekstradisi dengan Singapura. Dua negara yang ditenggarai menjadi 
tempat favorit bagi para koruptor mengamankan uang mereka. Di 
Hongkong, misalnya, Tim Pemburu Koruptor yang dipimpin Basrief 
pernah menemukan adanya rekening atas nama tersangka korupsi 

Bank Harapan Sentosa Hendra Rahardja. Sementara di Singapura, 
diperkirakan ada sekitar Rp6-7 triliun dana tersangka korupsi yang 
diparkirkan di sana. 

Soal kerjasama internasional Romli mengkritik kelemahan diplomasi 
dan negosiasi perwakilan Indonesia. ”Penyakitnya orang Indonesia 
itu, bosenan, pengen cepat selesai dan pengen jalan-jalan,” kritik 
Romli. Kelemahan diplomasi ini semakin diperparah dengan 
lemahnya penegak hukum di tingkat nasional. ”Seringkali pihak luar 
udah mau bantu, tapi aparat Indonesia lambat responnya,” tambah 
Romli. 

  

Terpadu  

Kesimpulannya, menurut Romli, UNCAC akan memberikan dampak 
yang sangat signifikan dalam strategi pencegahan dan 
pemberantasan korupsi yang telah terdapat dalam UU 31/1999, UU 
20/2001 dan UU 30/2002 tentang KPK.  

Oleh karena itulah Romli meminta pemerintah memperhatikan 
kaitan antara UNCAC dengan sistem hukum di Indonesia. Hal yang 
pasti dilakukan menurutnya dalah harmonisasi antara UNCAC 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Memang substansi 
UNCAC menyinggung banyak UU. Misalnya saja,UU Korupsi, UU 
Pencucian Uang, UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) hingga 
UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (saat ini masih RUU 
KMIP). 

Soal revisi UU Korupsi yang baru ini, Romli meminta agar tim revisi 
menunggu kerja dari tim ahli PBB yang akan membuat petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis UNCAC. ”Kalau juklak dan juknis 
selesai, baru UNCAC beserta juklak dan juknisnya di-insert ke draf 
revisi UU Korupsi,” tukas Romli. 

Menurut Romli, selain konsentrasi terhadap revisi UU Korupsi, ada 
dua UU yang perlu diperhatikan. Yakni UU PSK serta KMIP. Dua UU 
ini menurut Romli mutlak ada sebagai pendamping UU Korupsi yang 
baru. 

Tak lupa, Romi juga meminta agar Departemen Luar Negeri jeli 
sebelum mendepositkan ratifikasi UNCAC ke PBB. ”Jangan hanya 
karena pengen mendapat pujian karena telah meratifikasi lantas 
tidak memperhatikan substansinya,” pesan Romli.  

Bagaimana? Sudah cukupkah sebagai pelipur lara pasca putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam uji materiil Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Memberantas korupsi 
memang bukan pekerjaan yang mudah...Apalagi kalau aparat 
hukum tak memberi dukungan penuh! (Aru) 
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BPK, KPK, PTAK SEPAKAT KERJASAMA 
BERANTAS MONEY LOUNDRING 
Ditulis oleh Redaksi    
 
Jakarta (SIB) 

Badan pemeriksa Keuangan (BPK) menandatangani nota 
kesepahaman kerjasama dengan komisi Pemberantasan Korupsi dan 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam 
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang. 

Ketua BPK Anwar Nasution, menilai masalah yang terjadi dalam 
kasus seperti BLBI dan kredit bermasalah di perbankan, akibat 
masih banyaknya kantor akuntan publik yang tidak bekerja secara 
professional. Ke depan BPK akan lebih banyak mengaudit utang 



dalam negeri, subsidi migas, anggaran untuk menangani  konflik di 
berbagai daerah. 

Anwar menilai dana yang tidak jelas pertanggungjawabannya lebih 
baik dialihkan untuk dana pendidikan, kesehatan dan pembangunan 
infrastruktur. Anwar menambahkan dalam upaya memerangi 
korupsi BPK akan memperluas cakupan  pemeriksaannya. BPK juga 
akan memeriksa semua sumber penerimaan negara baik 
penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak.  

PPATK Mencatat Sejak Januari-Agustus 2006 Lebih Dari 10.000 
Transaksi Keuangan Mencurigakan 
Sementara itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) mencatat, sejak  Januari hingga Agustus 2006, terdapat 
bukti dari 10.000 laporan dari transaksi keuangan yang 
mencurigakan. 
Ketua PPATK Yunus Husein, mengatakan lebih dari 10.000 laporan 
transaksi yang mencurigakan, 5530 laporan di antaranya berasal 
dari lembaga perbankan, sementara 5740  berasal dari lembaga non 
bank dengan jumlah pelapor sebanyak 115. 

Yunus menambahkan hasil analisis PPATK ini sebagian sudah 
dilaporkan ke aparat penegak hukum.  Sebanyak 411 kasus sudah 
dilaporkan kepada polisi dan 5 kasus ke kejaksaan. Yunus 
mengatakan kerjasama dengan Singapura dalam pertukaran formasi 
dalam kasus pencucian uang juga telah mengalami kemajuan. Jika 
dulu Indonesia sulit mendapatkan data dari Singapura tentang 
pelarian uang termasuk pencucian uang baik dari Indonesia ke 
Singapura maupun sebaliknya, namun saat ini pihak Singapura telah 
bersedia melayani permintaan data tersebut. (T/C-3/Metro/u) 

 

 

Sijori Mandiri 

Tuesday, 26 September 2006 

S'pura Persulit Perjanjian Ekstradisi 
Jakarta-Meski pembicaraan telah dilakukan sekitar 30 tahun, 
perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura belum juga 
diketahui kapan akan disepakati. Malah, Pemerintah Singapura 
masih saja mempersulit terwujudnya perjanjian ekstradisi tersebut. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Hamid 
Awaluddin dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di 
Gedung DPR, Jakarta, Senin, mengatakan perundingan kedua pihak 
telah sembilan kali dilakukan namun masih terdapat perbedaan 
prinsipil antara kedua negara. "Sudah ada kemajuan, namun masih 
ada perbedaan," katanya. 

Salah satu ganjalan untuk mewujudkan perjanjian ekstradisi di 
antara Indonesia-Singapura adalah perbedaan pada jenis dan 
catatan kejahatan (list crime). 

Indonesia menginginkan open list, artinya tidak perlu ada ketentuan 
kejahatan tertentu, sedangkan Singapura menginginkan fix list yang 
menggariskan perlunya ditentukan kejahatan tertentu. 

Dengan list crime itu pula, menurut dia, Singapura menginginkan, 
agar orang yang bisa diekstradisi adalah mereka yang dihukum 
minimal dua tahun. "Kita menginginkan untuk mereka yang dihukum 
satu tahun," katanya. 

Sejauh ini, menurut dia, kedua pihak sedang membicarakan secara 
mendalam mengenai perbedaan tersebut. 

Kepada anggota DPR, Hamid menambahkan, optimistis perbedaan 
itu akan bisa diselesaikan kedua pihak. 

Di tempat terpisah, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan perjanjian ekstradisi 
dengan Singapura terhalang karena Indonesia belum melakukan 
ratifikasi konvensi tentang anti korupsi. Akibatnya pemerintah tidak 
dapat melakukan kerjasama ekstradisi maupun legal mutual 

assistance atau pertukaran alat bukti. “Kita tidak bisa 
memanfaatkan secara masksimal karenan belum ratifikasi” kata 
Yunus saat penandatangan kerja sama pemberantasan korupsi 
dengan BPK dan KPK di Gedung BPK, Jakarta, Senin (25/9).  

Yunus mengatakan Indonesia membutuhkan legal assistance dengan 
10 negara ASEAN diantaranya Singapura dan Malaysia yang 
keduanya telah melakukan ratifikasi masing-masing pada April dan 
Juni 2004 lalu. Namun pemerintah hingga kini belum meratifikasi 
sehingga tidak memanfaatkan untuk meminta alat bukti atau 
lainnya dari Singapura.  

Yunus menambahkan, Departemen Luar Negeri saat ini masih 
melakukan pembicaraan ekstradisi, ia berharap pembicaraan segera 
menemui kesepakatan.  

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Hendarman Supandji 
mengatakan saat ini masih ada perbedaan pendapat dengan 
Singapura tentang korupsi. “Kita menganut 12 item, tetapi 
Singapura hanya mengenal suap” kata Hendarman. Sedangkan 
mengenai narkotika dan terorisme telah disepakati, hanya sajua 
mengenai korupsi belum ditemukan rumusannya. 

Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja sehari ke Singapura 
bulan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimistis 
perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura akan selesai 
dalam waktu dekat. (sm/ant/ti) 
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EDITORIAL 
 
Korupsi dengan Karung 
 

PEMERINTAH dan koruptor sedang beradu kelihaian. Semakin gencar 
dan keras upaya pemberantasan korupsi, semakin licin dan licik 
para koruptor menemukan jalan pembenaran. 

Alhasil, keanehanlah yang dirasakan sekarang ini. Pemerintah 
mengatakan telah memenjarakan puluhan bupati 
dan gubernur serta anggota DPR/D yang terlibat 
korupsi, tetapi praktik korupsi itu sendiri tidaklah 
surut. Peringkat Indonesia dalam soal korupsi 
masih bertengger di puncak anak tangga. 

Kalau para pemberantas, baik oknum maupun 
lembaga, gencar dan taat pada aturan 

pemberantasan, selicin dan selicik apa pun para koruptor, mereka 
akan bisa dibekuk. Akan tetapi, yang menjadi sulit di Indonesia 
karena pemberantas dan yang diberantas bersepakat untuk 
melicinkan jalan bagi korupsi agar diterima sebagai kebenaran. 
Itulah salah satu jawaban mengapa korupsi tidak pernah surut 
walaupun perang terhadapnya gencar dikumandangkan. 

Para koruptor sampai kapan pun tidak pernah kehilangan akal untuk 
menemukan cara melenyapkan jejak. Akan tetapi, salah satu pintu 
masuk yang bisa dipakai untuk pengejaran dan pengusutan adalah 
transaksi perbankan. 

Sejak 2002, berdiri lembaga yang namanya Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan teknologi dan sistem 
monitoring transaksi keuangan di dan melalui perbankan, badan ini 
bisa menelusuri jejak perpindahan uang dari rekening ke rekening. 

Salah satu indikasi yang bisa dipakai sebagai dasar kecurigaan 
adalah jumlah transaksi yang besar dan perpindahannya dari 
rekening yang satu ke rekening yang lain. Kedua, adalah 
pertumbuhan jumlah setoran ke rekening tertentu, terutama 
perorangan. 

PPATK yang dipimpin Yunus Husein telah banyak membantu polisi 
dan aparat penegak hukum dalam membongkar perampokan uang 



negara oleh para koruptor. Namun, lembaga ini mengeluh bahwa 
jasanya belum dimanfaatkan secara optimal oleh para penegak 
hukum dalam memburu koruptor. 

Menurut PPATK, sejak 2002, yang paling banyak menggunakan 
jasanya adalah KPK, yaitu sebanyak 160 kali. Kepolisian malah 
hanya 130 kali. Dengan bantuan PPATK, KPK berhasil menjebloskan 
para koruptor ke penjara. 

Tetapi PPATK jangan berbangga diri dulu. Para koruptor sekarang 
mulai menghindari perbankan dalam operasi mereka. Pihak-pihak 
penerima sogok, terutama di kalangan elite, telah menempuh cara 
yang disebut korupsi melalui karung. Artinya kalau mau menyogok, 
si penyogok harus membawa uang tunai. Kalau jumlahnya miliaran, 
harus dibawa berkarung-karung ke alamat si pejabat. 

Kelihaian para koruptor tentu tidak bisa dilawan sendiri oleh PPATK 
saja. Yang terpenting adalah kesamaan persepsi dan rasa saling 
percaya di antara aparatur penegak hukum. Bila tidak, semakin 
korupsi dilawan, semakin berkarung-karung uang negara dijarah.* 

 

Masyarakat Transparansi Indonesia 

Sumber: Kompas - Selasa, 26 September 2006  

Singapura Belum Sepakati Definisi Korupsi 
Pemerintah Singapura belum menyepakati definisi korupsi versi 
Indonesia, yaitu korupsi mengandung unsur melawan negara, 
membawa keuntungan pribadi atau orang lain, dan ada unsur 
kerugian negara. Singapura hanya mendefinisikan korupsi sebagai 
perbuatan menyuap (bribery). Perbedaan definisi ini membuat 
pembahasan ekstradisi koruptor belum menemukan titik temu.  

Hal ini disampaikan Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Tim Tastipikor) Hendarman Supandji dalam acara jumpa 
pers seusai penandatanganan nota kesepahaman Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk 
mencegah pidana pencucian uang (money laundering) di Kantor 
BPK, Senin (25/9). Hadir dalam jumpa pers itu Ketua BPK Anwar 
Nasution, Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, dan Hendarman 
Supandji.  

"Rumusan mereka tentang korupsi hanya berupa bribery atau 
penyuapan. Di Indonesia, mengenal korupsi adalah perbuatan 
melawan hukum, merugikan keuangan negara, dan memperkaya diri 
sendiri, orang lain, atau korporasi. Jadi, Singapura menganggap 
bahwa definisi korupsi kita adalah kesalahan negara kita sehingga 
praktik korupsi menjadi seperti itu," kata Hendarman.  

Sementara itu, Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, Singapura 
selaku financial center sangat penting sehingga orang Indonesia 
banyak yang berkunjung ke negara itu. Akibatnya, untuk upaya 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kerja sama dengan 
Singapura sangatlah penting.  

"Sekarang Singapura sudah banyak kemajuan. Kalau dulu kita tanya 
properti dan aset dia mau jawab, tetapi saat ditanya soal financial 
tracing, mereka tidak mau jawab. Namun, sekarang saya terkejut 
karena Singapura mulai mau membantu," katanya.  

Singapura akan bertanya apakah itu kejahatan sebab kalau 
kejahatan, menjadi lebih mudah dicari. "Untuk soal ekstradisi, 
memang belum ada kesepakatan soal definisi korupsi, tetapi kalau 
pakai money laundering, itu lebih kompatibel," ujarnya. (VIN/TAV)  
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March 2nd, 2006  
 
Police chief calls for severe punishment of 
policemen involved in illegal logging  

Source: Antara News, Jakarta 
 
National Police Chief General Sutanto pledged here on Thursday 
that he would take firm action against any policeman involved in 
illegal logging. "Certainly, any policeman involved in illegal logging 
must be punished most severely. A case like that must be dealt 
with immediately," he said at the national police headquarters.  

He said he would not make any discrimination in dealing with cases 
of illegal logging, and that both police officers and ordinary 
civilians would be dealt with on equal basis. "They will all be 
processed according to the law, be they police members, public 
prosecutors or state forestry officials if they are involved in illegal 
logging," he said.  

The head of the Center of Processing and Analysis of Financial 
Transactions, Yunus Husein, earlier reported to the National Police 
Headquarters and the Attorney General`s Office 14 suspicious 
financial transactions believed to be originating from illegal logging 
financiers. Out of the 14 transactions, 10 were linked to police 
personnel, the military and a timber businessman. One of the 
transactions is worth Rp2 billion.  

Sutanto admitted that his side had difficulties in capturing the 
financiers because they were good at cutting off the networks 
below them. However he said he still had other ways to catch 
them.  

He said he was optimistic illegal logging activities would be stopped 
completely this year, as the police and the ministry of forestry have 
planned. "We and the forestry ministry have arrested a lot of illegal 
loggers such as those in Riau, North Sumatra and other regions. We 
are now still after the others," he said. He said the police would 
prepare an effective tactics and technique in an effort to capture 
them.  

Forestry minister MS Kaban submitted 38 names of big illegal 
logging financiers to the national police chief on Thursday for 
inclusion in the police`s wanted list. They include some foreigners 
who been playing their role from behind the screen, including 
forging documents stating the legality of forest products.  

Yunus Husein has suggested combining conventional methods to 
assure a fair treatment of illegal loggers. "So far only small actors 
have been arrested, while the big financiers and players are still at 
large. Therefore I am suggesting a combination of conventional 
methods," he said.* 
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POLICE CHIEF CALLS FOR SEVERE PUNISHMENT 
OF POLICEMEN INVOLVED IN ILLEGAL LOGGING 
 
Jakarta, Indonesia - National Police Chief General Sutanto pledged  

here on Thursday that he would take firm action against any  

policeman involved in illegal logging.  

"Certainly, any policeman involved in illegal logging must be  

punished most severely. A case like that must be dealt with  

immediately," he said at the national police headquarters.   

He said he would not make any discrimination in dealing with  

cases of illegal logging, and that both police officers and ordinary  

civilians would be dealt with on equal basis.   

"They will all be processed according to the law, be they police  

members, public prosecutors or state forestry officials if they are  

involved in illegal logging," he said.   



The head of the Center of Processing and Analysis of Financial  

Transactions, Yunus Husein, earlier reported to the National Police  

Headquarters and the Attorney General's Office 14 suspicious  

financial transactions believed to be origninating from illegal  

logging financiers.   

Out of the 14 transactions, 10 were linked to police personnel, the  

military and a timber businessman. One of the transactions is  

worth Rp2 billion.   

Sutanto admitted that his side had difficulties in capturing the  

financiers because they were good at cutting off the networks  

below them. However he said he still had other ways to catch  

them.   

He said he was optimistic illegal logging activities would be  

stopped completely this year, as the police and the ministry of  

forestry have planned.   

"We and the forestry ministry have arrested a lot of illegal loggers  

such as those in Riau, North Sumatra and other regions. We are  

now still after the others," he said.   

He said the police would prepare an effective tactics and  

technique in an effort to capture them.   

Forestry minister MS Kaban submitted 38 names of big illegal  

logging financiers to the national police chief on Thursday for  

inclusion in the police's wanted list.   

They include some foreigners who been playig their role from  

behind the screen, including forging documents stating the legality  

of forest products.   

Yunus Husein has suggested combining conventional methods to  

assure a fair treatment of illegal loggers.   

"So far only small actors have been arrested, while the big  

financiers and players are still at large. Therefore I am suggesting  

a combination of conventional methods," he said.*  

 

 

The Jakarta Post 

Tuesday, July 25, 2006 

Indonesia steping up international crime fight  
The Attorney General's Office is establishing a special task force of 
32 prosecutors to fight terrorism and transnational crimes, 
including money  laundering and human trafficking. 

Because these crimes cross borders, Indonesia is cooperating with 
other  nations in the effort.  

Attorney General Abdul Rahman Saleh said several foreign countries 
had supported the AGO's action, including the United States, which 
gave US$750,000 to finance the task force.  

Abdul Rahman said the financial assistance did not mean the U.S. 
would be calling the shots.  

"Our cooperation in transnational crimes such as money laundering, 
human trafficking and violence against migrant workers is non-
political cooperation.  

It's a technical, professional cooperation in handling cases," he said.  

Deputy attorney general Basrief Arief said that, so far, the AGO had 
used 20 percent of the grant for organizing the task force, 
providing equipment and training, and conducting field studies.  

Abdul Rahman said the task force would focus on prosecution, 
rather than investigation, which is the domain of the police.  

"So there won't be any overlapping between the attorney general's 
office and the police," he said, after swearing in members of the 
task force at his office in Jakarta.  

Money laundering will be a main focus of the effort.  

According to data from the Financial Transaction Reports Analysis 
Center (PPATK), since its establishment in 2003, the PPATK has 
received a total of 4,441 reports of suspicious transactions. 419 of 
these were forwarded to local police and prosecutors.  

The six resulting cases, which were tried in Central Jakarta, South 
Jakarta, Denpasar and Kebumen, Central Java, all ended in 
convictions.  

Between January and May 12 this year the government-funded 
agency received 1,130 reports of suspicious transactions, while last 
year it received 2,055 reports, up sharply from only 838 in 2004 and 
280 in 2003.*  

 

 

The Jakarta Post 

Tuesday, July 25, 2006 

'We cannot force parties to comply with the 
law'  
The Financial Transaction Reports Analysis Center (PPATK) has 
proposed an amendment to the 2003 Money Laundering Law to give 
it more power to fight the crime in the country. The Jakarta Post's 
Riyadi Suparno interviewed PPATK chairman Yunus Husein to get his 
views on the challenges ahead in fighting money laundering. 

You have asked for an amendment to the Money Laundering Law. 
What do you want included in the amendment?  

In general, the current law is enough for us to get the necessary 
data on money laundering. But there are several issues that we 
need to accommodate into the law. For example, we need to 
expand the reporting parties, from currently only financial service 
providers to also cover designated non-financial businesses and 
provisions such as car dealers, real estate agents, traders of 
precious metals and lawyers.  

Also, we need to include measures to address terror financing, 
especially as related to non-profit organizations which could be 
used by terror groups to finance their operations. In Indonesia, non-
profit organizations take many forms, especially foundations, and 
you have thousands of foundations in this country. We need to 
require them to report to us suspicious financial transactions 
because they can be used by terrorist groups.  

We also want to get the power to stop financial transactions and 
block an account whenever we find indications of a crime. 
Otherwise, the money is moving very fast.  

In addition, we want to have the power to force reporting parties 
to comply with the law. At the moment we have no power at all to 
force them to report suspicious transactions to us.  

Of the existing reporting parties, which are the most compliant and 
which are the least, and how do you increase compliance among 
reporting parties if you do not have the power to force them to 
comply?  



Banks are the most compliant. Out of 130 commercial banks, 110 
have been reporting to us. In addition, there is one rural bank -- 
out of more than 2,100 rural banks -- that has reported to us. But 
rural banks are not our priority because money laundering rarely 
takes place there.  

Non-bank financial services, especially security houses and 
insurance firms, are less compliant. That's why we want to have the 
power to force those reporting parties to comply with this reporting 
system. Even the power to impose fines will do.  

While we do not have such power, what we do is post the names of 
non-cooperative institutions on our website. Such a listing has 
proven effective to force banks, especially foreign-affiliated banks, 
to comply with this reporting requirement.  

What are the most common types of money laundering cases that 
you have found through your analysis, and how do you handle these 
cases?  

The most common are those related to fraud. I think this is because 
in Indonesia we don't have a single identity system. People can 
easily get more than one ID. With false IDs, they can open an 
account, blackmail or extort money from people and commit other 
crimes.  

We report these cases of fraud to the police, but they also face 
problems solving them because, again, of multiple IDs. That's why 
the fraud reports that we have submitted to the police are not 
included in our statistics of cases reported to the police. There are 
just too many, while the police can only handle a few of them.  

The next most common cases are those related to corruption. And 
many of the corruption cases we handle are based on reports from 
the Corruption Eradication Commission (KPK). We have so far 
received reports on more than 100 corruption cases from the KPK, 
including the case of former Aceh governor Abdullah Puteh.  

Compared to the police and prosecutor's offices, the KPK is the 
most active. Their people seconded here with us are the most 
active as well. They need support and we can provide that with 
information.  

Then we have drug related cases and even cases related to terrorist 
financing, but those are not many.  

How do you find and trace terrorist financing?  

It's based on requests from the police, mostly filed to us after a 
terror attack. The police get some clues and ask us to investigate 
and trace the money, and after we investigate we report back to 
the police. So, our function is more to help the police trace 
terrorist money.  

For example, after the second Bali bombing, we knew the terrorists 
were moving from Seminyak (Bali) to Semarang based on where 
they (terrorists) withdrew their money.  

However, we need to remind the public that financial analysis of 
terrorist financing alone cannot be used to prevent bombings. No 
country can prevent bombings by doing financial analysis. What we 
can do is backward analysis. Once the bomb explodes, and the 
police find a lead, we can trace their financial transactions. So, our 
function is more to facilitate the police investigation.  

Because your reports can be detrimental to the people mentioned 
in them, how do you ensure that such information is treated 
correctly by law enforcers?  

We don't have control over the information once it is turned over to 
the police or the prosecutor's office. Yes, it can be used to 
blackmail people or even extort money from those mentioned in 
the reports.  

For example, we had over 100 cases in Aceh where private accounts 
were used to keep state money, and we reported the five biggest 
accounts to the police. But instead of investigating the cases, the 
police extorted money from the people mentioned in the report.  

We also reported dozens of cases involving corruption, and the 
police just stopped the investigations against them. They may have 
had a legitimate reason, but dozens of cases and none were 
processed? What happened?  

They even leaked the names of the banks that reported the 
information to us. This, of course, would be detrimental to the 
banks, and they might be reluctant to report to us again in the 
future.  

Based on those experiences, what will you do with future reports to 
the police? Or will you report all cases to the KPK instead?  

No, no, no. Of course, we will continue to support the police. What 
I did was I brought these cases to (National Police chief) Pak Gen. 
Sutanto. Pak Sutanto is good, he took some action. He even 
removed some police officers from their lucrative positions. But, of 
course, we want to see more action from the police because the 
KPK has its own limitations.  

So, we will continue to support all law enforcers. In this case, we 
are just acting professionally and objectively. If, based on our 
analyses, we find indications of a crime, we will report to the 
police, the prosecutor's office and the KPK, and let them decide.  

 

 

SUARA KARYA ONLINE 
Selasa, 26 September 2006 
Bisnis 
 
PEMBERANTASAN KORUPSI 
Data PPATK Belum Dimanfaatkan Maksimal  
 
JAKARTA (Suara Karya): Data yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum dimanfaatkan secara 
maksimal oleh lembaga penyidik, padahal informasinya sangat 
lengkap. Kejaksaan bahkan baru menggunakannya sebanyak 13 kali.  

Hal itu dikatakan Ketua PPATK, Yunus Husein pada acara 
penandatanganan kerja sama antara Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan PPATK di Kantor 
BPK, Senin (25/9).  

Menurut Yunus, data dan informasi transaksi keuangan yang 
diperoleh PPATK adalah transaksi yang mencurigakan dan dapat 
diduga sebagai tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sejak 
PPATK dibentuk pada 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
adalah lembaga yang paling banyak menggunakan informasi dan 
data PPATK, tercatat sebanyak 160 kali. Sedangkan Kepolisian 
Negara RI, 130 kali meminta data dan informasi transaksi keuangan 
mecurigakan tersebut.  

Dalam pemberantasan korupsi dan tindak pencegahan pencucian 
uang, menurut Yunus, hal terpenting adalah melakukan kerja sama 
antarlembaga penyidik. "Ketika kami ke Gedung FBI di Washington 
itu ada sebuah tulisan yang artinya kurang lebih adalah suatu hal 
yang paling efektif untuk memberantas kejahatan adalah kerja 
sama," kata Yunus.  

Dalam kerja sama itu, menurut Yunus, diperlukan elemen 
pendukung, yaitu kepercayaan (trust) dan komunikasi, serta adanya 
sikap saling menghargai tugas masing-masing lembaga.  

Berdasarkan data yang dilansir, terdapat 5.740 laporan keuangan 
mencurigakan (STR) dan 1.116 transaksi keuangan tunai (CTR). 
Hingga Agustus lalu, hasil analisa PPATK yang disampaikan ke 
pengak hukum sebanyak 411 kasus ke Kepolisian, 5 kasus dilaporkan 
ke kejaksaan.  

Dalam pertukaran informasi, Yunus mengatakan, disepakati BPK 
akan memberikan informasi hasil pemeriksaan kepada PPATK yang 
terindikasi tindak pidana pencucian uang. Sedangkan PPATK juga 
dapat memberikan informasi kepada BPK mengenai adanya dugaan 



penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang 
terindikasi tindak pidana pencucian uang.  

Pada kesempatan yang sama, Ketua BPK Anwar Nasution menilai, 
penandatanganan kerja sama antara BPK dengan KPK dan PPATK 
merupakan formalitas. Pasalnya tanpa itu , selama ini kerja sama 
kerja antarlembaga sudah berjalan. "Kita sudah berjalan sebelum 
adanya penandatangan kerja sama ini," katanya. (A Choir)  

 

 

Republika Online 
Jumat, 03 Maret 2006 
Hukum 
 

PPATK Temukan 14 Transaksi Pembalakan Liar  
10 rekening itu di antaranya melibatkan oknum 
pejabat kepolisian, TNI, dan warga sipil.  
 
JAKARTA -- Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK), Yunus Husein, menemukan adanya 14 transaksi 
mencurigakan yang diduga hasil penjualan kayu dari tindakan 
pembalakan liar. ''Kami sudah melaporkan adanya 14 kasus transaksi 
pembalakan liar kepada Mabes Polri dan Kejaksaan Agung,'' 
katanya, kepada pers, usai rapat koordinasi illegal logging yang 
juga dihadiri Kapolri, Jenderal Polisi Sutanto; Menteri Kehutanan, 
MS Kaban; dan Dirjen Pajak, Hadi Purnomo; di Bareskrim Mabes 
Polri, Kamis (2/3).  

Yunus mengatakan dari 14 transaksi itu, 10 di antaranya melibatkan 
oknum anggota kepolisian, TNI, dan warga sipil. Meski sebatas 
dugaan, Yunus yakin transaksi itu berasal dari kasus pembalakan 
liar, karena dalam pengamatannya transaksi yang diterima 
beberapa orang dari pengusaha kayu.  

Yunus menyebutkan dari beberapa transaksi ilegal itu salah satunya 
mencapai nilai Rp 2 miliar. Yunus menambahkan selama ini 
pihaknya aktif membantu penyidik dalam memberikan data transfer 
transaksi para cukong yang biasa bermain di belakang layar. Ia 
mengaku prihatin dalam pengungkapan kasus pembalakan liar 
selama ini yang ditangkap hanya orang-orang kecil, sementara 
cukong dan pelaku kelas kakap lainnya bebas berkeliaran.  

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Sutanto berjanji akan menindak 
tegas oknum anggota Polri yang terlibat dalam kasus pembalakan 
liar (illegal logging). ''Kalau ada aparat yang terlibat dalam kasus 
illegal logging, tentu harus dihukum yang seberat-beratnya. 
Masalah ini harus secepatnya ditangani,'' ujarnya. 

Ia berjanji tak akan membeda-bedakan dalam menindak pelaku 
pembalakan liar meskipun yang terlibat adalah anggotanya sendiri 
maupun warga masyarakat lainnya. ''Semuanya akan diproses secara 
hukum, baik itu dari polisi, jaksa, atau orang Perhutani yang 
terlibat dalam kasus pembalakan liar,'' katanya. 

 

38 Cukong Pembalakan Liar Masuk DPO 

Menteri Kehutanan (Menhut), MS Kaban, mengatakan sampai saat 
ini ada 38 orang yang diduga menjadi cukong pembalakan liar 
(illegal logging) dan mereka ditetapkan masuk dalam Daftar 
Pencarian Orang (DPO). ''Sebanyak 38 cukong baik WNI maupun WNA 
itu akan terus kami kejar,'' katanya, di Mabes Polri, Kamis (2/3).  

Ia menyatakan Dephut dan Polri sepakat pada 2006, semua kasus 
pembalakan liar harus dihentikan. Para cukong, menurut Kaban, 
yang sudah ditangkap diharapkan dapat dihukum seberat-beratnya.  

Disingung mengenai kemungkinan pemberlakuan hukuman mati bagi 
para cukong, Menhut menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada 
DPR, karena gagasan itu berasal dari lembaga legislatif tersebut.  

Menhut juga mengaku kesulitan bertindak karena maraknya Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). ''Kami sudah tiga kali 
melakukan perubahan SKSHH, tetapi jangan lupa dolar dan rupiah 
saja bisa dipalsukan apalagi SKSHH,'' ujarnya.  

Selain warga negara Indonesia, terdapat beberapa warga negara 
asing yang masuk dalam DPO dan selama ini perannya selalu berada 
di belakang layar, bahkan sampai melakukan tindak pemalsuan 
SKSHH.  

Dia menjelaskan untuk memberantas pembalakan liar tidak cukup 
pada tingkat adminstrasi saja, tapi juga harus sampai ke hulunya. 
Terutama menyangkut pajak dan pencucian uang hasil dari 
kejahatan pembalakan liar. Sampai saat ini petugas kesulitan 
menangkap cukong-cukong tersebut, karena mereka bermain di 
belakang layar.(eye) 

 

DEPARTEMEN KOMINIKASI DAN  
INFORMATIKA RI 
Senin, 10 Jul. 2006, 18:26 WIB 
News 
 
390 KASUS PENCUCIAN UANG DISERAHKAN KE 
POLRI DAN KEJAKSAAN 
 
Jakarta, 10/7/2006 (Kominfo-Newsroom) – Terkait dengan 
penegakan hukum di Indonesia Pusat Pengelola Aset dan Transaksi 
Keuangan (PPATK) telah menyerahkan 390 kasus pada Polri dan 
Kejaksaan diantaranya 30 perkara telah diputus oleh pengadilan 
meliputi satu perkara terorisme, 23 perkara tindak pidana 
perbankan dan korupsi, serta enam perkara pencucian uang. 

Kepala PPATK, Yunus Husein pada raker dengan Komisi III DPR di 
gedung DPR-RI Jakarta, Senin (10/6) menjelaskan, dari ke-enem 
putusan perkara tindak pidana pencucian uang tersebut, 
diantaranya tersebar di beberapa daerah yaitu dua perkara di 
Jakarta Selatan, satu perkara di Jakarta Pusat, dua perkara di 
Kebumen dan satu perkara di Medan.  

Adanya putusan-putusan pengadilan itu, Yunus mengharapkan 
menjadi contoh dan pendorong bagi aparat penegak hukum di 
daerah lain untuk lebih memanfaatkan UUTPPU dalam penanganan 
berbagai perkara penting yang berkaitan dengan hasil kejahatan 
dalam jumlah yang menonjol.  

Selanjutnya, sejalan dengan komitmen PPATK untuk membantu 
penegakan hukum melalui penyediaan informasi intelijen keuangan, 
perkembangan permintaan informasi (inquires) dari lembaga 
penegak hukum di dalam negeri dan PPATK (FIU) di mancanegara 
terus mengalami peningkatan, sehingga sampai dengan Juni 2006 
tercatat sebagai berikut.  

Polri sebanyak 101 permintaan informasi (inquiries), Kejaksaan 13 
inquiries, KPK 106 inquiries, FIU luar negeri lebih dari 100 inquiries, 
jelasnya.  

Yunus menambahkan, PPATK juga telah memanfaatkan intelejen 
keuangan dunia melalui kerjasama pertukaran informasi yang 
digalang melalui egmont Group. Beberapa kasus penting yang 
ditangani oleh penegak hukum juga telah memanfaatkan pasokan 
informasi yang diperoleh memalui jaringan ini.  
Karena itu, katanya, yang dapat disampaikan oleh PPATK adalah 
ketentuan perlindungan saksi dan pihak palapor tidak pidana 
pencuian uang yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya.  
“Pada hal pada pasal 39-43 UUTPPU dan PP No.57/tahun 2003 telah 
secara tegas mewajibkan adanya proteksi terhadap pihak pelapor 
dan saksi antara lain dalam perahasiaan identitas," katanya.  
Yunus menambahkan kenyataannya dibeberapa daerah perahasiaan 
identitas penyedia jasa keuangan sebagai pelapor misalnya belum 
dilakukan bahkan menjadi kendala proses hukum.  
Ia berharap dengan diterbitkannya peraturan Kapolri no.17/2005 
pada bulan Desember 2005 lalu dapat lebih mendorong aparat 



penegak hukum dilapangan menerapkan perlindungan terhadap 
pihak pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang.  

Sementara itu mengenai penuntutan tindak pidana pencucian uang, 
PPATK bekerjasama dengan Kejaksaan dan Asia Developmen Bank 
yang saat ini telah menyiapkan panduan penuntutan tindak pidana 
pencucian uang. (T.wd/id) 

 

 

dpr.go.id,  

10 Jul 2006 

PPATK BELUM DIMINTA TELUSURI TRANSAKSI 
PEMBELIAN SENJATA KOEMAYADI 
Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus 
Husein mengatakan pihaknya belum bisa melakukan analisis 
transaksi keuangan menyangkut pembelian senjata ilegal yang 
ditemukan di rumah mendiang Brigjen  Koesmayadi, mantan Wakil 
Asisten Logistik KSAD.  

"Kami belum bisa melakukannya  karena belum ada permintaan dari 
instansi terkait," katanya menjawab pertanyaan anggota Komisi III 
DPR Andreas Pareira (FPDIP), Agus Poernomo dan Mutamimmul Ulla 
dari FKPS saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR,  
Senin (10/7), di gedung Nusantara II DPR, Jakarta,   yang dipimpin 
Wakil ketua Komisi III dari FPG Akil Mochtar.  

Yunus menambahkan, pihaknya  masih menunggu permintaan dari 
instansi terkait, seperti Mabes TNI  untuk melakukan analisis 
transaksi keuangan yang terkait kasus pembelian senjata 
Koesmayadi.  

Yunus mengatakan, selama ini PPATK baru bekerja melakukan 
analisis transaksi keuangan yang terkait dengan dugaan tindak 
pidana korupsi setelah mendapat laporan atau informasi dari 
masyarakat.  

Menurut Yunus, sudah saatnya PPATK mempunyai wewenang untuk 
menelusuri transaksi keuangan yang diduga mengandung unsur 
tindak pidana korupsi tanpa terlebih dulu menunggu permintaan 
dari instansi terkait.  

“Oleh karena itu PPATK meminta penambahan wewenang melalui 
amandemen UU No 25/ 2003 tentang Tindak Pedana Pencucian 
Uang agar PPATK dapat mengakses transaksi tanpa menunggu 
permintaan dari instansi terkait,” katanya.  

PPATK juga minta tambahan wewenang untuk memberikan sanksi 
administratif bagi lembaga perbankan yang tak mau melaporkan 
transaksi yang diminta PPATK.  

Dalam rapat dengar pendapat umum itu, ada sejumlah kesimpulan 
rapat, yang antara lain berupa permintaan Komisis III  DPR agar 
PPATK untuk terus membantu penelusuran aliran dana kasus-kasus 
besar yang menyangkut korupsi, pembalakan liar, narkoba dan 
tindakan pidana lainnya yang merugikan negara sesuai dengan 
aturan yang berlaku.  

Komisi III DPR  juga minta PPATK meningkatkan koordinasi dengan 
instansi terkait dalam meningkatkan kepatuhan penyedia jasa 
keuangan.  

Komisi III DPR minta PPATK untuk mengakomodasi berbagai 
perkembangan transaksi keuangan yang terkait dengan tindak 
pidana korupsi seiring dengan  rencana amandemen UU 25/2003 
tentang tindak Pidana Pencucian Uang. (et) 

 

 

 

MESSAGE FROM THE AUSTRALIAN CO-CHAIR 
I have much pleasure in welcoming the new APG Co-Chair, Dr Yunus 
Husein, and acknowledge this appointment reflects Indonesia’s 
strong support for the APG forum and its work. 

On behalf of all APG members, I thank my former Co-Chair Mr 
Nobuyoshi Chihara for his support and guidance over the last year. 

Last week, I was able to meet with Pak Yunus in Sydney and we had 
the opportunity to discuss pending business of the APG including 
the Special Plenary in November, the Corruption project, the 
Casinos project, and expanding APG membership from the group of 
priority observers. 

In relation to the selection process for the Executive Secretary of 
the APG Secretariat, I hope to be in a position to announce the 
successful applicant soon. 

Commissioner Mick Keelty 

APG Co-Chair (Australia) 

 

Co-Chairs Keelty (centre right) and Husein (centre left) with Mr. 
Djoko Kurnijanto (Indonesia) 
and Mr Ian Knight (APG Secretariat)in Sydney, 22 August 2006 
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Source: Xinhua 

Indonesia seeks to ink anti-graft cooperation 
with China 
Indonesia is making efforts to forge anti-graft cooperation with 
China and expecting to sign a bilateral agreement on the matter 
later this month, the head of anti-money laundering watchdog said 
Tuesday.  

The cooperation will focus on the exchange of information, said 
Yunus Husein, chairman of the government-sponsored Financial 
Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).  

Yunus said he hoped the bilateral cooperation could be expanded 
to the returning of fugitives and stolen assets in corruption cases.  

China, with its strong commitment to combating graft and 
cooperative authorities, will become Indonesia's important partner 
in the fight against corruption, Yunus said.  

The Indonesian House of Representatives last month approved to 
enact Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 
between Indonesia and China into a law.* 



BISNIS INDONESIA 
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DPR minta penelusuran BLBI 
Oleh Erna S. U. Girsang (Bisnis Indonesia) 

 
JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat meminta Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penelurusan 
terhadap transaksi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).  

Hal ini tertuang dalam kesimpulan RDP PPATK dengan Komisi III DPR 
RI, di Jakarta, kemarin. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Akil Muchtar 
mengatakan pihaknya mengharapkan dalam enam bulan, hasil 
penelusuran sudah menunjukkan progres signifikan pada upaya 
pengembalian kerugian negara akibat kasus BLBI, sekaligus 
mengetahui kemungkinan tidak pencucian uang. Namun, pihaknya 
tidak memberikan batas akhir tugas tersebut.  

Batas waktu tersebut, dinilainya, cukup relevan dengan kapasitas 
PPATK. Lembaga itu bisa menggunakan hasil audit dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKKP) yang menyertakan uang negara yang disalurkan 
melalui BLBI.  

"Kami belum bisa memberikan batas waktu yang pasti. Tapi kami 
harap dalam jangka waktu enam bulan ke depan, sudah ada progres 
dari hasil penelusuran PPATK," ujar Akil Muchtar. 

Dia menambahkan penunjukkan PPATK ikut menangani kasus BLBI 
terkait kapasitas pusat pelaporan itu yang memungkinkan dengan 
adanya UU No 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.  

Sedangkan untuk kinerja PPATK di luar negeri, tambahnya, akan 
dimudahkan dengan masuknya PPATK sebagai anggota Asia Pacific 
Group of Money Laundering (APG). Demikian juga Egmont Group 
yang merupakan kerja sama antara Financial Intelligence Unit (FIU) 
yang beranggotakan 101 negara. "Jadi PPATK diharapkan bisa 
memaksimalkan fungsinya menelusuri uang negara pada BLBI di 
dalam maupun di luar negeri" ujarnya.  

Menanggapi hal itu, Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan 
bersedia melakukan penelusuran transaksi dana BLBI.  

Jika Badan Pemeriksa lebih pada pemeriksaan kerugian negara 
akibat transaksi tersebut, dia mengatakan pihaknya akan 
menelurusi potensi tindak pidana pada semua transaksi dana BLBI. 
Pemerintah telah mengucurkan dana BLBI senilai ratusan triliun 
dalam upaya menyelamatkan bank saat krisis melanda pada 1997. 
Dana tersebut berasal dari penerbitan obligasi negara yang sebagian 
belum terbayar hingga sekarang.  

Mengenai kebutuhan data, Yunus mengatakan akan bekerja sama 
dengan BPKP dan BPK, dengan terlebih dahulu melakukan 
kesepakatan kerja sama (MoU) dengan kedua lembaga tersebut. 
Dari sisi pengawas internal pengelolaan keuangan negara, 
menurutnya, BPKP memiliki data yang lengkap.  

Sementara itu, BPK sebagai auditor independen pengelolaan 
keuangan negara pernah melakukan pemeriksanaan terhadap dana 
BLBI pada audit laporan keuangan pemerintah pusat.  
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INDONESIA: Journalists start against 'envelope 
journalism' 
Editors and leaders of anticorruption bodies join forces to 
implement antibribery practices 
Jakarta Post. By Ary Hermawan 
 

Jakarta --- Journalists and antigraft activists are taking steps to end 
the practice of "envelope journalism," an institutionalized payoff 
system for reporters. 

Officials and businesspeople often offer gifts, money or the use of 
facilities to journalists for their reports. Unscrupulous reporters are 
locally known as wartawan amplop (envelope journalists). 

"The envelope tradition, which is widespread among the news 
media, could reduce their credibility and that of their journalists," 
said Heru Hendratmoko, who chairs the Alliance of Independent 
Journalists (AJI), at the launch of the antibribery campaign 
Saturday at the Century Park Hotel in South Jakarta. 

"Without credibility, the news media will not be able to play its 
role as a pillar of democracy." 

Vice President Jusuf Kalla said Friday he fully supported the 
campaign spearheaded by the AJI and would order all government 
officials to stop giving journalists money. 

Present at Saturday's launch were editors and leaders of 
anticorruption bodies, including Eko Tjiptiadi from the Corruption 
Eradication Commission (KPK) and Yunus Husein from the Financial 
Transaction Reports Analysis Center (PPATK). 

Faisal Basri from the Business Competition Supervisory Commission 
(KPPU) and Todung Mulya Lubis from Transparency International 
(TI) Indonesia were also in attendance. 

They all put their weight behind the campaign to fight the 
"envelope culture" in the media. 

The media has made significant contributions to boosting the 
national anticorruption drive with its investigative journalism and 
its rigid and thorough coverage on graft cases. 

"We now have the responsibility to battle corruption inside the 
media," International Federation of Journalists (IFJ) president 
Christopher Warren said. "We need more campaigns to fight 
envelope journalism." 

Envelope journalism is a chronic problem in the country, which robs 
citizens of accurate information. Many reporters think nothing of 
accepting gifts from their sources. 

It has been reported that some government agencies even allocate 
budgetary funds for journalists. 

Even though the journalistic code of ethics clearly prohibits 
reporters from accepting bribes, they are divided on what 
constitutes a bribe. 

A recent survey by the AJI shows that 85 percent of 400 journalists 
surveyed in 17 cities believed that accepting money from news 
sources was a form of bribery, but only 65 percent agreed that 
receiving valuable goods, such as cell phones and cameras was 
bribery. 

Thirty-three percent of the respondents believed that having their 
travel expenses covered by a news source was a form of bribery, 
while 65 percent said it was not. 

Thirty-six percent of journalists thought that hotel accommodation 
provided by news sources was bribery. 

"Many journalists have an erroneous perception of bribery. They 
think bribery only occurs when a source deposits money into their 
bank account," Heru said. 

Tempo magazine Chief Editor Bambang Harimurti said his company 
allowed its reporters to accept souvenirs worth less than Rp 50,000 
(US$5.30) from their news sources. "We must be careful in defining 
bribery," he said. 

But the practice of receiving envelopes from news sources is only 
one form of bribery, some reporters interviewed in the survey said 
the media companies they worked for also accepted money for 
news coverage.* 
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Indonesia, Philippines to Fight terror, Set Up 
Anti-Laundering Force 
 
By Kazi Mahmood, IOL Southeast Asia Correspondent 

KUALA LUMPUR, October 1 (IslamOnline) - The fight against terror 
is taking deeper roots in South East Asia with several countries 
setting up fresh agencies to counter terrorism on all fronts, 
including financial and economic fronts, news agencies reported 
on Tuesday. 

The Philippines and Indonesia are next in the list of countries 
attempting to create Anti-Money Laundering task forces, though it 
is not certain whether they will successfully launch such agencies. 

The intricate nature of money transactions in Thailand, Indonesia 
and the Philippines renders the task of officials to near 
impossibility to detect whether money deposited or transacted is 
of terror sources. 

Indonesia, a Central Bank official said on Monday, was on a 
blacklist of countries accused of being safe heavens for dirty 
money. Laundering is increasingly linked to terrorist organizations 
such as the Al-Qaedah, sources said. 

The U.S. and Britain has urged these two countries to scrutinize 
bank accounts supposedly linked to terror movements or to Osama 
Bin Laden, the sources told IslamOnline, however Indonesia is yet 
to establish such a task force. 

The Philippines has already voted anti-Laundering laws but are 
still in the process of deciphering whether terror money is stashed 
in its banks. There is a lot of confusion on this issue in Manila 
since several Arab businessmen have huge deposits in certain 
banks in the country. 

In Thailand the same situation arises though the country has strict 
guidelines on monetary deposits from abroad. However due to the 
nature of the banking system in Bangkok, foreigners are allowed 
to transact in huge amount of funds and deposits from Middle 
Eastern individuals can amount to several million. 

In Paris Financial Action Task Forces (FATF), an International task 
force against money laundering urged Indonesia to establish a 
local task force which would allow it to verify accounts suspected 
of being of terror origins or of having money laundering sources, 
the Jakarta Post said on Tuesday. 

Bank Indonesia deputy director Yunus Husein said to the Post that 
Indonesia was still not cooperating with the world's anti-money 
laundering drive. 

Yunus indicated though that Indonesia, which is desperately trying 
to restore foreign investor confidence, had made significant 
progress in the anti-money laundering drive. 

It had successfully passed an anti-money laundering law, 
welcomed by the international community, though it came under 
fire for rejecting accusations from the U.S. media that it was 
“harboring” terror money. 

Last August Bank Indonesia swiftly embarked on tighter banking 
supervision and found 40 financial transactions at seven banks, 
which were allegedly connected with money laundering. 

Husein said the steps were not enough to restore foreign 
confidence and remove Indonesia from the blacklist. 

In Malaysia, the country’s Central Bank the Bank Negara ordered 
all the local banks and international banks in the country to check 
their records to detect any illegal transactions linked to terror 
organizations or money laundering. 

Malaysia’s offshore center, Labuan, has also been scrutinized in 
the process, an official in Kuala Lumpur said. The official, working 
for a foreign bank in the city said no terror accounts were found in 
Malaysia. 

Malaysian Prime Minister Mohamad Mahathir earlier this year said 
the Malaysian banking system was “terror” free and there was no 
money laundering in Malaysia, much to the displeasure of US and 
British officials who expected to find “terror” links in the country. 

Earlier this year, U.S. officials sent a list of suspected companies 
and account numbers to the Malaysian government for a thorough 
check and this too did not give the result they expected, the 
official said. 

In Jakarta, Husein said the establishment of the anti-money 
laundering agency, to be called the Financial Transaction and 
Report Analysis Center (PPATK), would be a focal point before 
Indonesia could be removed from the blacklist. 

The agency would be of high importance as it would be in charge 
of analyzing and investigating reported suspicious transactions, as 
well as individuals and financial institutions which failed to report 
suspicious financial transactions. 

FATF is vested with power to take steps against governments 
accused of harboring “black money”. The FATF warns 
multinational corporations from doing business in those countries 
and forcing banks to collect detailed information before 
conducting transactions with individuals or companies in those 
countries. 
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By Ary Hermawan 

Jakarta --- Journalists and antigraft activists are taking steps to end 
the practice of "envelope journalism," an institutionalized payoff 
system for reporters. 

Officials and businesspeople often offer gifts, money or the use of 
facilities to journalists for their reports. Unscrupulous reporters are 
locally known as wartawan amplop (envelope journalists). 

"The envelope tradition, which is widespread among the news 
media, could reduce their credibility and that of their journalists," 
said Heru Hendratmoko, who chairs the Alliance of Independent 
Journalists (AJI), at the launch of the antibribery campaign 
Saturday at the Century Park Hotel in South Jakarta. 

"Without credibility, the news media will not be able to play its 
role as a pillar of democracy." 

Vice President Jusuf Kalla said Friday he fully supported the 
campaign spearheaded by the AJI and would order all government 
officials to stop giving journalists money. 

Present at Saturday's launch were editors and leaders of 
anticorruption bodies, including Eko Tjiptiadi from the Corruption 
Eradication Commission (KPK) and Yunus Husein from the Financial 
Transaction Reports Analysis Center (PPATK). 

Faisal Basri from the Business Competition Supervisory Commission 
(KPPU) and Todung Mulya Lubis from Transparency International 
(TI) Indonesia were also in attendance. 

They all put their weight behind the campaign to fight the 
"envelope culture" in the media. 

The media has made significant contributions to boosting the 
national anticorruption drive with its investigative journalism and 
its rigid and thorough coverage on graft cases. 

"We now have the responsibility to battle corruption inside the 
media," International Federation of Journalists (IFJ) president 



Christopher Warren said. "We need more campaigns to fight 
envelope journalism." 

Envelope journalism is a chronic problem in the country, which robs 
citizens of accurate information. Many reporters think nothing of 
accepting gifts from their sources. 

It has been reported that some government agencies even allocate 
budgetary funds for journalists. 

Even though the journalistic code of ethics clearly prohibits 
reporters from accepting bribes, they are divided on what 
constitutes a bribe. 

A recent survey by the AJI shows that 85 percent of 400 journalists 
surveyed in 17 cities believed that accepting money from news 
sources was a form of bribery, but only 65 percent agreed that 
receiving valuable goods, such as cell phones and cameras was 
bribery. 

Thirty-three percent of the respondents believed that having their 
travel expenses covered by a news source was a form of bribery, 
while 65 percent said it was not. 

Thirty-six percent of journalists thought that hotel accommodation 
provided by news sources was bribery. 

"Many journalists have an erroneous perception of bribery. They 
think bribery only occurs when a source deposits money into their 
bank account," Heru said. 

Tempo magazine Chief Editor Bambang Harimurti said his company 
allowed its reporters to accept souvenirs worth less than Rp 50,000 
(US$5.30) from their news sources. "We must be careful in defining 
bribery," he said. 

But the practice of receiving envelopes from news sources is only 
one form of bribery, some reporters interviewed in the survey said 
the media companies they worked for also accepted money for 
news coverage.* 
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Govt team to investigate Neloe's bank accounts 
Jakarta (ANTARA News) - The office of the coordinating minister 
for political, legal and security affairs has set up a joint team to 
investigate bank accounts amounting to US$5.3 million belonging to 
former president director of Bank Mandiri ECW Neloe, a 
government official said. 

"The team is led by Basrief Arif and the team`s deputy chairman is 
Made Satguna," Yunus Husein, chairman of the Financial 
Transaction Analysis Management (PPATK), a corruptors` asset 
hunting team, said at the National Police Headquarters here on 
Thursday. 

"The team has left for Hong Kong and Switzerland to investigate the 
bank accounts," Yunus said. 

The two countries where Neloe kept his money, had agreed to 
assist in tracing Neloe`s bank accounts, Yunus added. 
 
He suspected that Neloe`s bank account in Switzerland held funds 
derived from money-laundering operations. Therefore, the PPATK 
had asked the Indonesian Police to investigate the matter. 

He said the Swiss government had been quite cooperative and 
was prepared to provide information and data relevant to Neloe`s 
as Neloe was once a suspect in a sriminal case. 

Responding to press questions on the possibility of getting Neloe`s 
money returned to Indonesia, Yunus said repatriation of the money 

must be done in accordance with the mutual legal system 
mechanism. 

The South Jakarta District Court on Feb 20 acquitted Neloe, former 
Bank Mandiri director for risk management I Wayan Pugeg and 
former Bank Mandiri corporate banking director M Sholeh Tasripan 
after they had been accused of corruption in the extension of a 
huge loan to a private company. 

The judge presiding over the court session, Suharnoto, said there 
was no evidence that the state had suffered a loss due to the 
actions of the three, as the bridging loan and investment credit to 
PT Cipta Graha Nusantara (CGN) had not yet matured. 

Previously, public prosecutor Baringin Sianturi had asked the court 
to sentence the three former bank directors to 20 years in jail and 
a fine of Rp1 billion or an additional 12 months in prison.  

The three were accused of ignoring the principle of banking 
prudence in extending the loan to PT CGN and violating Law no. 
31/1999 on corruption eradication and Article 64 of the Criminal 
Code.(*) 
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VP orders probe into misused BLBI funds 
Vice President Jusuf Kalla requested Wednesday that the money 
laundering watchdog investigate bank accounts and financial 
transactions believed to be connected to the misuse of Bank 
Indonesia Liquidity Support (BLBI).  

Tracking the distribution of the funds is needed to accelerate the 
investigation into abuse of the program -- which was aimed at 
propping up the country's crippled banks -- and to ensure all parties 
involved in the scam could be prosecuted, chairman of the 
Financial Transaction Reports Analysis Center (PPATK) Yunus Husein 
said.  

"The Vice President requested us to help and cooperate in 
uncovering the misused BLBI provisions, especially those currently 
being investigated by the authorities," he said after meeting Kalla.  

He added that Kalla asked that his organization immediately 
cooperate with the Development and Finance Comptroller (BPKP), 
which already had preliminary reports that could be followed up by 
the watchdog.  

During the Asian financial crisis that began in 1997, the government 
channeled about Rp 650 trillion (US$70.6 billion) of taxpayer's 
money from the BLBI program to several business tycoons, which 
was intended to bail out their troubled banking institutions.  

Only about Rp 200 trillion has been returned to the state, with the 
bulk of the funds reportedly misused by bankers and controlling 
shareholders in their affiliated companies or for foreign exchange 
speculation. They are believed to have been assisted in escaping 
detection by high-ranking officials.  

Many consider the request from Kalla, who is the chairman of the 
Golkar Party, is aimed at identifying political opponents involved in 
the scam.  

Although several Golkar politicians were linked to the case, they 
have managed to escape prosecution, reportedly through lobbying 
past administrations.  

Yunus said the agency would require assistance from law enforcers 
to provide initial evidence in the form of bank accounts and 
financial transactions, which would make it easier for the agency to 
trace the funds.  

"I think if the evidence is from the 1997 transactions, it will be 
difficult for us to track. But it will take some time to track the 



funds since it involved a lot of parties over a long period of time," 
he said.  

The PPATK, formed in 2002, has the authority to track transactions 
in the country's financial institutions, with the results usually 
submitted to the police for further investigation or to the 
prosecutors as supporting evidence.  

Critics have faulted the government for dragging its feet in 
recovering the funds, with the Attorney General's Office and the 
police failing to take action against those implicated in the scam.  

Attorney General Abdul Rahman Saleh recently decided to drop 
criminal charges against eight businesspeople if they returned the 
funds.  

During the meeting with Kalla, the PPATK also reported that it had 
received 4,566 reports of suspicious transactions from 111 banks 
and 37 financial institutions, 816 reports of cash smuggling at three 
airports and 1.76 million reports of suspect cash transactions from 
159 individuals or institutions.* 
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Logging a shadowy timber trade 
 
Singapore, the transshipment capital of the maritime world, is a 
channel for smuggled wood, says Ellen Nakashima  

A Singapore timber trader boasted that the cargo he had sent to 
India was a hardwood known as merbau, prized for its use in 

elegant flooring and door 
and window frames. The 
species has been so heavily 
logged in Southeast Asia 
that conservationists 
consider it threatened. But 
the trader stressed the logs 
he ordered were from 
Papua New Guinea, where 
log exports are legal.  

Environmentalists who investigated the 2005 deal, however, said 
the timber was probably smuggled out of neighboring Indonesia, 
where all log exports are banned. And a Papua New Guinea customs 
official who looked at the documents accompanying the shipment 
concluded they were forged.  

Like many cases in the murky world of timber trade, the deal 
involved businessmen in different countries sending money and 
wood across many borders. Sometimes, illicit wood ends up as 
furniture and flooring in the homes of unsuspecting customers. And 
the transaction lines often run through Singapore, which is now a 
vital physical and financial hub in the Asian timber trafficking 
trade, say environmentalists.  

In just two months last year, the Indonesian navy seized 314 
containers of timber and pulp in the waters between Sumatra and 
Singapore, on opposite sides of the Malacca Straits. The boats and 
barges were headed to Singapore, Indonesian police said. They 
carried false documents listing the cargo as wood moldings, when 
they were actually carrying sawed timber, which Indonesia has 
banned for export.  

An Indonesian government crackdown on illegal logging last year 
resulted in more than 1,200 arrests, but many of the leading 
alleged criminals remain at large, including more than 10 
individuals in Singapore, Indonesian national police said. "They feel 

secure there," said Anton Bachrul Alam, the national police 
spokesman, noting the two countries have no extradition treaty.  

The Singapore government stresses that it does not condone illegal 
activity. People who break Singaporean laws will be prosecuted, 
officials said.  

Illegal wood, even without forged documents, often makes it out of 
Indonesia and into or through Singapore and other ports, despite 
Indonesia's ban on sawed timber and log exports. And even if the 
timber is logged illegally, there is nothing illegal about importing it 
into another country unless that country bans the imports.  

Twenty-four hours a day, seven days a week, cranes at the ports in 
Singapore lift hulking containers onto waiting ships, waterborne 
couriers moving 60,000 containers a day - making Singapore the 
world's maritime transshipment capital.  

Immigration and customs authorities conduct rigorous checks for 
drugs, weapons and other contraband entering and leaving 
Singapore. But "transshipment goods do not enter the commerce of 
Singapore, as it does not cross the customs line," Trade Ministry 
officials noted. "Any timber, if it indeed passed through Singapore, 
merely switched ships here."  

In the first 10 months of 2005, US ports received about 3,840 tons 
of Indonesian sawed timber that had been transshipped through 
Singapore, up from 2,600 tons the year before, according to US 
customs data analyzed by the Environmental Investigation Agency, 
a nonprofit organization with offices in Washington and London. 
The agency obtained the data from a subscription database 
maintained by the commercial Port Import Export Reporting 
Service.  

US officials said they felt the more pressing issue was helping 
Indonesia fight illegal logging.  

Last week in Washington, trade officials from both countries 
announced they would work toward an agreement to combat illegal 
logging in the forests of Indonesia.  

According to Singapore Trade Ministry data, last year, about 
126,300 cubic meters of sawed timber was imported into Singapore 
from Indonesia. Singapore officials said they could not be expected 
to enforce other countries' laws. "If there is evidence of smuggling 
offenses into Singapore and that Singapore laws have been 
breached, our authorities will do what is within their legal powers," 
the trade ministry said.  

"The most robust solution to smuggling is to deal with the problems 
at source," the ministry said. "Destination ports could perhaps play 
a part, as the shipments would have to pass through customs 
checks to reach their buyers. At transshipment ports, most 
shipments merely stay a few hours. It is not possible or even 
feasible to check each and every shipment."  

In February last year, the Environmental Investigation Agency 
issued a report exposing a massive smuggling trade in which up to 
300,000 cubic meters of merbau logs a month - worth over US$600 
million retail (HK$4.68 billion) - were being illegally cut in 
Indonesia's Papua province and shipped to China and India. Often, 
Singaporean traders were involved in the deals, the environmental 
group alleged.  

Some of those logs were shipped by Wajilam Exports, it says. 
Wajilam's director, Tarun Mehta, insisted the shipments were legal 
and came from Papua New Guinea.  

In two transactions, Wajilam and another Singaporean firm shipped 
21,626 cubic meters of logs to India via Davao, in the southern 
Philippines, the Environmental Investigation Agency said. The logs 
went by barge to Davao, where, according to documents and 
interviews with Philippine officials, they were hoisted onto ships 
bound for Hong Kong and India. The accompanying documents 
listed the logs' origin as Papua New Guinea.  



But Waliya Abilo, Papua New Guinea customs' director of 
investigations, who examined the papers at the agency's request, 
concluded they had been forged. He said the way the forms were 
filled out did not match those usually issued by his customs office.  

Last year, the Indonesian government's Financial Transaction 
Reports and Analysis Center, which tracks money laundering, filed a 
report with police about suspected timber smuggling involving more 
than 50 transactions from a Singapore bank account to two bank 
accounts in Indonesia. The transactions totaled US$10 million over 
two years, investigators said.  

Those accounts fed a series of other accounts in Indonesia 
belonging to local military, police and Forestry Ministry officials 
and timber company representatives in several Indonesian 
provinces with serious illegal logging problems, the investigators 
said.  

The money-laundering unit has not yet asked Singapore about the 
account, held in the name of a Malaysian timber company, because 
the case is still being investigated, said Yunus Husein, head of the 
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center.  

Singapore officials said Singapore was "fully committed" to the 
international effort against money laundering. "If there is evidence 
to show that proceeds of crime have been laundered in Singapore, 
we will not hesitate to investigate the matter and take appropriate 
enforcement action," said spokesman Stanley Norbert on behalf of 
the police and financial regulator the Monetary Authority of 
Singapore.  

But based on inquiries in previous money-laundering cases, Husein 
said, he is not optimistic Singapore would respond. "I think because 
Singapore wants to keep its status as the region's financial center, 
they keep secret information about bank accounts."  

Norbert acknowledged Singapore aims to preserve "the integrity" of 
its financial sector. But "banking confidentiality is never absolute." 
He said bank account information may be provided as part of a 
police investigation. * 
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Illegal Indonesian Exports Are Concern 
 

By Ellen Nakashima 

A SINGAPORE timber trader boasted that the cargo he had sent to 
India was a hardwood known as merbau, prized for its use in 
elegant flooring and door and window frames. The species has been 
so heavily logged in Southeast Asia that conservationists consider it 
threatened. But the trader stressed in a recent telephone interview 
that the logs he ordered were from Papua New Guinea, where log 
exports are legal.  

Environmentalists who investigated the 2005 deal, however, said 
the timber was probably smuggled out of neighboring Indonesia, 
where all log exports are banned. And a Papua New Guinea customs 
official who looked at the documents accompanying the shipment 
concluded they were forged. 

In two months last year, the Indonesian navy seized 314 containers 
of wood from boats and barges headed to Singapore. The shipments 
were suspected of originating in Indonesia, which bans export of 
logs and sawed timber. (A. Ruwindrijarto -- Environmental 
Investigative Agency) Like many cases in the murky world of timber 
trade, the deal involved businessmen in different countries sending 
money and wood across many borders. Sometimes, illicit wood ends 
up as furniture and flooring in the homes of unsuspecting 

Americans. And the transaction lines often run through Singapore, 
which has become a vital physical and financial hub in the Asian 
timber trafficking trade, according to environmentalists. 

In just two months last year, the Indonesian navy seized 314 
containers of timber and pulp in the waters between Sumatra and 
Singapore, which lie on opposite sides of the 40-mile-wide Malacca 
Strait. The boats and barges were headed to Singapore, Indonesian 
police said. They carried false documents listing the cargo as wood 
moldings, when they were actually carrying sawed timber, which 
Indonesia has banned for export, officials said. 

An Indonesian government crackdown on illegal logging last year 
resulted in more than 1200 arrests, but many of the major alleged 
criminals remain at large, including more than 10 individuals in 
Singapore, Indonesian national police said. 

"They feel secure there," said Anton Bachrul Alam, the national 
police spokesman, noting that the two countries do not have an 
extradition treaty. 

The Singapore government stresses that it does not condone illegal 
activity. People who break Singaporean laws will be prosecuted, 
officials said. 

Illegal wood, even without forged documents, often makes it out of 
Indonesia and into or through Singapore and other ports, despite 
Indonesia's ban on sawed timber and log exports. And even if the 
timber is logged illegally, there is nothing illegal about importing it 
into another country unless that country bans the imports. 

Twenty-four hours a day, seven days a week, cranes at the ports 
here lift hulking containers onto waiting ships, waterborne couriers 
moving 60,000 containers a day -- making Singapore the world's 
maritime transshipment capital. 

Immigration and customs authorities conduct rigorous checks for 
drugs, weapons and other contraband entering and leaving 
Singapore. But "transshipment goods do not enter the commerce of 
Singapore, as it does not cross the customs line," Trade Ministry 
officials noted. "Any timber, if it indeed passed through Singapore, 
merely switched ships here." 

In the first 10 months of 2005, US ports received about 3,840 tons 
of Indonesian sawed timber that had been transshipped through 
Singapore, up from 2,600 tons the year before, according to US 
customs data analyzed by the Environmental Investigation Agency, 
a nonprofit organization with offices in Washington and London. 
The agency obtained the data from a subscription database 
maintained by the commercial Port Import Export Reporting 
Service. 

US officials said they felt the more pressing issue was helping 
Indonesia fight illegal logging. Last week in Washington, trade 
officials from both countries announced that they would work 
toward an agreement to combat illegal logging in Indonesian 
forests. 

According to Singapore Trade Ministry data, in 2005, about 126,300 
cubic meters of sawed timber, the equivalent of forest area the 
size of Arlington County, was imported into Singapore from 
Indonesia. 

Singapore officials said they could not be expected to enforce other 
countries' laws. 

In two months last year, the Indonesian navy seized 314 containers 
of wood from boats and barges headed to Singapore. The shipments 
were suspected of originating in Indonesia, which bans export of 
logs and sawed timber. (A. Ruwindrijarto -- Environmental 
Investigative Agency) "If there is evidence of smuggling offenses 
into Singapore and that Singapore laws have been breached, our 
authorities will do what is within their legal powers," the Trade 
Ministry said in an e-mail reply to questions from The Washington 
Post. 



"The most robust solution to smuggling is to deal with the problems 
at source," the ministry said. "Destination ports could perhaps play 
a part, as the shipments would have to pass through customs 
checks to reach their buyers. At transshipment ports, most 
shipments merely stay a few hours. It is not possible or even 
feasible to check each and every shipment." 

In February 2005, the Environmental Investigation Agency issued a 
report exposing a massive smuggling trade in which up to 300,000 
cubic meters of merbau logs a month -- worth more than $600 
million retail -- were being illegally cut in Indonesia's Papua 
province and shipped to China and India. Often, Singaporean 
traders were involved in the deals, the environmental group 
alleged. 

Some of those logs were shipped by Wajilam Exports Pte., 
according to the environmental group. Wajilam's director, Tarun 
Mehta, insisted in a telephone interview that the shipments were 
legal and came from Papua New Guinea. 

In two transactions, Wajilam and another Singaporean firm shipped 
21,626 cubic meters of logs to India via Davao, in the southern 
Philippines, the Environmental Investigation Agency reported. 

The logs went by barge to Davao, where, according to documents 
and interviews with Philippine officials, they were hoisted onto 
ships bound for Hong Kong and India. The accompanying documents 
listed the logs' origin as Papua New Guinea. 

But Waliya Abilo, Papua New Guinea customs' director of 
investigations, who examined the papers at the agency's request, 
concluded that the documents had been forged. He said the way 
the forms were filled out did not match those usually issued by his 
customs office. 

Asked whether the logs were actually from Indonesia and the 
documents forged, Mehta replied: "I wouldn't know absolutely 
anything about that. I was just the exporter, [with the] beginning 
point from Davao, that's all." 

Last year, the Indonesian government's Financial Transaction 
Reports and Analysis Center, which tracks money laundering, filed a 
report with police about suspected timber smuggling involving more 
than 50 transactions from a Singapore bank account to two bank 
accounts in Indonesia. The transactions totaled $10 million over 
two years, investigators said. 

Those accounts fed a series of other accounts in Indonesia 
belonging to local military, police and Forestry Ministry officials 
and timber company representatives in several Indonesian 
provinces with serious illegal logging problems, the investigators 
said. 

The money-laundering unit has not yet asked Singapore about the 
account, held in the name of a Malaysian timber company, because 
the case is still being investigated, said Yunus Husein, head of the 
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center. 

Singapore officials said Singapore was "fully committed" to the 
international effort against money laundering. "If there is evidence 
to show that proceeds of crime have been laundered in Singapore, 
we will not hesitate to investigate the matter and take appropriate 
enforcement action," said Stanley Norbert, a police spokesman, in 
an e-mail reply on behalf of the police and the Monetary Authority 
of Singapore, the nation's financial regulator. 

But based on inquiries in previous money-laundering cases, Husein 
said, he is not optimistic that Singapore would respond. "I think 
because Singapore wants to keep its status as the region's financial 
center," he said, "they keep secret information about bank 
accounts." 

Norbert acknowledged that Singapore aims to preserve "the 
integrity" of its financial sector. But, he said in his e-mail, "banking 
confidentiality is never absolute." He said that in Singapore, bank 
account information may be provided as part of a police 
investigation. 

In Singapore, officials said they conduct stringent checks for an 
endangered hardwood species called ramin, a blond wood noted for 
its fine grain that grows primarily in Indonesia. Singapore reported 
imports of sawed ramin from Malaysia, but not Indonesia, in 2004 
and 2005. But a wood-products manufacturer in the booming 
Guangzhou area of southern China told an Environmental 
Investigation Agency investigator in November that Indonesian 
ramin, most of it smuggled, often finds its way into the market 
through Singapore. 

"Singapore is the place to be if you want to look for ramin," the 
manufacturer said. 

Singaporean officials asked for proof. "Singapore authorities stand 
ready to take action," trade officials said in their e-mail, "should 
reliable and detailed information that illegal trade in ramin is 
taking place through Singapore be made available to us."* 
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Govt team to investigate Neloe's bank accounts 
Jakarta (ANTARA News) - The office of the coordinating minister for 
political, legal and security affairs has set up a joint team to 
investigate bank accounts amounting to US$5.3 million belonging to 
former president director of Bank Mandiri ECW Neloe, a 
government official said. 

"The team is led by Basrief Arif and the team`s deputy chairman is 
Made Satguna," Yunus Husein, chairman of the Financial 
Transaction Analysis Management (PPATK), a corruptors` asset 
hunting team, said at the National Police Headquarters here on 
Thursday. 

"The team has left for Hong Kong and Switzerland to investigate the 
bank accounts," Yunus said. 

The two countries where Neloe kept his money, had agreed to 
assist in tracing Neloe`s bank accounts, Yunus added. 
 
He suspected that Neloe`s bank account in Switzerland held funds 
derived from money-laundering operations. Therefore, the PPATK 
had asked the Indonesian Police to investigate the matter. 

He said the Swiss government had been quite cooperative and was 
prepared to provide information and data relevant to Neloe`s as 
Neloe was once a suspect in a sriminal case. 

Responding to press questions on the possibility of getting Neloe`s 
money returned to Indonesia, Yunus said repatriation of the money 
must be done in accordance with the mutual legal system 
mechanism. 

The South Jakarta District Court on Feb 20 acquitted Neloe, former 
Bank Mandiri director for risk management I Wayan Pugeg and 
former Bank Mandiri corporate banking director M Sholeh Tasripan 
after they had been accused of corruption in the extension of a 
huge loan to a private company.  

The judge presiding over the court session, Suharnoto, said there 
was no evidence that the state had suffered a loss due to the 
actions of the three, as the bridging loan and investment credit to 
PT Cipta Graha Nusantara (CGN) had not yet matured. 

Previously, public prosecutor Baringin Sianturi had asked the court 
to sentence the three former bank directors to 20 years in jail and 
a fine of Rp1 billion or an additional 12 months in prison.  

The three were accused of ignoring the principle of banking 
prudence in extending the loan to PT CGN and violating Law no. 
31/1999 on corruption eradication and Article 64 of the Criminal 
Code.(*) 
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Antimoney laundering watchdog may get more 
power  
The government plans to crank up the powers of the country's 
antimoney laundering watchdog amid the global fight against the 
crime. 

According to a draft on the revision of Law No. 25/2005 on Money 
Laundering, the watchdog's powers will include taking over the 
investigation of cases from the police as well as freezing assets and 
halting financial transactions linked to the alleged crime, Kontan 
economic weekly said in its latest edition.  

Yunus Husein, who is the chairman of the watchdog Financial 
Transaction Reports Analysis Center (PPATK), confirmed the report 
Sunday, but said the draft had yet to be submitted to House 
legislators because it was still under discussion by related 
government institutions.  

He disclosed that nonbank institutions such as public accountants, 
property agents and developers, jewelry and antique shops, car 
dealers, lawyers and non-governmental organizations (NGOs) would 
also be affected by the proposed changes.  

"They will have to report suspicious transactions to us," Yunus told 
The Jakarta Post.  

"We will also get the authority to postpone such transactions and 
give administrative sanctions to those who fail to report them."  

He explained the proposed changes were based on the 
recommendations made by the Financial Action Task Force (FATF), 
the global antimoney laundering watchdog, in 2003.  

Article 59 of the draft, Kontan said, stipulates that the agency has 
the authority to investigate any suspicious money-laundering cases.  

PPATK's current task is to analyze incoming reports and present 
them to the police for further investigation. There has been 
criticism of the police for slow investigations of the crimes. About 
15 police officers have been accused of involvement in money-
laundering activities.  

Yunus was cautious in evaluating the new responsibilities proposed 
for the watchdog.  

"Personally, I think it will be difficult to investigate, as we lack the 
human resources and abilities."  

He noted that several experts insisted that PPATK become a "super 
body", which may trigger unrealistically high expectations.  

"The draft features limited investigation authority -- we cannot 
detain people but we can freeze assets," Yunus said.  

PPATK's name will be converted into using "agency" or "commission" 
in line with prevailing regulations regarding institutions reporting 
straight to the President.  

Yunus said the draft would be presented to legislators for 
deliberation by mid-year. "I hope it will be prioritized by the 
House."  

The FATF, set up by the Organization for Economic Cooperation and 
Development, removed Indonesia from the list of Non-Cooperative 
Countries and Territories (NCCT) in February last year.  

The FATF will review Indonesia's position in its plenary session in 
Cape Town, South Africa, in mid-February to decide whether the 
country can be removed from its monitored status and taken off 
the list.  

Reports of suspicious transactions at the end of the year jumped to 
3,311, lodged by 106 banks and 26 nonbank institutions, from 1,256 
reports by 69 banks and 10 nonbank institutions recorded in 
January last year, PPATK said.* 
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Deloitte FAS Volunteer Helps Combat Money 
Laundering In Indonesia 
By Carole Claps, Senior Editor, Deloitte News Network 

In February, Julia Mold, a manager in the Forensic & Dispute 
Services of Deloitte Financial Advisory Services LLP (Deloitte FAS), 
spent a week working with the Financial Services Volunteer Corps 
(FSVC) in Jakarta, Indonesia, where she participated in the FSVC 
project to assist the Indonesian Securities Association's threeday 
workshop on anti-money laundering (AML). "It was a particularly 
important workshop," said Mold, "as the Financial Action Task Force 
(FATF) met that week in Capetown, South Africa to re-review 
Indonesia's status and the AML efforts of the country's financial 
services providers (FSPs). 

The FSVC is focused on improving capacity, particularly for meeting 
international standards, within key public and private institutions 
of the Indonesian financial sector. This includes work with the 
Central Bank and its various affiliates, as well as work in the 
private commercial banks including several recently established 
banking associations in new areas like risk management and 
compliance. FSVC also has hosted large groups of Indonesian private 
sector bankers in a management and internship program in the 
United States for the past two years. 

There was great concern that Indonesia might again be placed on 
the non-cooperative countries and territories (NCCT) list, in large 
part due to the continuing difficulties of FSPs in detecting, 
investigating and reporting of suspicious transaction activity (STRs). 

Mold attended with Rachel Raemore, senior vice president of 
Wachovia Wealth Management. "We were asked to present 
workshops in two areas," said Mold -- "Mitigating AML Risks" and 
"AML Investigation Case Studies." They were allotted some five 
hours per day for these presentations that were held at the Hotel 
Nikko Jakarta. 

"We prepared eight AML investigation case studies that primarily 
focused on the type of situations encountered by retail and 
institutional securities firms," said Mold. "Two of these studies 
focused on AML investigations encountered by banks. Our material 
was made available on CDs to all participants." 

Pictured at the anti-money laundering workshop in Jakarta are, 
from left, Julia Mold, manager, Forensic & Dispute Services, 
Deloitte FAS, Rachel Raemore (senior vice president, Wachovia 
Wealth Management) and Angela Sapp (FSVC country director, 
Indonesia). 

The room was at full capacity with more than 200 participants on 
the first day of regulatory roundup discussions. "From my view, 
there appeared to be even more attendees on the second and third 
days. We were asked many questions about reporting and 
investigating. We deferred the political questions to the attending 
regulators. We were particularly impressed with the degree of 
audience participation and the variety of perspectives the 
questions represented. Lastly, we gained a better understanding of 
the range of issues confronting the securities firms' AML compliance 
efforts." 

Angela Sapp, FSVC county director of Indonesia, told Mold that she 
enjoyed working with her on the project and appreciated her 
ability to adapt to the counterparts and quickly understand the 
problems they are facing in implementing an effective anti-money 



laundering regime. "It is because FSVC is able to deploy volunteers 
of your caliber and experience," said Sapp, "that we are able to 
stand out from other technical assistance providers." 

The conference was sponsored by the Asian Development Bank, 
Financial Services Volunteer Corps, BAPEPAM (Indonesia's SEC) and 
Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) -- Association of 
Indonesian Securities Companies -- their SIA). The team met senior 
management from all of these agencies including Ayumi Konishi, 
director governance, ADB; Darmin Nasution, chairman, BAPEPAM; 
Yunus Husein, chairman, PPATK (their FinCEN); the Indonesian 
inspector general; and Arif Baharudin, head of securities 
transactions and policy development, BAPEPAM. 

About FSVC 

FSVC has been active in Indonesia since 1998 in the immediate 
aftermath of the Asian financial crisis, including working with the 
asset resolution corporation formed by the Indonesian government 
(IBRA) and various other government institutions supervising 
governance and transparency changes in the wake of these events. 
Since 2002, through its technical assistance projects, FSVC has 
particularly worked to strengthen Indonesia's ability to combat 
money laundering, terrorist finance, and other financial crimes, as 
well as supporting the Government of Indonesia's broader financial 
sector reform efforts. In sum, FSVC's goal is to provide targeted 
assistance aimed at supporting the development of a financial 
system that is well-governed, transparent, and used to channel 
savings and investment to support real sector economic 
development and promote job creation.* 
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For Timber Trade, Many Routes Lead Through 
Singapore 
SINGAPORE -- A Singapore timber trader boasted that the cargo he 
had sent to India was a hardwood known as merbau, prized for its 
use in elegant flooring and door and window frames. The species 
has been so heavily logged in Southeast Asia that conservationists 
consider it threatened. But the trader stressed in a recent 
telephone interview that the logs he ordered were from Papua New 
Guinea, where log exports are legal. 

Environmentalists who investigated the 2005 deal, however, said 
the timber was probably smuggled out of neighboring Indonesia, 
where all log exports are banned. And a Papua New Guinea customs 
official who looked at the documents accompanying the shipment 
concluded they were forged. 

Like many cases in the murky world of timber trade, the deal 
involved businessmen in different countries sending money and 
wood across many borders. Sometimes, illicit wood ends up as 
furniture and flooring in the homes of unsuspecting Americans. And 
the transaction lines often run through Singapore, which has 
become a vital physical and financial hub in the Asian timber 
trafficking trade, according to environmentalists. 

In just two months last year, the Indonesian navy seized 314 
containers of timber and pulp in the waters between Sumatra and 
Singapore, which lie on opposite sides of the 40-mile-wide Malacca 
Strait. The boats and barges were headed to Singapore, Indonesian 
police said. They carried false documents listing the cargo as wood 
moldings, when they were actually carrying sawed timber, which 
Indonesia has banned for export, officials said. 

An Indonesian government crackdown on illegal logging last year 
resulted in more than 1,200 arrests, but many of the major alleged 
criminals remain at large, including more than 10 individuals in 
Singapore, Indonesian national police said. 

"They feel secure there," said Anton Bachrul Alam, the national 
police spokesman, noting that the two countries do not have an 
extradition treaty. 

The Singapore government stresses that it does not condone illegal 
activity. People who break Singaporean laws will be prosecuted, 
officials said. 

Illegal wood, even without forged documents, often makes it out of 
Indonesia and into or through Singapore and other ports, despite 
Indonesia's ban on sawed timber and log exports. And even if the 
timber is logged illegally, there is nothing illegal about importing it 
into another country unless that country bans the imports. 

Twenty-four hours a day, seven days a week, cranes at the ports 
here lift hulking containers onto waiting ships, waterborne couriers 
moving 60,000 containers a day -- making Singapore the world's 
maritime transshipment capital. 

Immigration and customs authorities conduct rigorous checks for 
drugs, weapons and other contraband entering and leaving 
Singapore. But "transshipment goods do not enter the commerce of 
Singapore, as it does not cross the customs line," Trade Ministry 
officials noted. "Any timber, if it indeed passed through Singapore, 
merely switched ships here." 

In the first 10 months of 2005, U.S. ports received about 3,840 tons 
of Indonesian sawed timber that had been transshipped through 
Singapore, up from 2,600 tons the year before, according to U.S. 
customs data analyzed by the Environmental Investigation Agency, 
a nonprofit organization with offices in Washington and London. 
The agency obtained the data from a subscription database 
maintained by the commercial Port Import Export Reporting 
Service. 

U.S. officials said they felt the more pressing issue was helping 
Indonesia fight illegal logging. Last week in Washington, trade 
officials from both countries announced that they would work 
toward an agreement to combat illegal logging in Indonesian 
forests. 

According to Singapore Trade Ministry data, in 2005, about 126,300 
cubic meters of sawed timber, the equivalent of forest area the 
size of Arlington County, was imported into Singapore from 
Indonesia. 

Singapore officials said they could not be expected to enforce other 
countries' laws. 

"If there is evidence of smuggling offenses into Singapore and that 
Singapore laws have been breached, our authorities will do what is 
within their legal powers," the Trade Ministry said in an e-mail 
reply to questions from The Washington Post. 

"The most robust solution to smuggling is to deal with the problems 
at source," the ministry said. Destination ports could perhaps play a 
part, as the shipments would have to pass through customs checks 
to reach their buyers. At transshipment ports, most shipments 
merely stay a few hours. It is not possible or even feasible to check 
each and every shipment." 

In February 2005, the Environmental Investigation Agency issued a 
report exposing a massive smuggling trade in which up to 300,000 
cubic meters of merbau logs a month -- worth more than $600 
million retail -- were being illegally cut in Indonesia's Papua 
province and shipped to China and India. Often, Singaporean 
traders were involved in the deals, the environmental group 
alleged. 

Some of those logs were shipped by Wajilam Exports Pte., 
according to the environmental group. Wajilam's director, Tarun 
Mehta, insisted in a telephone interview that the shipments were 
legal and came from Papua New Guinea. 

In two transactions, Wajilam and another Singaporean firm shipped 
21,626 cubic meters of logs to India via Davao, in the southern 
Philippines, the Environmental Investigation Agency reported. 



The logs went by barge to Davao, where, according to documents 
and interviews with Philippine officials, they were hoisted onto 
ships bound for Hong Kong and India.  

The accompanying documents listed the logs' origin as Papua New 
Guinea. 

But Waliya Abilo, Papua New Guinea customs' director of 
investigations, who examined the papers at the agency's request, 
concluded that the documents had been forged. He said the way 
the forms were filled out did not match those usually issued by his 
customs office. 

Asked whether the logs were actually from Indonesia and the 
documents forged, Mehta replied: "I wouldn't know absolutely 
anything about that. I was just the exporter, [with the] beginning 
point from Davao, that's all." 

Last year, the Indonesian government's Financial Transaction 
Reports and Analysis Center, which tracks money laundering, filed a 
report with police about suspected timber smuggling involving more 
than 50 transactions from a Singapore bank account to two bank 
accounts in Indonesia. The transactions totaled $10 million over 
two years, investigators said. 

Those accounts fed a series of other accounts in Indonesia 
belonging to local military, police and Forestry Ministry officials 
and timber company representatives in several Indonesian 
provinces with serious illegal logging problems, the investigators 
said. 

The money-laundering unit has not yet asked Singapore about the 
account, held in the name of a Malaysian timber company, because 
the case is still being investigated, said Yunus Husein, head of the 
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center. 

Singapore officials said Singapore was "fully committed" to the 
international effort against money laundering. "If there is evidence 
to show that proceeds of crime have been laundered in Singapore, 
we will not hesitate to investigate the matter and take appropriate 
enforcement action," said Stanley Norbert, a police spokesman, in 
an e-mail reply on behalf of the police and the Monetary Authority 
of Singapore, the nation's financial regulator. 

But based on inquiries in previous money-laundering cases, Husein 
said, he is not optimistic that Singapore would respond. "I think 
because Singapore wants to keep its status as the region's financial 
center," he said, "they keep secret information about bank 
accounts." 

Norbert acknowledged that Singapore aims to preserve "the 
integrity" of its financial sector. But, he said in his e-mail, "banking 
confidentiality is never absolute." He said that in Singapore, bank 
account information may be provided as part of a police 
investigation. 

In Singapore, officials said they conduct stringent checks for an 
endangered hardwood species called ramin, a blond wood noted for 
its fine grain that grows primarily in Indonesia. Singapore reported 
imports of sawed ramin from Malaysia, but not Indonesia, in 2004 
and 2005.  

But a wood-products manufacturer in the booming Guangzhou area 
of southern China told an Environmental Investigation Agency 
investigator in November that Indonesian ramin, most of it 
smuggled, often finds its way into the market through Singapore. 

"Singapore is the place to be if you want to look for ramin," the 
manufacturer said. 

Singaporean officials asked for proof. "Singapore authorities stand 
ready to take action," trade officials said in their e-mail, "should 
reliable and detailed information that illegal trade in ramin is 
taking place through Singapore be made available to us." 
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Indonesia, April 24  

Suspicious transactions on the rise  
 
The Financial Transaction Reports Analysis Center (PPATK) has 
noted an increase in the number of suspicious transactions believed 
to be linked to money laundering, including transactions connected 
with illegal logging.  

The finding could put Indonesia back on the blacklist of countries 
categorized as money laundering havens.  

PPATK director Yunus Husein told reporters Friday that during the 
first three months of this year, the agency had received 901 reports 
of suspicious financial transactions out of a total of 1,664,293 cash 
transactions notified by 156 banks, foreign exchange dealers and 
insurance firms.  

It also received 669 reports of people trying to physically carry 
sums in excess of Rp 100 million (US$11,100) out of Indonesia, 
mostly through Batam's and Tanjung Balai Karimun's international 
airports -- both located in Riau Islands province across from 
Singapore -- and Jakarta's Soekarno-Hatta airport.  

The figures in this year's first-quarter report, Yunus said, showed a 
continually increasing trend, which was actually positive as it 
demonstrated that more financial institutions were complying with 
the anti-money laundering regulations.  

The PPATK received a total of 2,005 reports of suspicious 
transactions last year, up sharply from only 838 in 2004 and 280 in 
2003.  

The worrisome downside, however, was the fact that the growing 
number of reports was accompanied by a rising number of the 
reports being found to actually involve money laundering. Since its 
establishment in 2003, the government-funded PPATK has received 
a total of 4,074 suspicious transaction reports, with 416 of them 
being forwarded to the police and prosecution service for follow-up 
action.  

"The fact that six cases ended in convictions -- in the Central 
Jakarta, South Jakarta, Denpasar and Kebumen District Courts -- 
shows that there is too much money laundering afoot, in the 
opinion of the Financial Action Task Force (FATF)," Yunus was 
quoted by Antara as saying.  

In February last year, Indonesia was removed from the FATF's list of 
non-cooperative countries after years of pleading to the Paris-
based global anti-money laundering watchdog, set up by the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 
Indonesia's removal from the last followed the passing of anti-
money laundering legislation and the setting up of the PPATK.  

The FATF also removed Indonesia from its monitoring list earlier 
this year. Being put back on the blacklist could result in serious 
economic consequences for Indonesia as the overseas acceptance of 
Indonesian financial transactions could again be put in jeopardy, 
and higher risk premiums imposed.  

Accordingly, Yunus said the PPATK would step up its efforts, in 
collaboration with the law enforcement agencies, to prevent 
increased money laundering. Greater vigilance was necessary due 
to the increase in money laundering linked to illegal logging.  

Yunus said that the agency was cooperating with the Indonesian 
Working Group on Forest Finance and other international 
conservation agencies for the purpose of establishing anti-money 



laundering guidelines for the forestry industry, and having illegal 
logging declared an international crime.*  
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POLICE CHIEF CALLS FOR SEVERE PUNISHMENT 
OF POLICEMEN INVOLVED IN ILLEGAL LOGGING 

Jakarta, Indonesia - National Police Chief General Sutanto pledged  

here on Thursday that he would take firm action against any  

policeman involved in illegal logging.  

"Certainly, any policeman involved in illegal logging must be  

punished most severely. A case like that must be dealt with  

immediately," he said at the national police headquarters.   

He said he would not make any discrimination in dealing with  

cases of illegal logging, and that both police officers and ordinary  

civilians would be dealt with on equal basis.   

"They will all be processed according to the law, be they police  

members, public prosecutors or state forestry officials if they are  

involved in illegal logging," he said.   

The head of the Center of Processing and Analysis of Financial  

Transactions, Yunus Husein, earlier reported to the National Police  

Headquarters and the Attorney General's Office 14 suspicious  

financial transactions believed to be origninating from illegal  

logging financiers.   

Out of the 14 transactions, 10 were linked to police personnel, the  

military and a timber businessman. One of the transactions is  

worth Rp2 billion.   

Sutanto admitted that his side had difficulties in capturing the  

financiers because they were good at cutting off the networks  

below them. However he said he still had other ways to catch  

them.   

He said he was optimistic illegal logging activities would be  

stopped completely this year, as the police and the ministry of  

forestry have planned.   

"We and the forestry ministry have arrested a lot of illegal loggers  

such as those in Riau, North Sumatra and other regions. We are  

now still after the others," he said.   

He said the police would prepare an effective tactics and  

technique in an effort to capture them.   

Forestry minister MS Kaban submitted 38 names of big illegal  

logging financiers to the national police chief on Thursday for  

inclusion in the police's wanted list.   

They include some foreigners who been playig their role from  

behind the screen, including forging documents stating the legality  

of forest products.   

Yunus Husein has suggested combining conventional methods to  

assure a fair treatment of illegal loggers.   

"So far only small actors have been arrested, while the big  

financiers and players are still at large. Therefore I am suggesting  

a combination of conventional methods," he said.*  
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Govt determined to end illegal logging by 2006 

The National Police and the Forestry Ministry are linking up with  

the customs and excise directorate and a financial watchdog as  

part of a new strategy to eradicate illegal logging in the country.  

The move is part of the government's ambitious plan to eradicate  

illegal logging in the country by the end of this year.   

National Police chief Gen. Sutanto said increased cooperation  

between government agencies would help create new ways to  

track and apprehend the masterminds of illegal logging ventures.   

Forestry Minister Malam Sambat Kaban admitted local authorities  

were often unable or unwilling to crack down on illegal logging in  

their areas.   

"By collaborating, we can take a variety of approaches (to stopping  

the business) by tracing tax registration numbers and bank  

accounts," he said.   

Kaban and Sutanto met with customs and excise director-general  

Hadi Purnomo and Financial Transaction and Report Analysis  

Center head Yunus Husein at the National Police headquarters on  

Thursday.   

During the meeting, Purnomo suggested a link-and-match data  

system, which he said would be able to help law enforcement  

agencies track down on the entrepreneurs behind the logging.   

"We can also unite all of the data we get to create an integrated  

system," he said.   

Purnomo said efforts to apprehend loggers were failing because  

government bodies were not sharing information and coordinating  

their response to such crimes.   

Police also needed to quickly implement a single nationwide  

identification system, Purnomo said.   

"Indonesia has 32 identification systems, including identity cards  

and tax registration numbers. We suggest the police set up a single  

identification number system as soon as possible," Purnomo said.  

"If we can identify a person, we can find out what he has been  

doing."   

Yunus said his office would provide the partnership with  

information about suspect bank accounts.   

"We have reported 14 dubious bank accounts to the police, of  

which 10 belong to police and military officers," he said. "Some of  

them are also from businessmen with transactions worth millions  

to billions of rupiah."   



Police in cooperation with officials from the state forestry firm  

Perhutani have arrested 717 suspects in raids on illegal loggers  

across Java during the past year.   

Among the detainees in the Hutan Lestari Operation were a senior  

Perhutani official, soldiers, a police officer and several community  

leaders.   

The police will continue the operation until March 20.   

The country lost 34 million hectares -- about a fifth of its forests --  

between 1991 and 2003 because of illegal logging, slash-and-burn  

clearing and other forms of land conversion.   

Around 2.8 million hectares of forest are thought to be destroyed  

every year.   

Environmentalists estimate Indonesia loses Rp 35 trillion (US$3.76  

billion) annually from resources destroyed by illegal logging.*   
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COMBATING CORRUPTION AS THE IMPLEMEN-
TATION OF GOOD GOVERNANCE 
The Governor of Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah officially 
opened a one day workshop on "Building the Nation Integrity 
through Elimination of Corruption" in Jakarta today (22/2). 
"Fighting corruption is essential for our nation since it is closely 
related to good governance", said Burhanuddin in his opening 
speech.  

In the banking industry, the struggle to build integrity has already 
been conducted seriously. Banking is an institution built on trust. 
Therefore, the efforts to strengthen and consolidate, both 
institutionally and systemically, have been crucial strategic policies 
to be implemented in next to no time. "It is important to have men 
of skills. However, it is not sufficient since what we also need is 
men with high integrity", added Burhanuddin. 

Most of the reasons behind the occurrences of great loss or even 
failures in the national banking industry are the lack of good-
intention from the involving parties in the activities of banking. 
This lacking of good-intention itself is caused by many factors. 
Consequently, it is necessary to improve and maintain integrity as 
the essential element in preventing and combating corruption.  
Transparency International is the first institution to develop the 
concept for National Integrity System, consisting of 8 pillars, 
namely: (1) Public awareness; (2) Public anti corruption strategy; 
(3) Public participation; (4) Supervisory agents, such as The 
Supreme Audit Board (BPK), Commission for Elimination of 
Corruption (KPK), Tippikor, etc.; (5) Educational system; (6) Mass 
media/freedom of press; (7) Private sectors; (8) International 
cooperation. These 8 pillars must be completed with rules and 
practices.  

The workshop was held by Bank Indonesia in cooperation with 
Assocation of Unpad Alumni (IKA Unpad). The attending speakers in 
this workshop came from various background, such as: Teten 
Masduki, George Aditjondro, Prof. Dr. Romli Atmasasmita (Professor 
of Law at the University of Padjadjaran), Erry Ryana 
Hardjapamekas (Deputy Head of KPK), H.S. Dillon (Executive 
Director of Partnership for Government Reform), Yunus Husein 

(Head of PPATK), M. Said Didu (Secretary to the State Minister of 
BUMN), and Bambang Harimurti (Chief Editor of Tempo Magazine). 

Jakarta, February 22, 2006 

PUBLIC RELATION BUREAU 

Rizal A. Djaafara 
Head of Bureau 
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For Timber Trade, Many Routes Lead Through 
Singapore Illegal Indonesian Exports Are 
Concern 
 
By Ellen Nakashima ~ Washington Post Foreign Service 
 
In two months last year, the Indonesian navy seized 314 containers 
of wood from boats and barges headed to Singapore. The shipments 
were suspected of originating in Indonesia, which bans export of 
logs and sawed timber. (A. Ruwindrijarto -- Environmental 
Investigative Agency). 

SINGAPORE -- A Singapore timber trader boasted that the cargo he 
had sent to India was a hardwood known as merbau, prized for its 
use in elegant flooring and door and window frames. The species 
has been so heavily logged in Southeast Asia that conservationists 
consider it threatened. But the trader stressed in a recent 
telephone interview that the logs he ordered were from Papua New 
Guinea, where log exports are legal. 

Environmentalists who investigated the 2005 deal, however, said 
the timber was probably smuggled out of neighboring Indonesia, 
where all log exports are banned. And a Papua New Guinea customs 
official who looked at the documents accompanying the shipment 
concluded they were forged. 

Like many cases in the murky world of timber trade, the deal 
involved businessmen in different countries sending money and 
wood across many borders. Sometimes, illicit wood ends up as 
furniture and flooring in the homes of unsuspecting Americans. And 
the transaction lines often run through Singapore, which has 
become a vital physical and financial hub in the Asian timber 
trafficking trade, according to environmentalists. 

In just two months last year, the Indonesian navy seized 314 
containers of timber and pulp in the waters between Sumatra and 
Singapore, which lie on opposite sides of the 40-mile-wide Malacca 
Strait. The boats and barges were headed to Singapore, Indonesian 
police said. They carried false documents listing the cargo as wood 
moldings, when they were actually carrying sawed timber, which 
Indonesia has banned for export, officials said. 

An Indonesian government crackdown on illegal logging last year 
resulted in more than 1,200 arrests, but many of the major alleged 
criminals remain at large, including more than 10 individuals in 
Singapore, Indonesian national police said. 

"They feel secure there," said Anton Bachrul Alam, the national 
police spokesman, noting that the two countries do not have an 
extradition treaty. 

The Singapore government stresses that it does not condone illegal 
activity. People who break Singaporean laws will be prosecuted, 
officials said. 

Illegal wood, even without forged documents, often makes it out of 
Indonesia and into or through Singapore and other ports, despite 
Indonesia's ban on sawed timber and log exports. And even if the 
timber is logged illegally, there is nothing illegal about importing it 



into another country unless that country bans the imports. 
 
Twenty-four hours a day, seven days a week, cranes at the ports 
here lift hulking containers onto waiting ships, waterborne couriers 
moving 60,000 containers a day -- making Singapore the world's 
maritime transshipment capital. 

Immigration and customs authorities conduct rigorous checks for 
drugs, weapons and other contraband entering and leaving 
Singapore. But "transshipment goods do not enter the commerce of 
Singapore, as it does not cross the customs line," Trade Ministry 
officials noted. "Any timber, if it indeed passed through Singapore, 
merely switched ships here." 

In the first 10 months of 2005, U.S. ports received about 3,840 tons 
of Indonesian sawed timber that had been transshipped through 
Singapore, up from 2,600 tons the year before, according to U.S. 
customs data analyzed by the Environmental Investigation Agency, 
a nonprofit organization with offices in Washington and London. 
The agency obtained the data from a subscription database 
maintained by the commercial Port Import Export Reporting 
Service. 

U.S. officials said they felt the more pressing issue was helping 
Indonesia fight illegal logging. Last week in Washington, trade 
officials from both countries announced that they would work 
toward an agreement to combat illegal logging in Indonesian 
forests. 

According to Singapore Trade Ministry data, in 2005, about 126,300 
cubic meters of sawed timber, the equivalent of forest area the 
size of Arlington County, was imported into Singapore from 
Indonesia. 

Singapore officials said they could not be expected to enforce other 
countries' laws. 

"If there is evidence of smuggling offenses into Singapore and that 
Singapore laws have been breached, our authorities will do what is 
within their legal powers," the Trade Ministry said in an e-mail 
reply to questions from The Washington Post. 

"The most robust solution to smuggling is to deal with the problems 
at source," the ministry said. "Destination ports could perhaps play 
a part, as the shipments would have to pass through customs 
checks to reach their buyers. At transshipment ports, most 
shipments merely stay a few hours. It is not possible or even 
feasible to check each and every shipment." 

In February 2005, the Environmental Investigation Agency issued a 
report exposing a massive smuggling trade in which up to 300,000 
cubic meters of merbau logs a month -- worth more than $600 
million retail -- were being illegally cut in Indonesia's Papua 
province and shipped to China and India. Often, Singaporean 
traders were involved in the deals, the environmental group 
alleged. 

Some of those logs were shipped by Wajilam Exports Pte., 
according to the environmental group. Wajilam's director, Tarun 
Mehta, insisted in a telephone interview that the shipments were 
legal and came from Papua New Guinea. 

In two transactions, Wajilam and another Singaporean firm shipped 
21,626 cubic meters of logs to India via Davao, in the southern 
Philippines, the Environmental Investigation Agency reported. 

The logs went by barge to Davao, where, according to documents 
and interviews with Philippine officials, they were hoisted onto 
ships bound for Hong Kong and India. The accompanying documents 
listed the logs' origin as Papua New Guinea. 

But Waliya Abilo, Papua New Guinea customs' director of 
investigations, who examined the papers at the agency's request, 
concluded that the documents had been forged. He said the way 
the forms were filled out did not match those usually issued by his 
customs office. 

Asked whether the logs were actually from Indonesia and the 
documents forged, Mehta replied: "I wouldn't know absolutely 
anything about that. I was just the exporter, [with the] beginning 
point from Davao, that's all." 
 
Last year, the Indonesian government's Financial Transaction 
Reports and Analysis Center, which tracks money laundering, filed a 
report with police about suspected timber smuggling involving more 
than 50 transactions from a Singapore bank account to two bank 
accounts in Indonesia. The transactions totaled $10 million over 
two years, investigators said. 

Those accounts fed a series of other accounts in Indonesia 
belonging to local military, police and Forestry Ministry officials 
and timber company representatives in several Indonesian 
provinces with serious illegal logging problems, the investigators 
said. 

The money-laundering unit has not yet asked Singapore about the 
account, held in the name of a Malaysian timber company, because 
the case is still being investigated, said Yunus Husein, head of the 
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center. 

Singapore officials said Singapore was "fully committed" to the 
international effort against money laundering. "If there is evidence 
to show that proceeds of crime have been laundered in Singapore, 
we will not hesitate to investigate the matter and take appropriate 
enforcement action," said Stanley Norbert, a police spokesman, in 
an e-mail reply on behalf of the police and the Monetary Authority 
of Singapore, the nation's financial regulator. 

But based on inquiries in previous money-laundering cases, Husein 
said, he is not optimistic that Singapore would respond. "I think 
because Singapore wants to keep its status as the region's financial 
center," he said, "they keep secret information about bank 
accounts." 

Norbert acknowledged that Singapore aims to preserve "the 
integrity" of its financial sector. But, he said in his e-mail, "banking 
confidentiality is never absolute." He said that in Singapore, bank 
account information may be provided as part of a police 
investigation. 

In Singapore, officials said they conduct stringent checks for an 
endangered hardwood species called ramin, a blond wood noted for 
its fine grain that grows primarily in Indonesia. Singapore reported 
imports of sawed ramin from Malaysia, but not Indonesia, in 2004 
and 2005. But a wood-products manufacturer in the booming 
Guangzhou area of southern China told an Environmental 
Investigation Agency investigator in November that Indonesian 
ramin, most of it smuggled, often finds its way into the market 
through Singapore. 
 
"Singapore is the place to be if you want to look for ramin," the 
manufacturer said. 

Singaporean officials asked for proof. "Singapore authorities stand 
ready to take action," trade officials said in their e-mail, "should 
reliable and detailed information that illegal trade in ramin is 
taking place through Singapore be made available to us."* 
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RI-China kerjasama tangani pencucian uang  

JAKARTA (Antara): Indonesia akan menjalin kerjasama dengan 
China dalam menangani masalah pencucian uang di ke dua negara.  

`Mudah-mudahan penandatanganan nota kesepahaman dapat 
dilakukan dalam bulan April ini. Mudah-mudahan pas tanggal 17 
bertepatan dengan ulang tahun Pusat Pelaporan dan Analisis 



Transaksi Keuangan (PPATK),` kata Kepala PPATKB Yunus Husein di 
sela seminar sinergi pemberantasan korupsi: peranan PPATK dan 
tantangan asset recovery di Jakarta, hari ini.  

Husein menyebutkan, kerjasama unit intelejen keuangan Indonesia 
dengan Cina antara lain akan meliputi saling tukar informasi, dan 
tukar pengalaman dalam penanganan kasus pencucian uang, dan 
kerjasama dalam bidang pelatihan.  

`Kita akan meniru praktek di Cina terutama dalam pencarian 
informasi,` katanya.  

Menurut dia, dalam hal menjaring pelaku dan hasil korupsi yang 
diperoleh, Cina dapat dijadikan contoh. Cina menderita banyak 
kerugian karena pejabat negara dan para eksekutif perusahaan 
milik negara yang menggelapkan uang rakyat dalam jumlah besar 
kemudian lari keluar negeri untuk menghindari hukuman.  

Sampai dengan akhir 2005, sebagian besar dari 500 tersangka yang 
melakukan kejahatan ekonomi, adalah pejabat yang korup dan 
mereka berada di luar negeri. Mereka membawa total 70 miliar 
yuan (sekitar 8,4 miliar dolar AS) dana ilegal.  

`Dengan menjalin kerjasama yang baik dengan dunia 
internasional, Kejaksaan Cina telah menangkap lebih dari 70 
tersangka koruptor di luar negeri sejak 1998,` kata Husein.  

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan 
Kepala PPATK beberapa waktu lalu mengadakan kunjungan ke Cina 
dalam rangka pembahasan kerjasama itu.  

Cina berhasil mengekstrakdisi seorang kepala cabang Bank Cina di 
Propinsi Guangdong dari Amerika Serikat. Keberhasilan itu 
memberi peringatan kuat bagi pejabat Cina yang korup. Yu 
Zhendong, bankir tersebut didakwa telah menggelapkan 483 juta 
dolar AS sebelum lari ke AS.  

Selanjutnya Kepolisian Cina telah berhasil menangkap lebih dari 
230 tersangka tindak kejahatan di lebih dari 30 negara dan daerah 
mulai tahun 1993 sampai dengan Januari 2006 dengan bantuan 
interpol.  

 

Dengan Singapura  

Sementara itu mengenai kerjasama Indonesia dengan Singapura, 
Yunus Husein mengatakan, terdapat kemajuan kerjasama RI 
dengan Singapura dalam penanganan pencucian uang.  

`Dengan Singapura memang sulit, tetapi ada kemajuan di mana 
mereka lebih koperatif yaitu bersedia menjawab sejumlah 
pertanyaan yang diajukan oleh pihak Indonesia,` katanya. 
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Senin, 12 Juni 2006 

PPATK Terima 413 Laporan 
Medan, WASPADA Online  

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
menemukan banyak penyimpangan penggunaan anggaran 
pemerintah daerah, seperti pengalihan dana proyek ke rekening 
pribadi bendaharawan. 

“Selain merugikan negara karena bunganya masuk ke kantong 
pribadi, hal itu juga menyalahi ketentuan perundang-undangan. 
Penyimpangan uang pemerintah daerah ini hampir merata terjadi di 
Indonesia, termasuk di Sumatera Utara,” ujar Kepala PPATK Yunus 
Husein pada acara Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang di 
Binagraha Pemprovsu, Kamis (8/6).  

Acara dibuka Gubsu diwakili Asisten Ekbang H Kasim Siyo, MSi 
menghadirkan pembicara Edwin Nurhadi dan Fihtriadi dari PPATK 
dipandu moderator Drs Jhon Tafbu Ritonga, MEc (Dekan Fakultas 
Ekonomi USU). Di Sumut, kata Yunus, ditemukan oknum 
bendaharawan mengalihkan dana proyek ke rekening pribadi ketika 
anggaran daerah akan berakhir. Hal ini kemungkinan dilakukan 
karena proyek sedang berjalan. “Ini jelas penyimpangan, meskipun 
uang tersebut nantinya dikembalikan ke kas daerah bila bersisa 
karena bunganya sudah dihilangkan.”  

Yunus menjelaskan, hingga kini pihaknya menerima 413 laporan 
dugaan kasus pencucian uang di Indonesia. Dari jumlah itu, 100 
kasus sudah diproses Kepolisian dan Kejaksaan. Sebanyak 30 kasus 
di antaranya, pelakunya sudah divonis di pengadilan.  

“Namun, dari 30 kasus sudah vonis, hanya enam pelaku dijerat 
dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang,” jelas Yunus. 
6 Kasus divonis lewat UU pencucian uang itu, 3 kasus di antaranya 
di Jakarta, 2 kasus di Jawa Tengah dan satu kasus di Medan.  

Sementara Edwin Nurhadi menyampaikan, setiap lembaga penyedia 
jasa keuangan serta bea cukai wajib melaporkan kepada PPATK 
tentang transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi dilakukan 
secara tunai di atas Rp.500 juta. “Penyedia jasa keuangan ini di 
antaranya Perbankan, bank perkreditan rakyat, perusahaan 
asuransi, perusahaan efek/sekuritas, perusahaan dana pensiun, 
perusahaan reksadana, kustodian maupun pedagang valuta asing.”  

Namun ke depan, ujarnya, kita berharap bukan hanya lembaga jasa 
keuangan diwajibkan melaporkan melainkan lembaga lainnya 
seperti kenotariatan, dealer mobil, properti dan lainnya. Sehingga 
celah pencucian uang semakin sempit, kata Edwin. Sedangkan 
Asisten Ekbang Setdaprovsu Kasim Siyo, MSi mengemukakan, semua 
pihak perlu mendorong kesadaran masyarakat atas keberadaan 
rezim (sistem) anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini sebagai 
bagian dari upaya menuju masyarakat berkehidupan perekonomian 
yang bersih.  

“Karenanya seluruh lapisan masyarakat baik secara langsung 
ataupun tidak hendaknya bisa berpartisipasi dalam melaksanakan 
anti pencucian uang ini,” ujarnya. pencucian uang, katanya, 
merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional dan 
berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa. Karenanya, 
semua pihak harus menaruh perhatian serius mencegah dan 
memberantas masalah ini. “Bila ini dibiarkan akan dapat 
merongrong integritas pasar-pasar keuangan, serta akan timbul 
distorsi dan ketidakstabilan perekonomian,” katanya. Pada saat 
yang sama, dilakukan kerjasama PPATK dan Badan Informasi dan 
Komunikasi Provsu. (m47) (sn) 
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Departemen Keuangan Republik Indonesia 

Selasa, 7 Nopember 2006 

Tingkat Kepatuhan PJK Masih Rendah 
Jakarta,30/7 (Fiscal News) - Tingkat kepatuhan Perusahaan Jasa 
Keuangan (PJK) dalam memberikan laporan transaksi keuangan 
yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) dinilai masih rendah. Ketua PPATK, Yunus 
Husein, mengemukakan jumlah PJK yang telah memberikan laporan 
belum mencapai 100 perusahaan dari sekitar 4.000 PJK yang ada di 
Indonesia. 
 
Dia menyebutkan jumlah bank umum yang telah memberikan 
laporan transaksi mencurigakan baru sebanyak 45 bank. Sedangkan 
perusahaan money changer baru 3 perusahaan, perusahan efek 
sebanyak 3, perusahaan pembiayaan 1 buah, dan dana pensiun 1 
perusahaan. Rendahnya tingkat kepatuhan PJK ini membuat 
Financial Action Task Force (FATF) mempertanyakannya kepada 
pemerintah. ''Mereka (FATF) mempertanyakan apa upaya kita untuk 



membuat PJK mau lebih banyak menyampaikan laporan,'' ujarnya di 
Jakarta, Kamis (29/7). 

Lantaran itu, kini PPATK bersama Bank Indonesia tengah 
menyiapkan pedoman compliance audit bagi PJK. PPATK juga akan 
mengajak pengawas jasa keuangan lainnya seperti Bapepam dan 
Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.  ''Membahasnya 
bisa bersama-sama, bisa sendiri-sendiri, yang jelas harus ada 
pedomannya dulu,'' katanya. 

Yunus menyebutkan PPATK akan memberikan perlindungan yang 
maksimal terhadap PJK yang memberikan laporan. Dalam peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku disebutkan pelapor tidak akan 
dipertemukan dengan tersangka atau terdakwa dalam persidangan. 
Nama pelapor bahkan boleh disamarkan. ''Dan itu sudah kita 
lakukan juga dibeberapa kasus,'' ungkapnya. 

Dia mengingatkan pemberian laporan atas transaksi yang 
mencurigakan ini sebenarnya kewajiban dari setiap PJK. Bahkan, 
bila PJK tidak melaporkan bisa dikenakan sanksi denda. Menurut 
ketentuan undang-undang, PJK yang tidak melaporkan, dikenakan 
sanksi denda dari sebesar Rp 250 juta sampai Rp 1 miliar.* 
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JK: Maaf, Kami tak Bisa Bantu 
Soal 'Teman' yang Punya Masalah Hukum 
 
JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, presiden dan 
wakil presiden saat ini tidak lagi mampu mengintervensi keputusan 
hukum. 

Iklim keterbukaan dan demokrasi menyebabkan setiap lembaga 
penegak hukum sangat independen dan takut tertekanan publik 
dalam pemberantasan korupsi.  

Penegasan itu disampaikan Wapres HM Jusuf Kalla dalam 
peluncuran buku ?Memerangi Korupsi, Sebuah Peta Jalan untuk 
Indonesia? yang ditulis Ian McWalters dan diterbitkan Jawa Pos 
Press di Gedung Bursa Efek Jakarta, kemarin.  

?Setelah puluhan tahun, sekarang ini tahun-tahun di mana orang 
paling takut melakukan korupsi. Meski tidak seratus persen 
berhenti, tapi minimal orang akan berhitung berkali-kali untuk 
korupsi,? katanya.  

Wapres Jusuf Kalla mengaku pernah melontarkan permintaan 
kepada presiden agar seorang mantan menteri yang ditahan 
Kejaksaan Agung bertepatan dengan bulan Ramadan dapat 
dikenakan status tahanan rumah. Presiden sudah setuju dengan 
lontaran itu, namun jaksa agung dan kapolri ternyata tidak berani 
melepaskan karena takut diprotes masyarakat.  

"Kadang-kadang saya malu juga, apa gunanya punya kawan presiden 
dan wapres kalau tak bisa bantu ini. Apalagi kalau mau minta 
pengurangan hukuman. Jadi minta maaf kepada teman-teman yang 
punya masalah hukum karena kami tidak bisa membantu," kata 
Wapres disambut tawa hadirin. 

Hadir dalam acara itu CEO Jawa Pos Group Dahlan Iskan, Gubernur 
Lemhanas Muladi, Gubernur PTIK Irjen Farouk Muhammad, Ketua 
PPATK Yunus Husein, Wakil Ketua KPK Ery Ryana Hardjapamekas, 
Ketua Timtastipikor Kejaksaan Agung Hendarman Soepandji, 
anggota DPR Alvin Lie, dan mantan Menko Ekuin Rizal Ramli.  

Sebelumnya, CEO Jawa Pos Group Dahlan Iskan mengatakan, 
keberhasilan Independent Committee Against Corruption (ICAC) 
dalam memberantas korupsi di Hong Kong menjadikan acuan bagi 
gerakan pemberantasan korupsi di dunia. Oleh karena itu, sangat 
penting bagi seluruh pihak di Indonesia untuk mempelajari strategi 

pemberantasan korupsi yang sukses dilakukan ICAC di Hongkong. Ian 
McWalters sendiri adalah seorang jaksa penuntut ICAC.  

Dahlan mengatakan, ada dua langkah pemberantasan korupsi yang 
efektif, yakni melalui amnesti (pengampunan) dan tanpa amnesti. 
Namun, metode amnesti harus dilakukan setelah tidak ada cara 
lain. ?Karena sekali diadakan amnesti harus berhasil, tidak boleh 
gagal. Sebelum diumumkan amnesti, harus ada tekad yang luar 
biasa besar untuk memberantas korupsi. Kalau tidak ada, mungkin 
nasibnya sama dengan tax amnesty (pengampunan pajak),? ujar 
Dahlan. 

Namun, tegas Dahlan, bila pengusutan kasus-kasus korupsi 
membuat instabilitas kondisi sosial-ekonomi nasional, yang 
disebabkan pelaku-pelaku korupsi yang tidak mau dihukum, maka 
mau tidak mau harus ada kebijakan amnesti.  

Wakil Ketua KPK Ery Ryana Hardjapamekas mengakui, konsep dan 
strategi dasar pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK 
mencontoh blueprint lembaga antikorupsi Hongkong (ICAC). Di 
antaranya, empat strategi utama KPK yakni peningkatan kapasitas 
dan kompetensi, penindakan/represif, pencegahan/preventif dan 
penggalangan partisipasi masyarakat. 

?Penindakan tidak akan maksimal tanpa pencegahan. Dan 
pencegahan harus dimulai dari diri sendiri atau dipaksa. Kondisi 
yang kedua ini yang terjadi di Mahkamah Agung,? kata Ery. 

Menurut penilaian KPK, dalam hal pencegahan tindak pidana 
korupsi, KPK masih berjalan sendirian. Satu-satunya lembaga yang 
telah memulai perbaikan di lakangan internal adalah kepolisian 
negara. ?Belum ada self urgensi dari lembaga penegak hukum untuk 
memperbaiki diri sendiri. Kecuali kepolisian yang sekarang sedang 
mencoba membersihkan dirinya sendiri,? terang Ery. (Sumber: noe) 
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Lacak Rekening Adelin, Minta Tolong PPATK 
JAKARTA (BP) — Pelacakan aliran dana hasil illegal logging Adelin 
Lis terus dilakukan. Polda Sumut minta bantuan PPATK (Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri 
transaksi mencurigakan (suspicious transaction) pada rekening milik 
Adelin. Khususnya, lalu lintas transaksi dari Adelin kepada pemilik 
rekening lain.  

Ketua PPATK Yunus Husein mengaku, pasca penangkapan Adelin, 
aparat Polda Sumut langsung menghubunginya untuk minta bantuan 
menelusuri sejumlah rekening milik sang buron. ’’Saya diberi 
sejumlah data tambahan untuk melacak aliran dana pada rekening 
lain milik Adelin,” kata Yunus di Jakarta, kemarin. 

Ditanya hasil penelusuran, Yunus mengaku tidak bisa 
mengumumkannya. ’’Sekarang masih proses,” jelas Yunus. Yang 
pasti, jika proses penelusurannya selesai, PPATK langsung 
menyerahkan hasilnya kepada Polda Sumut untuk kepentingan 
penyidikan. 

PPATK, lanjut Yunus, menelusuri setiap transaksi pada rekening 
milik Adelin. Ini untuk mengungkap kecurigaan penghilangan jejak 
uang hasil illegal logging, melalui praktik pencucian uang (money 
laundering) yang menjadi kelaziman dalam sejumlah kejahatan. 
Polisi diminta menelusuri pemilik rekening yang menerima aliran 
dana tersebut.  

’’Misalnya, Adelin kirim duit ke rekening A. Ini biasanya dikasih 
putus. Nah, itu menjadi tugas kepolisian untuk menanyakan kepada 
si A, untuk apa uang tersebut,” beber pejabat yang pernah 
bertugas di Bank Indonesia (BI) ini. 

Yunus juga mengatakan, Polda Sumut melalui Mabes Polri 
sebelumnya pernah minta bantuan PPATK untuk melacak aliran 
dana milik sindikat illegal logging bermarga Lis, termasuk Adelin. 



Permintaan itu diajukan Februari 2006. PPATK menyerahkan hasil 
pelacakannya pada April dan Juni 2006. ’’PPATK membatasi 
penelusuran transaksi antar rekening di dalam negeri. Hasilnya, ada 
transaksi mencurigakan yang setiap transaksi nilainya ratusan juta,” 
jelas Yunus. 

Ditanya nilai total transaksi mencurigakan tersebut, Yunus menolak 
membeber. ’’Saya nggak pernah menghitung,” ujar Yunus 
diplomatis.  Menurut dia, PPATK hanya berwenang mengusut 
transaksi mencurigakan tanpa mengungkap motif (underlying) 
dugaan penghilangan barang bukti. Tugas tersebut menjadi 
kewenangan penyidik. ’’Penyidik yang tahu apa motif transaksi 
bernilai ratusan juta tersebut. Mereka bisa melihat di lapangan. 
Soal underlying transaksi, itu bukan kewenangan PPATK,” tegas 
Yunus. 

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Makbul Padmanegara mengatakan, 
Mabes Polri menyerahkan sepenuhnya penyidikan kasus illegal 
logging dengan tersangka Adelin, kepada Polda Sumut. Termasuk, 
pelacakan aliran dananya. ’’Siapa yang memanggil (dan mengambil 
alih). Oleh siapa?,” kata Makbul yang ditemui seusai rapat panitia 
kerja (panja) korupsi DPRD dengan Komisi III DPR di gedung 
DPR/MPR, Jakarta kemarin. 

 
Ketua Tim Pemburu Koruptor (TPK) Basrief Arief mengatakan, 
Kejagung menghimbau sejumlah atase kejaksaan di sejumlah KBRI 
untuk mengamati gerak-gerik buron lain terkait kasus illegal 
logging.  

 
Kapolda Sumut Dipanggil  

Terkait kasus Adelin Lis, Kapolda Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen 
Pol Bambang Hendarso Danuri kemarin dipanggil Menteri 
Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Widodo A.S. Dia 
diminta untuk membeberkan perkembangan penanganan kasus pria 
49 tahun yang kini mendekam di Polda Sumut itu.  

Menjelang keberangkatan ke Jakarta kemarin, malamnya (Selasa) 
Kapoldasu sempat menjenguk Adelin Lis di tahanan Reskrim 
Mapoldasu, Jalan S.M. Raja, Medan.  Apa saja pembicaraan antara 
Kapoldasu dan Adelin? Direktur Reskrim Poldasu Kombespol Ronny 
F. Sompie menolak menjawab. ’’Semua berita menyangkut Adelin 
Lis ini satu pintu melalui Kapolda,’’ elaknya. 

Hingga kemarin, Adelin diperiksa penyidik dari Satuan IV Tipiter 
Reskrim Poldasu di bawah pengawalan ketat sejumlah personel 
Brimobdasu. Dalam pemeriksaan awal itu, polisi mempertanyakan 
aktivitas pengusaha tersebut, termasuk bagan organisasi dari 
perusahaan PT Inanta Timber yang merupakan bagian dari Mujur 
Timber Group. (agm/dmp/jpnn) 
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Jakarta. The Financial Transaction Reports Analysis Center (PPATK) 
has noted an increase in the number of suspicious transactions 
believed to be linked to money laundering, including transactions 
connected with illegal logging. The finding could put Indonesia back 
on the blacklist of countries categorized as money laundering 
havens.  

PPATK director Yunus Husein told reporters Friday that during the 
first three months of this year, the agency had received 901 reports 
of suspicious financial transactions out of a total of 1,664,293 cash 
transactions notified by 156 banks, foreign exchange dealers and 
insurance firms.  

It also received 669 reports of people trying to physically carry 
sums in excess of Rp 100 million (US$11,100) out of Indonesia, 
mostly through Batam's and Tanjung Balai Karimun's international 

airports -- both located in Riau Islands province across from 
Singapore -- and Jakarta's Soekarno-Hatta airport.  

The figures in this year's first-quarter report, Yunus said, showed a 
continually increasing trend, which was actually positive as it 
demonstrated that more financial institutions were complying with 
the anti-money laundering regulations.  

The PPATK received a total of 2,005 reports of suspicious 
transactions last year, up sharply from only 838 in 2004 and 280 in 
2003.  

The worrisome downside, however, was the fact that the growing 
number of reports was accompanied by a rising number of the 
reports being found to actually involve money laundering. Since its 
establishment in 2003, the government-funded PPATK has received 
a total of 4,074 suspicious transaction reports, with 416 of them 
being forwarded to the police and prosecution service for follow-up 
action.  

"The fact that six cases ended in convictions -- in the Central 
Jakarta, South Jakarta, Denpasar and Kebumen District Courts -- 
shows that there is too much money laundering afoot, in the 
opinion of the Financial Action Task Force (FATF)," Yunus was 
quoted by Antara as saying.  

In February last year, Indonesia was removed from the FATF's list of 
non-cooperative countries after years of pleading to the Paris-
based global anti-money laundering watchdog, set up by the 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 
Indonesia's removal from the last followed the passing of anti-
money laundering legislation and the setting up of the PPATK.  

The FATF also removed Indonesia from its monitoring list earlier 
this year. Being put back on the blacklist could result in serious 
economic consequences for Indonesia as the overseas acceptance of 
Indonesian financial transactions could again be put in jeopardy, 
and higher risk premiums imposed.  

Accordingly, Yunus said the PPATK would step up its efforts, in 
collaboration with the law enforcement agencies, to prevent 
increased money laundering. Greater vigilance was necessary due 
to the increase in money laundering linked to illegal logging.  

Yunus said that the agency was cooperating with the Indonesian 
Working Group on Forest Finance and other international 
conservation agencies for the purpose of establishing anti-money 
laundering guidelines for the forestry industry, and having illegal 
logging declared an international crime.* 
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Indonesia and Envelope Journalism 
 

Journalists and antigraft activists are taking steps to end the 
practice of "envelope journalism," an institutionalized payoff 
system for reporters. 

Officials and businesspeople often offer gifts, money or the use of 
facilities to journalists for their reports.  

Unscrupulous reporters are locally known as wartawan amplop 
(envelope journalists). 

"The envelope tradition, which is widespread among the news 
media, could reduce their credibility and that of their journalists," 
said Heru Hendratmoko, who chairs the Alliance of Independent 
Journalists (AJI), at the launch of the antibribery campaign 
Saturday at the Century Park Hotel in South Jakarta. 



"Without credibility, the news media will not be able to play its 
role as a pillar of democracy." 

Vice President Jusuf Kalla said Friday he fully supported the 
campaign spearheaded by the AJI and would order all government 
officials to stop giving journalists money. 

Present at Saturday's launch were editors and leaders of 
anticorruption bodies, including Eko Tjiptiadi from the Corruption 
Eradication Commission (KPK) and Yunus Husein from the Financial 
Transaction Reports Analysis Center (PPATK). 

Faisal Basri from the Business Competition Supervisory Commission 
(KPPU) and Todung Mulya Lubis from Transparency International 
(TI) Indonesia were also in attendance. 

They all put their weight behind the campaign to fight the 
"envelope culture" in the media. 

The media has made significant contributions to boosting the 
national anticorruption drive with its investigative journalism and 
its rigid and thorough coverage on graft cases. 

"We now have the responsibility to battle corruption inside the 
media," International Federation of Journalists (IFJ) president 
Christopher Warren said. "We need more campaigns to fight 
envelope journalism." 

Envelope journalism is a chronic problem in the country, which robs 
citizens of accurate information. Many reporters think nothing of 
accepting gifts from their sources. 

It has been reported that some government agencies even allocate 
budgetary funds for journalists. Even though the journalistic code 
of ethics clearly prohibits reporters from accepting bribes, they are 
divided on what constitutes a bribe. 

A recent survey by the AJI shows that 85 percent of 400 journalists 
surveyed in 17 cities believed that accepting money from news 
sources was a form of bribery, but only 65 percent agreed that 
receiving valuable goods, such as cell phones and cameras was 
bribery. 

Thirty-three percent of the respondents believed that having their 
travel expenses covered by a news source was a form of bribery, 
while 65 percent said it was not. 

Thirty-six percent of journalists thought that hotel accommodation 
provided by news sources was bribery. 
"Many journalists have an erroneous perception of bribery. They 
think bribery only occurs when a source deposits money into their 
bank account," Heru said. 

Tempo magazine Chief Editor Bambang Harimurti said his company 
allowed its reporters to accept souvenirs worth less than Rp 50,000 
(US$5.30) from their news sources. "We must be careful in defining 
bribery," he said. 

But the practice of receiving envelopes from news sources is only 
one form of bribery, some reporters interviewed in the survey said 
the media companies they worked for also accepted money for 
news coverage. (Ary Hermawan) 
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109 Bank Laporkan Kasus Money Laundering 
Jakarta - Perbankan masih menjadi lembaga terbesar yang 
menemukan dugaan kasus pencucian uang (money laundering) di 
Indonesia sampai akhir triwulan I-2006. 

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sampai 31 
Maret 2006, menerima sebanyak 4.074 laporan dan 416 kasus yang 
telah disampaikan ke penegak hukum.  

4.074 Laporan itu disampaikan 109 bank dengan jumlah transaksi 
(laporan) keuangan yang mencurigakan 3.983 transaki.  

Sedangkan pelapor non bank sebanyak 32 perusahaan dengan total 
transaksi atau laporan sebanyak 91 transaksi. Laporan dari 
perusahaan non bank terdiri dari 7 perusahaan efek dengan 22 
transaksi yang mencurigakan.  

12 Perusahaan perdagangan valas dengan 26 transaksi, 1 
perusahaan dana pensiun dengan 1 transaksi, 5 perusahaan lembaga 
pembiayaan dengan 13 transaksi, 1 perusahaan manajer investasi 
dengan 1 transaksi dan 6 perusahaan asuransi dengan 28 transaksi 
yang mencurigakan.  

Sementara jumlah kasus atau hasil analisa PPATK yang disampaikan 
ke penegak hukum sebanyak 416 kasus. Perinciannya adalah kasus 
yang diserahkan ke polisi sebanyak 412 kasus yang merupakan hasil 
analisa dari 709 transaksi keuangan yang mencurigakan.  

Sedangkan 4 kasus lagi telah dilimpahkan ke Kejaksaan yang 
merupakan hasil analisa dari 12 transaksi keuangan yang 
mencurigakan.  

Demikian diungkapkan oleh Ketua PPATK Yunus Husein disela acara 
ulang tahun ke-4 PPATK di Gedung BI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, 
Selasa (4/4/2006).  

Menurut Yunus, dari 10 kasus yang dilimpahkan ke penegak hukum 
secara terpisah diserahkan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Sedangkan 80 kasus sudah diselesaikan penyidikannya ke 
Polisi.  

Selain itu ada enam kasus yang dipidana berdasarkan UU Tindak 
Pidana Pencucian Uang dan selebihnya dengan UU Korupsi dan 
KUHP. Dari enam kasus itu 2 ada di Medan, 2 Jakarta Selatan, serta 
Jakarta Pusat dan Jawa Tengah masing-masing satu kasus.  

Yunus mengatakan, korupsi bukan lagi kejahatan lokal atau nasional 
tapi sudah sebagai kejahatan luar biasa yang bersifat trans 
nasional. Hasil korupsi sudah diputar dengan instrumen transaksi 
bisnis internasional sebagai bentuk money laundering untuk 
mengaburkan hasil uang haram tersebut.  

"Saya berkeyakinan bahwa sebagian besar uang haram dari hasil 
korupsi disembunyikan di berbagai negara melalui berbagai 
transaksi keuangan ," ujarnya.* 
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Empat Perwira Polri Terlibat Money Laundering 
''Keempat oknum tersebut merupakan bagian dari kasus 15 rekening 
mencurigakan yang telah kami selidiki,'' ujar Kepala Badan Reserse 
dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Makbul 
Padmanagara kepada pers, di Jakarta, Jumat (27/1). 

JAKARTA -- Penyidik Mabes Polri memastikan telah menemukan 
empat perwira Polri yang telah melakukan tindak pidana pencucian 
uang (money laundering). Kasus empat oknum tersebut sejak awal 
pekan ini sudah disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK). 

''Keempat oknum tersebut merupakan bagian dari kasus 15 rekening 
mencurigakan yang telah kami selidiki,'' ujar Kepala Badan Reserse 
dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Makbul 
Padmanagara kepada pers, di Jakarta, Jumat (27/1). 

Menurut Makbul, keempat oknum Polri itu berinisial Brigjen Z, 
Kompol MR, Kompol MK, dan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Z. Brigjen 
Z, kata Makbul, saat ini sedang dalam proses pemberkasan, 
sedangkan Kompol MR tak lama lagi akan disidangkan. ''Yang dua 



lagi sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan,'' 
jelasnya. 

Lebih jauh Makbul menyatakan, jika suatu kasus sudah masuk 
penyidikan, maka langkah yang dilakukan penyidik adalah 
pendalaman dari penyelidikan. ''Kalau penyelidikan belum ada 
upaya paksa seperti memanggil atau menyita. Kalau penyidikan kita 
bisa lakukan tindakan hukum lainnya,'' cetusnya. Makbul 
memastikan, dua perwira yang sedang disidik akan diproses secara 
hukum. ''Kalau terbukti ada pidana kita akan ajukan ke kejaksaan, 
kalau tidak terbukti bisa saja di SP3,'' jaminnya. 

Kabareskrim ini juga membantah pemberitaan media massa 
mengenai nilai rekening mencurigakan yang mencapai Rp 800 miliar 
hingga Rp 1,1 triliun. ''Nilai rekening yang mencurigakan terbesar 
hanya Rp 4,5 miliar,'' ungkapnya. Adapun mengenai 11 pemilik 
rekening mencurigakan lainnya, Makbul menyatakan, satu orang 
telah meninggal dunia dan satu orang identitasnya tak jelas alias 
polisi palsu. ''Sementara yang sembilan bisa dipertanggungjawabkan 
secara keuangan dan yuridis. Yang sembilan itu ada dua pati 
pensiun, satu pati aktif, tiga pamen, dua pama, satu bintara,'' 
jelasnya. 

Ketika disinggung apa yang dimaksud bisa dipertanggungjawabkan, 
Makbul lantas memberi contoh satu kasus yang menimpa seorang 
bendahara satuan Polri yang menerima dana masuk dari pemerintah 
untuk pengamanan Pemilu 2004.  

Makbul menambahkan, salah satu poin dana itu untuk dukungan 
terhadap TNI Rp 700 juta. Karena pada waktu itu TNI yang 
seharusnya menerima dana itu belum siap pertanggungjawaban 
keuangannya, lanjut dia, maka dana tersebut tidak diserahkan di 
TNI tapi disimpan dulu di bank. ''Lalu dua hari kemudian setelah TNI 
siap baru diserahkan uangnya. Di situlah mencurigakannya, cepat 
masuk, cepat keluar,'' kilahnya. 

Laporan 15 rekening mencurigakan anggota Polri sebelumnya 
diserahkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein kepada Kapolri Jenderal Sutanto, 
pada Selasa 26 Juli 2005. Kemudian Kapolri menyerahkan 
penyelidikan kasus tersebut ke Divisi Profesi dan Pengamanan 
(Propam) Mabes Polri. Setelah menemukan unsur pidana, Divisi 
Propam kemudian melimpahkan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes 
Polri. (eye ) 
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BPK, KPK, PTAK SEPAKAT KERJASAMA 
BERANTAS MONEY LOUNDRING 
Written by Redaksi    

Jakarta (SIB) 

Badan pemeriksa Keuangan (BPK) menandatangani nota 
kesepahaman kerjasama dengan komisi Pemberantasan Korupsi dan 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam 
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 
uang. 

Ketua BPK Anwar Nasution, menilai masalah yang terjadi dalam 
kasus seperti BLBI dan kredit bermasalah di perbankan, akibat 
masih banyaknya kantor akuntan publik yang tidak bekerja secara 
professional. Ke depan BPK akan lebih banyak mengaudit utang 
dalam negeri, subsidi migas, anggaran untuk menangani  konflik di 
berbagai daerah. 

Anwar menilai dana yang tidak jelas pertanggungjawabannya lebih 
baik dialihkan untuk dana pendidikan, kesehatan dan pembangunan 
infrastruktur. Anwar menambahkan dalam upaya memerangi 
korupsi BPK akan memperluas cakupan  pemeriksaannya. BPK juga 

akan memeriksa semua sumber penerimaan negara baik 
penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak.  

PPATK Mencatat Sejak Januari-Agustus 2006 Lebih Dari 10.000 
Transaksi Keuangan Mencurigakan 
Sementara itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) mencatat, sejak  Januari hingga Agustus 2006, terdapat 
bukti dari 10.000 laporan dari transaksi keuangan yang 
mencurigakan. 
Ketua PPATK Yunus Husein, mengatakan lebih dari 10.000 laporan 
transaksi yang mencurigakan, 5530 laporan di antaranya berasal 
dari lembaga perbankan, sementara 5740  berasal dari lembaga non 
bank dengan jumlah pelapor sebanyak 115. 

Yunus menambahkan hasil analisis PPATK ini sebagian sudah 
dilaporkan ke aparat penegak hukum.  Sebanyak 411 kasus sudah 
dilaporkan kepada polisi dan 5 kasus ke kejaksaan. Yunus 
mengatakan kerjasama dengan Singapura dalam pertukaran formasi 
dalam kasus pencucian uang juga telah mengalami kemajuan. Jika 
dulu Indonesia sulit mendapatkan data dari Singapura tentang 
pelarian uang termasuk pencucian uang baik dari Indonesia ke 
Singapura maupun sebaliknya, namun saat ini pihak Singapura telah 
bersedia melayani permintaan data tersebut. (T/C-3/Metro/u) 
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For Timber Trade, Many Routes Lead Through 
Singapore Illegal Indonesian Exports Are 
Concern 
 
 
By Ellen Nakashima 
Washington Post Foreign Service 
 
SINGAPORE — A Singapore timber trader boasted that the cargo he 
had sent to India was a hardwood known as merbau, prized for its 
use in elegant flooring and door and window frames. The species 
has been so heavily logged in Southeast Asia that conservationists 
consider it threatened. But the trader stressed in a recent 
telephone interview that the logs he ordered were from Papua New 
Guinea, where log exports are legal. 

Environmentalists who investigated the 2005 deal, however, said 
the timber was probably smuggled out of neighboring Indonesia, 
where all log exports are banned. And a Papua New Guinea customs 
official who looked at the documents accompanying the shipment 
concluded they were forged. 

Like many cases in the murky world of timber trade, the deal 
involved businessmen in different countries sending money and 
wood across many borders. Sometimes, illicit wood ends up as 
furniture and flooring in the homes of unsuspecting Americans. And 
the transaction lines often run through Singapore, which has 
become a vital physical and financial hub in the Asian timber 
trafficking trade, according to environmentalists. 

In just two months last year, the Indonesian navy seized 314 
containers of timber and pulp in the waters between Sumatra and 
Singapore, which lie on opposite sides of the 40-mile-wide Malacca 
Strait. The boats and barges were headed to Singapore, Indonesian 
police said. They carried false documents listing the cargo as wood 
moldings, when they were actually carrying sawed timber, which 
Indonesia has banned for export, officials said. 

An Indonesian government crackdown on illegal logging last year 
resulted in more than 1,200 arrests, but many of the major alleged 
criminals remain at large, including more than 10 individuals in 
Singapore, Indonesian national police said. 



“They feel secure there,” said Anton Bachrul Alam, the national 
police spokesman, noting that the two countries do not have an 
extradition treaty. 

The Singapore government stresses that it does not condone illegal 
activity. People who break Singaporean laws will be prosecuted, 
officials said. 

Illegal wood, even without forged documents, often makes it out of 
Indonesia and into or through Singapore and other ports, despite 
Indonesia’s ban on sawed timber and log exports. And even if the 
timber is logged illegally, there is nothing illegal about importing it 
into another country unless that country bans the imports. 

Twenty-four hours a day, seven days a week, cranes at the ports 
here lift hulking containers onto waiting ships, waterborne couriers 
moving 60,000 containers a day — making Singapore the world’s 
maritime transshipment capital. 

Immigration and customs authorities conduct rigorous checks for 
drugs, weapons and other contraband entering and leaving 
Singapore. But “transshipment goods do not enter the commerce of 
Singapore, as it does not cross the customs line,” Trade Ministry 
officials noted. “Any timber, if it indeed passed through Singapore, 
merely switched ships here.” 

In the first 10 months of 2005, U.S. ports received about 3,840 tons 
of Indonesian sawed timber that had been transshipped through 
Singapore, up from 2,600 tons the year before, according to U.S. 
customs data analyzed by the Environmental Investigation Agency, 
a nonprofit organization with offices in Washington and London. 
The agency obtained the data from a subscription database 
maintained by the commercial Port Import Export Reporting 
Service. 

U.S. officials said they felt the more pressing issue was helping 
Indonesia fight illegal logging. Last week in Washington, trade 
officials from both countries announced that they would work 
toward an agreement to combat illegal logging in Indonesian 
forests. 

According to Singapore Trade Ministry data, in 2005, about 126,300 
cubic meters of sawed timber, the equivalent of forest area the 
size of Arlington County, was imported into Singapore from 
Indonesia. 

Singapore officials said they could not be expected to enforce other 
countries’ laws. 

“If there is evidence of smuggling offenses into Singapore and that 
Singapore laws have been breached, our authorities will do what is 
within their legal powers,” the Trade Ministry said in an e-mail 
reply to questions from The Washington Post. 

“The most robust solution to smuggling is to deal with the problems 
at source,” the ministry said. “Destination ports could perhaps play 
a part, as the shipments would have to pass through customs 
checks to reach their buyers. At transshipment ports, most 
shipments merely stay a few hours. It is not possible or even 
feasible to check each and every shipment.” 

In February 2005, the Environmental Investigation Agency issued a 
report exposing a massive smuggling trade in which up to 300,000 
cubic meters of merbau logs a month — worth more than $600 
million retail — were being illegally cut in Indonesia’s Papua 
province and shipped to China and India. Often, Singaporean 
traders were involved in the deals, the environmental group 
alleged. 

Some of those logs were shipped by Wajilam Exports Pte., 
according to the environmental group. Wajilam’s director, Tarun 
Mehta, insisted in a telephone interview that the shipments were 
legal and came from Papua New Guinea. 

In two transactions, Wajilam and another Singaporean firm shipped 
21,626 cubic meters of logs to India via Davao, in the southern 
Philippines, the Environmental Investigation Agency reported. 

The logs went by barge to Davao, where, according to documents 
and interviews with Philippine officials, they were hoisted onto 
ships bound for Hong Kong and India. The accompanying documents 
listed the logs’ origin as Papua New Guinea. 

But Waliya Abilo, Papua New Guinea customs’ director of 
investigations, who examined the papers at the agency’s request, 
concluded that the documents had been forged. He said the way 
the forms were filled out did not match those usually issued by his 
customs office. 

Asked whether the logs were actually from Indonesia and the 
documents forged, Mehta replied: “I wouldn’t know absolutely 
anything about that. I was just the exporter, [with the] beginning 
point from Davao, that’s all.” 

Last year, the Indonesian government’s Financial Transaction 
Reports and Analysis Center, which tracks money laundering, filed a 
report with police about suspected timber smuggling involving more 
than 50 transactions from a Singapore bank account to two bank 
accounts in Indonesia. The transactions totaled $10 million over 
two years, investigators said. 

Those accounts fed a series of other accounts in Indonesia 
belonging to local military, police and Forestry Ministry officials 
and timber company representatives in several Indonesian 
provinces with serious illegal logging problems, the investigators 
said. 

The money-laundering unit has not yet asked Singapore about the 
account, held in the name of a Malaysian timber company, because 
the case is still being investigated, said Yunus Husein, head of the 
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center. 

Singapore officials said Singapore was “fully committed” to the 
international effort against money laundering. “If there is evidence 
to show that proceeds of crime have been laundered in Singapore, 
we will not hesitate to investigate the matter and take appropriate 
enforcement action,” said Stanley Norbert, a police spokesman, in 
an e-mail reply on behalf of the police and the Monetary Authority 
of Singapore, the nation’s financial regulator. 

But based on inquiries in previous money-laundering cases, Husein 
said, he is not optimistic that Singapore would respond. “I think 
because Singapore wants to keep its status as the region’s financial 
center,” he said, “they keep secret information about bank 
accounts.” 

Norbert acknowledged that Singapore aims to preserve “the 
integrity” of its financial sector. But, he said in his e-mail, 
“banking confidentiality is never absolute.” He said that in 
Singapore, bank account information may be provided as part of a 
police investigation. 

In Singapore, officials said they conduct stringent checks for an 
endangered hardwood species called ramin, a blond wood noted for 
its fine grain that grows primarily in Indonesia. Singapore reported 
imports of sawed ramin from Malaysia, but not Indonesia, in 2004 
and 2005. But a wood-products manufacturer in the booming 
Guangzhou area of southern China told an Environmental 
Investigation Agency investigator in November that Indonesian 
ramin, most of it smuggled, often finds its way into the market 
through Singapore. 

“Singapore is the place to be if you want to look for ramin,” the 
manufacturer said. 

Singaporean officials asked for proof. “Singapore authorities stand 
ready to take action,” trade officials said in their e-mail, “should 
reliable and detailed information that illegal trade in ramin is 
taking place through Singapore be made available to us.”** 
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PPATK seeks greater punitive powers  
Ary Hermawan, The Jakarta Post, Jakarta 
 
The Financial Transaction Reports Analysis Center (PPATK) has 
proposed the amending of the 2003 Money Laundering Law to give 
it the power to impose administrative sanctions on institutions and 
firms that fail to report suspicious financial transactions. 

"We need that power to further improve compliance on the part of 
financial institutions," PPATK chairman Yunus Husein told a hearing 
with the House of Representatives' legal affairs commission 
Monday.  

According to the current law, banks, insurance firms, pension 
funds, finance firms, investment managers and currency traders are 
required to report all suspicious transactions to the agency, but 
some are reluctant and even afraid to do so in cases involving 
influential figures.  

Yunus said that the absence of the power to impose legal sanctions 
on uncooperative institutions had hampered the work of the agency 
in tracing and tracking money-laundering transactions.  

"Under the proposed amendments, we could fine or expose those 
who refuse to comply with the agency in the media," he said. "I 
think that would be quite effective."  

The PPATK cooperates with Bank Indonesia and the Capital Market 
Supervisory Agency (Bapepam) as the regulators in having sanctions 
imposed on uncooperative firms. 

Despite its lack of punitive powers, the agency reported that the 
number of firms that were complying with the requirement to 
report suspicious transactions had increased significantly.  

Up to June 30 this year, the agency had received reports on 
suspicious transactions from 150 institutions, 111 of which were 
banks. Last year, only 133 institutions submitted such reports.  

Yunus said that the PPATK also wanted to expand the types of 
institutions and businesses required to report suspicious financial 
transactions.  

"Real estate firms, automobile dealers, jewelers, lawyers, and law 
and accountancy firms should also be required to report suspicious 
transactions," he said.  

He said that the proposed amendments were still being drafted by 
an interdepartmental team under the coordination of the Justice 
and Human Rights Ministry.  

"We are now finalizing the draft amendments. We hope that we can 
submit them to the House for deliberation this month, " Yunus said.  

The amendments are designed to expand the role of the PPATK, 
including giving it the power to freeze assets. "We have to be quick 
in amending the money-laundering legislation as Indonesia will be 
assessed next year by the Asia Pacific Group on Money Laundering 
(APG)," Yunus said.  

After four years of pleading by the government, the Paris-based 
Financial Action Task Force (FATF), the global money- laundering 
watchdog, removed Indonesia from its list of non-cooperative 
countries and territories (NCCT) in February last year.* 
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Tim Gabungan Dibentuk untuk Selidiki 
Rekening Neloe 

JAKARTA--MIOL: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan (Menko Polhukam) membentuk tim gabungan untuk 
menyelidiki rekening mantan Dirut Bank Mandiri ECW Neloe sebesar 
5,3 juta dolar AS di Swiss. 

"Kami sendiri tidak membentuk tim, karena tim gabungan sudah 
dibentuk oleh Menko Polkam," kata Ketua Pusat Pengolahan dan 
Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein menjawab 
pertanyaan wartawan mengenai tim pemburu harta Neloe, di Mabes 
Polri, Jakarta, Kamis (2/3). 

Lebih lanjut, Yunus mengatakan tim tersebut diketuai oleh Basrief 
Arif dengan Wakil Ketua, Made Satguna. "Tim tersebut telah 
berangkat ke Hongkong dan Swiss untuk melakukan penyelidikan," 
ujarnya. 

Yunus mengatakan kedua negara tersebut bersedia membantu 
dalam pengungkapan kasus Neloe. Ia menduga rekening Neloe di 
Swiss adalah hasil dari pencucian uang, oleh sebab itu ia meminta 
agar polisi segara menyelidikinya, karena PPATK tidak berwenang 
melakukan penyelidikan. 

"PPATK tidak perlu membentuk tim khusus untuk menelusuri 
rekening Neloe, karena PPATK masuk dalam anggota Ecmon Group 
bersama 101 negara lainnya. Sehingga untuk mengetahui rekening 
seseorang, apalagi yang sudah menjadi tersangka cukup dengan 
melakukan 'Conter Both' sehingga bisa langsung keluar data 
inquiry," ujarnya. 

Yunus menambahkan selama ini negara Swiss sangat kooperatif 
dalam memberikan informasi atau data yang diperlukan, apalagi 
kalau data tersebut sebelumnya dimiliki oleh orang yang pernah 
menjadi tersangka. 

Menyingung mengenai pengembalian dana Neloe ke Indonesia, 
Yunus menyatakan pengembalian sesuai dengan mekanisme Mutual 
Legal System. 

Sampai saat ini Yunus mengaku belum tahu hasil penyelidikan yang 
dilakukan oleh tim gabungan tersebut. (Ant/OL-06) 
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PPATK Terima 413 Laporan Kasus Pencucian 
Uang ; Di Sumut Ditemukan Dana Proyek 
Dialihkan ke Rekening Pribadi Bendaharawan 
Medan,  
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
menemukan banyak penyimpangan penggunaan anggaran 
pemerintah daerah. Di antaranya, adanya dana proyek yang 
dialihkan ke rekening pribadi bendaharawan. Selain merugikan 
negara karena bunganya masuk ke kantong pribadi, hal itu juga 
menyalahi ketentuan perundang-undangan. 

“Penyimpangan uang pemerintah daerah ini hampir merata terjadi 
di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara,” ujar Kepala PPATK 
Yunus Husein pada acara Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang di 
Binagraha Pemprovsu, Kamis (8/6). Acara yang dibuka oleh Gubsu 
diwakili Asisten Ekbang H Kasim Siyo Msi ini menghadirkan 
pembicara Edwin Nurhadi dan Fihtriadi dari PPATK dipandu 
moderator Drs Jhon Tafbu Ritonga MEc (Dekan Fakultas Ekonomi 
USU). 

Di Sumut, kata Yunus Husein, ditemukan ada oknum bendaharawan 
yang mengalihkan dana proyek ke rekening pribadi ketika anggaran 
daerah akan berakhir. Hal ini kemungkinan dilakukan karena proyek 
sedang berjalan. “Ini jelas penyimpangan, meskipun uang tersebut 
nantinya dikembalikan ke kas daerah bila bersisa karena bunganya 
sudah dihilangkan,” katanya. 



Yunus menjelaskan, hingga kini pihaknya menerima sekitar 413 
laporan dugaan kasus pencucian uang di Indonesia. Dari jumlah itu, 
100 kasus lebih sudah diproses oleh kepolisian dan kejaksaan. 
Sebanyak 30 kasus di antaranya, pelakunya bahkan sudah divonis di 
pengadilan. 

“Namun, dari 30 kasus yang sudah vonis itu, hanya 6 pelaku yang 
dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang,” 
jelas Yunus Husein seraya megemukakan dari 6 kasus yang divonis 
lewat UU pencucian uang itu, 3 kasus di antaranya di Jakarta, 2 
kasus di Jawa Tengah dan 1 kasus di Medan. 

Sementara Edwin Nurhadi dalam makalahnya menyampaikan, setiap 
lembaga penyedia jasa keuangan serta bea cukai wajib melaporkan 
kepada PPATK tentang transaksi keuangan yang mencurigakan dan 
transaksi yang dilakukan secara tunai dengan nilai di atas Rp 500 
juta. “Penyedia jasa keuangan ini di antaranya perbankan, bank 
perkreditan rakyat, perusahaan asuransi, perusahaan 
efek/sekuritas, perusahaan dana pensiun, perusahaan reksadana, 
kustodian maupun pedagang valuta asing. Namun ke depan, kita 
berharap bukan hanya lembaga jasa keuangan yang diwajibkan 
melaporkan melainkan lembaga lainnya seperti kenotariatan, 
dealer mobil, properti dan lainnya. Sehingga celah pencucian uang 
semakin sempit,” kata Edwin. 

Gubernur Sumatera Utara Drs Rudolf Pardede dalam sambutan 
tertulis dibacakan Asisten Ekbang Setdaprovsu Kasim Siyo MSi 
mengemukakan, semua pihak perlu mendorong kesadaran 
masyarakat atas keberadaan rezim (sistem) anti pencucian uang di 
Indonesia. Hal ini sebagai bagian dari upaya menuju masyarakat 
yang berkehidupan perekonomian yang bersih. “Karenanya seluruh 
lapisan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak hendaknya 
bisa berpartisipasi dalam melaksanakan anti pencucian uang ini,” 
ujar Gubsu. 

Pencucian uang, kata Gubsu, merupakan salah satu kejahatan yang 
berdimensi internasional dan berdampak sangat negatif terhadap 
perekonomian bangsa. Oleh karenanya, semua pihak harus menaruh 
perhatian yang sangat serius untuk mencegah dan memberantas 
masalah ini. “Bila ini dibiarkan akan dapat merongrong integritas 
pasar-pasar keuangan, serta akan timbul distorsi dan 
ketidakstabilan perekonomian,” kata Gubsu pada kegiatan yang 
dilakukan atas kerjasama PPATK dan Badan Informasi dan 
Komunikasi Provsu itu.* 
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PPATK Siap Periksa Aliran Dana Pembelian 
Senjata Koesmayadi 
Theresia Oktavina - Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisa 
Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan kesiapannya untuk 
memeriksa aliran dana pembelian senjata milik Wakil Asisten 
Logistik TNI AD Almarhum Brigjen Koesmayadi. 

Demikian dikatkan Kepala PPATK, Yunus Husein kepada wartawan 
seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung 
DPR/MPR RI Senayan Jakarta, Senin (10/7). 

Ia mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima 
permintaan untuk memeriksa aliran dana pembelian senjata yang 
melibatkan Wakil Asisten Logistik TNI AD Almarhum Brigjen 
Koesmayadi. 

Yunus menjelaskan, pemeriksaan aliran dana untuk mengetahui 
apakah ada penyimpangan atau tidak baru dapat diketahui setelah 
ada permintaan dari pihak penyidik kasus tersebut.  

Menurtunya, PPATK saat ini belum memperoleh informasi apapun 
atau pun dinyatakan ada indikasi-indikasi tertentu. Pasalnya, kata 

Yunus, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI selaku penyidik kasus 
penemuan ratusan senjata di kediaman almarhum Brigjen 
Koesmayadi hingga saat ini belum mengajukan permintaan. 

Yunus memperkirakan, kemungkinan pihak penyidik telah 
mengetahui sebagian informasi yang diperlukan, sehingga tidak 
meminta bantuan PPATK. Namun, tegasnya, jika terdapat beberapa 
informasi yang diperlukan dari PPATK, maka pihaknya menunggu 
permintaan dari Puspom TNI tersebut. "Jika diminta akan dibantu. 
Saat ini PPATK tengah menunggu," kata dia. 

Lebih lanjut Yunus menuturkan, permintaan untuk mengetahui 
aliran dana dari kegiatan tertentu harus diikuti dengan pemenuhan 
syarat-syarat dengan identitas dari yang dilaporkan serta tanggal 
terjadinya transaksi keuangan. 

Menanggapi lamanya waktu pemeriksaan aliran dana tersenut, 
Yunus menambahkan, hal tersebut tergantung dari lamanya waktu 
informasi yang diminta. Untuk itu, jelasnya, semakin cepat 
permintaan datang, maka akan semakin cepat selesai pemeriksaan 
tersebut. (dir) 
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Kiriman Uang TKI Disorot 
70 Persen Lewat Jalur Non-Formal 
JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PTATK), Yunus Husein memperkirakan sekitar 70 persen 
pengiriman uang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri 
menggunakan jalur non-formal. Padahal prosedur seperti itu rawan 
disalahgunakan pelaku kriminal, seperti untuk pencucian uang dan 
pendanaan teroris. 

Sistim non formal ini tidak tertata dan tercatat dengan baik, 
kemungkinan dapat dimanfaatkan dalam pendanaan kegiatan-
kegiatan ilegal seperti pencucian uang (money loundring) dan 
pembiayaan terorisme,” kata Yunus, pada seminar ‘Mengamankan 
Pengiriman Uang dari Kejahatan Pencucian Uang’ di Jakarta, Kamis 
(10/8). 

Yunus mengatakan, kiriman uang TKI di luar negeri pada sanak 
keluarganya di Indonesia cukup besar. Tiap tahun diperkirakan 
mencapai Rp 2 triliun. 

Ia mengatakan, potensi para TKI tersebut tidak diikuti dengan 
layanan yang baik. Sebagai contoh, tidak ada perusahaan 
pengiriman uang asal Indonesia yang membuka cabang di Malaysia. 
“Hal itu justru dimanfaatkan oleh perusahaan Malaysia untuk 
mengirimkan uang TKI ke Indonesia,” katanya. 
Menurut Yunus, bagi TKI sistim pengiriman secara non formal 
memang lebih mudah dan murah dibandingkan dengan jasa 
pengiriman formal. Namun hal itu rawan dimanfaatkan pihak yang 
tak bertanggung jawab. 

“Karena itu diperlukan kebijakan sistem pengiriman atau transaksi 
keuangan yang baik dan aman yang dikeluarkan bersama-sama oleh 
pemerintah dan lembaga keuangan.” kata yunus. (klc) 
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Ekstradisi Indonesia-Tiongkok Siap Diteken 
JAKARTA - Warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan 
pelanggaran pidana akan semakin sulit jika kabur ke Tiongkok. 
Sebab, pemerintah Indonesia segera mewujudkan rencana 
penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan Negeri Panda itu.  



Dengan adanya perjanjian ekstradisi, Indonesia bisa meminta 
Tiongkok memulangkan WNI yang terjerat kasus pidana, termasuk 
korupsi. ”Desember kita ke sana,” kata Direktur Perjanjian 
Internasional Departemen Luar Negeri (Deplu) Arief Havas 
Oegroseno saat dihubungi kemarin. 
Mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir itu optimistis 
Tiongkok tak akan berlama-lama untuk menyepakati perjanjian 
ekstradisi tersebut. ”Mungkin, paling lama, tahun depan perjanjian 
itu sudah jadi. Mereka punya good will untuk mencari dan 
menangkap WNI pelaku kriminal yang bersembunyi di sana,” 
katanya. 

Havas sudah pernah bertemu counterpart-nya dari Tiongkok yang 
menyatakan kesediaan untuk segera menandatangani perjanjian 
ekstradisi tersebut. ”Dia (pejabat Tiongkok, red) mengatakan siap. 
Kita tinggal atur waktunya,” lanjutnya. 

Pada Agustus 2006, Jia Chun Wang, jaksa agung Tiongkok, datang 
ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan jaksa agung se-ASEAN 
dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).  

Jia Chun Wang saat itu mengatakan pihaknya akan berusaha 
menandatangani segala perjanjian dengan Indonesia, termasuk 
menyepakati perjanjian ekstradisi. ”Kami juga akan berusaha 
melaksanakan (isi) MLA (mutual legal assistance, red),” katanya 
saat itu. 

Sikap pemerintah Tiongkok yang siap menandatangani perjanjian 
ekstradisi dengan Indonesia itu, menurut Havas, disebabkan pelaku 
kriminal, khususnya korupsi, yang telah mengakibatkan ongkos 
ekonomi menjadi tinggi dan membuat perekonomian kacau. 

Diceritakan Havas, niat baik Tiongkok itu sudah terlihat saat 
mereka mau membantu memulangkan buron Indonesia dalam kasus 
illegal logging Adelin Lis 9 September lalu. ”Kalau (Tiongkok) kaku, 
mereka tidak akan mau membantu kita memulangkan Adelin Lis. 
Tapi, ternyata berhasil kan,” urainya. 
Sebelum menandatangani perjanjian ekstradisi tersebut, Tiongkok 
sudah pernah menandatangani kerja sama dengan Indonesia untuk 
memerangi kejahatan kerah putih (white collar crime) Mei lalu.  
Saat itu, ditandatangani nota kesepahaman (memorandum of 
understanding) antara Kepala Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein dan Kepala China Anti-Money 
Laundering Monitoring and Analysis Center (CAMLMAC) Ouyang 
Weimin. (naz) 
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Govt determined to end illegal logging by 2006 
 
 
The National Police and the Forestry Ministry are linking up with  

the customs and excise directorate and a financial watchdog as  

part of a new strategy to eradicate illegal logging in the country.  

The move is part of the government's ambitious plan to eradicate  

illegal logging in the country by the end of this year.   

National Police chief Gen. Sutanto said increased cooperation  

between government agencies would help create new ways to  

track and apprehend the masterminds of illegal logging ventures.   

Forestry Minister Malam Sambat Kaban admitted local authorities  

were often unable or unwilling to crack down on illegal logging in  

their areas.   

"By collaborating, we can take a variety of approaches (to stopping  

the business) by tracing tax registration numbers and bank  

accounts," he said.   

Kaban and Sutanto met with customs and excise director-general  

Hadi Purnomo and Financial Transaction and Report Analysis  

Center head Yunus Husein at the National Police headquarters on  

Thursday.   

During the meeting, Purnomo suggested a link-and-match data  

system, which he said would be able to help law enforcement  

agencies track down on the entrepreneurs behind the logging.   

"We can also unite all of the data we get to create an integrated  

system," he said.   

Purnomo said efforts to apprehend loggers were failing because  

government bodies were not sharing information and coordinating  

their response to such crimes.   

Police also needed to quickly implement a single nationwide  

identification system, Purnomo said.   

"Indonesia has 32 identification systems, including identity cards  

and tax registration numbers. We suggest the police set up a single  

identification number system as soon as possible," Purnomo said.  

"If we can identify a person, we can find out what he has been  

doing."   

Yunus said his office would provide the partnership with  

information about suspect bank accounts.   

"We have reported 14 dubious bank accounts to the police, of  

which 10 belong to police and military officers," he said. "Some of  

them are also from businessmen with transactions worth millions  

to billions of rupiah."   

Police in cooperation with officials from the state forestry firm  

Perhutani have arrested 717 suspects in raids on illegal loggers  

across Java during the past year.   

Among the detainees in the Hutan Lestari Operation were a senior  

Perhutani official, soldiers, a police officer and several community  

leaders.   

The police will continue the operation until March 20.   

The country lost 34 million hectares -- about a fifth of its forests --  

between 1991 and 2003 because of illegal logging, slash-and-burn  

clearing and other forms of land conversion.   

Around 2.8 million hectares of forest are thought to be destroyed  

every year.   

Environmentalists estimate Indonesia loses Rp 35 trillion (US$3.76  

billion) annually from resources destroyed by illegal logging.*  
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Yunus Husein Kembali Pimpin PPATK 
PolitikIndonesia.com: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali 
menunjuk Yunus Husein untuk memimpin Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk masa jabatan 2006-
2010. Yunus Husein secara resmi mengangkat sumpah untuk jabatan 
Kepala PPATK di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan 
di Gedung MA Jakarta, Rabu (8/11).  

Selain itu, Gunadi juga diambil sumpahnya di hadapan Ketua MA 
sebagai Wakil Kepala PPATK Bidang Riset, Analisis dan Kerjasama 
Antar Lembaga yang baru. Gunadi menggantikan Wakil Ketua yang 
lama, I Gde Made Sadguna. Gunadi sebelumnya menjabat sebagai 
Direktur Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak Departemen Keuangan.  

Pengangkatan kedua pejabat itu berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 124/M tahun 2006 tanggal 27 Oktober 2006. Husein 
menganggap pengangkatan kembali dirinya sebagai Kepala PPATK 
merupakan sebuah kepercayaan dan berjanji akan bekerja sebaik-
baiknya.  

"Ini merupakan amanat yang akan saya jalankan sebaik-baiknya, 
Saya akan menempatkan kepercayaan ini pada pundak, bukan pada 
genggaman apalagi kepalan," kata Yunus Husein dengan penuh 
percaya diri.  

Di bawah kepemimpinan Yunus Husein sebagai Kepala PPATK, 
Indonesia berhasil keluar dari negara yang tidak koperatif dalam 
menjalankan rezim anti pencucian uang (NCCTs). NCCTs itu 
dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering 
(FATF). 
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 “Intel Pencucian Uang” 
Beberapa bukti agresifitas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), sebuah lembaga non departemen yang 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden telah ditunjukkan 
Yunus Husein, ketuanya. Diantaranya adalah keberhasilannya 
mengeluarkan Indonesia dari daftar Non Cooperative Countries and 
Territories (NCCTs) serta dari daftar watchlist dalam waktu tidak 
lebih dari tiga tahun. 

Meskipun sebenarnya Indonesia sudah memiliki UU No. 15/2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, tapi masih 
dianggap menyimpan lima kelemahan mendasar yakni belum 
jelasnya pengertian transaksi keuangan yang mencurigakan yang 
dinilai tidak lengkap. Kedua batasan Rp 500 juta sebagai threshold 
hasil kejahatan dianggap terlalu besar. Ketiga, belum adanya 
ketentuan mengenai larangan pembocoran informasi laporan 
transaksi keuangan yang mencurigakan. Keempat, jangka waktu 
pelaporan 14 hari dianggap terlalu lama, serta kelima, belum 
adanya ketentuan mengengai bantuan timbale balik (mutual legal 
assistance) dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. 

Selanjutnya PPATK juga sempat mengejutkan ketika menyampaikan 
laporan kepada Kapolri Sutanto tentang 15 perwira mengenah dan 
perwira tinggi polisi yang diduga memeiliki rekening pribadi dalam 
nilai yang tidak wajar. Sayangnya kita belum tahu sampai sejauh 
mana kini penanganannya. 

Yunus yang lahir di Mataram tanggal 29 Desember 1956 memperoleh 
sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), 

ditempat yang sama ia promosi Doktor dalam ilmu hukum. 
Sedangkan kesibukannya sebagai Kepala PPATK ia kini juga 
mengajar hukum perbankan di almamaternya. 

Suatu Sabtu ia sempat ditemui Fi-Crime di mesjid UI, usai 
melakukan sholat Dhuha pernah mengeluhkan tantangan 
pekerjaannya yang tidak hanya berasal dari sorotan luar negeri tapi 
juga dari dalam negeri seperti menurut ceritanya ia pernah 
dimintai biaya-biaya tak terduga meski anggaran operasionalnya 
belum turun dan masih ditalangi oleh Bank Indonesia. 

Seperti pernah disampaikan sebagai bagian dari strategic plan-nya 
adalah melengkapi perangkat pengaturan dan pengawasan yang 
komprehensif terhadap lembaga keuangan non bank serta UU 
tentang Mutual Legal Assistance yang berdiri sendiri. 

Ayah dari dua anak ini, yang salah satunya adalah jagoan karate 
dari Inkai, dengan demimian juga membuktikan cara kerjanya yang 
runtut dan sistematis. Setelah pelaksanaan berbagai program di 
atas diantaranya mengamendir UU 15/2002 dengan merubah 
therehold pelaporan transaksi dari Rp 500 juta menjadi Rp 100 juta 
dan mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCTs serta pelaporan 
yang mengejutkan yang menimbulkan shock therapy akhirnya 
menjadi detterent factor bagi calon pelaku tindak pidana 
pencucian uang. 

PPATK menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan 
dari penyedia jasa keuangan, seperti bank, bea cukai, perusahaan 
efek, pedagang valas dan asuransi. Kini ia mengajukan lagi 
amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang dengan mengusulkan 
antara lain juga menerima laporan transaksi mencurigakan dari 
notaries/PPAT, akuntan public dan pengacara. 

Selain itu PPATK juga berhasil melengkapi dirinya dengan peraturan 
mengenai mutual legal assistance. 

Yunus pernah menegaskan bahwa tugasnya adalah membantu 
penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana 
pencucian uang. Tugas lainnya adalah yang kini sebagian ;ainnya 
dilaksanakan juga oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yakni 
memagari system dan industri keuangan. 

Bang Yunus dikenal sebagai pejabat tinggi yang terhitung sederhana 
kini jadwalnya disibukkan dari seminar ke seminar guna 
mensosialisasikan peran dan tugas PPATK. Mantan Deputi Direktur 
Hukum Bank Indonesia ini kini mendapat bantuan pengawalan 
antara lain setelah melaporkan rekening tak wajar miliki perwira 
menengah dan tinggi Polri.* (Winahyo Soekanto). 
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BERITA UTAMA 

Minggu, 11 Agustus 2002, 12:11 WIB 

BI Terima Laporan 40 Transaksi yang Dicurigai 
"Money Laundering" 
Tangerang, KCM 

Sampai saat ini sebanyak 40 transaksi yang dicurigai sebagai tindak 
kejahatan money laundering (pencucian uang) telah dilaporkan 
tujuh bank nasional dan asing kepada Bank Indonesia (BI). 

Demikian Deputi Direktur Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) 
BI, Sundari Arie, dalam training for journalist tentang upaya 
pencegahan tindak pidana pencucian uang, di Hotel Imperial, 
Tangerang, akhir pekan ini, yang juga dihadiri oleh Deputi Direktur 
Direktorat Hukum BI Yunus Husein dan Kepala Bidang Koordinator 
Peradilan Umum Mabes Polri, Susno Duadji.  

"Hingga saat ini, Bank Indonesia telah menerima sebanyak 40 
laporan mengenai suspicious transaction (transaksi yang 
mencurigakan-red) dari dua bank asing dan lima bank domestik," 



ujar Sundari seraya menyebutkan saat ini laporan tersebut masih 
dalam proses analisis BI. 

Untuk melengkapi data-data yang diperlukan, ungkap Sundari, 
dalam waktu dekat ini BI akan melakukan pemeriksaan langsung (on 
the spot) kepada bank-bank tersebut.  UKIP sendiri, menurutnya 
sedang menunggu surat edaran internal BI, sehingga memungkinkan 
UKIP untuk bisa klarifikasi langsung kepada bank. 
   
Adanya laporan transaksi yang mencurigakan itu, sebut Sundari 
merupakan hasil dari penerapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 
3/10/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (Know You 
Customer/ KYC), dimana adanya kewajiban bagi bank untuk 
melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan kepada BI, 
selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui oleh bank 
tersebut. Transaksi yang mencurigakan sendiri menurut PBI 
tersebut adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan 
karakteristik dan profil nasabah. 

Berkaitan dengan itu, menurut Sundari, BI juga akan mengirimkan 
surat kepada 138 bank dari 145 bank yang ada di Indonesia, untuk 
mempertanyakan tidak adanya jawaban dari bank-bank tersebut 
mengenai transaksi itu. "Karena selama ini, tidak ada laporan dari 
bank-bank tersebut," tambahnya. 

Di Indonesia sendiri untuk pecegahan tindakan money laundering, 
sejak tanggal 17 April 2002 ini, telah memberlakukan Undang-
undang No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
(UU-TPPU). 

Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, Menurut Kabid Kordilum 
Susno Duadji, dalam jangka waktu 18 bulan setelah pemberlakuan 
UU ini, dibentuk lembaga independen yang langsung bertanggung 
jawab kepada Presiden bernama Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK). Disebutkannya selama  lembaga ini 
belum terbentuk, laporan-laporan mengenai kecurigaan adanya 
tindakan pencucian uang ditangani oleh BI. 

Namun, menurut Yunus, meski Indonesia sudah memberlakukan UU 
TPPU sejak April 2002 lalu, FATF (Financial Action Task Force) 
dalam laporannya Juni 2002 masih memasukkan Indonesia ke dalam 
daftar hitam sebagai surga money laundering (Non Cooperative 
Countries and Territories on Money Laundering). 

Dimasukkannya Indonesia dalam daftar hitam tersebut, sebut 
Yunus, karena FATF masih belum puas dengan UU TPPU yang dibuat 
oleh Indonesia. "Misalnya dengan adanya pembatasan Rp 500 juta," 
ujarnya. 

Memang dalam UU TPU menyebutkan, bahwa objek dari tindak 
pidana pencucian uang adalah hasil tindak pidana berupa harta 
kekayaan senilai Rp 500 juta atau lebih atau nilai yang setara. 
Harta kekayaan tersebut diperoleh  langsung atau tidak langsung 
dari kejahatan korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, 
penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, 
narkotika, psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, 
penculikan, perdagangan senjata gelap, terorisme, pencurian, 
penggelapan serta penipuan. 

Sedang perjudian, baik menurut Yunus dan Susno yang terlibat 
dalam penyusunan UU ini, pada awal draft mereka telah 
memasukan perjudian dalam daftar kejahatan tersebut. "Namun 
karena ada argumen bahwa perjudian ada juga yang dilegalkan, 
akhirnya judi tidak dimasukkan," sebut mereka. 

Nilai money laundering sendiri menurut mantan Managing Director 
IMF, Michael Camdessus, mencapai 2-5 persen dari produk domestik 
bruto dunia yaitu sekitar 600 juta dollar AS. Sementara itu, FATF 
memperkirakan nilainya berkisar antara 500 juta dollar AS sampai 
1,5 milyar dollar AS. (edj) 

 

 

 

Ekonomi 

Sabtu, 26 Oktober 2002 

Tak Ada Aliran Dana Mencurigakan Menjelang 
dan Pascatragedi Bali  
Jakarta, Kompas - Hingga kini, Bank Indonesia (BI) tidak 
menemukan adanya aliran dana perbankan yang dicurigai terkait 
dengan aksi pengeboman di Bali, 12 Oktober 2002. Dari laporan 
bank-bank ke BI, tak ada aliran dana mencurigakan sebelum dan 
setelah kejadian di Pulau Dewata tersebut.  

Hal itu diutarakan Deputi Direktur Direktorat Hukum BI Yunus 
Husein kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/10). Dia juga 
mengaku, BI belum menerima permintaan dari lembaga 
internasional maupun dalam negeri untuk memeriksa aliran dana, 
maupun rekening pihak-pihak tertentu menjelang dan pasca 
pengeboman di Bali.  

Kecuali pemeriksaan aliran dana dari 300 nama dalam daftar CTC 
Counter Terrorism Committee (CTC), sebuah badan di bawah 
organisasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), beberapa waktu lalu 
sebelum aksi pengeboman di Bali. Itu pun, dari penelusurannya, 
ternyata tak satu pun dari daftar tersebut yang memiliki aliran 
dana ke Indonesia.  

Menurut Yunus, daftar dari CTC tersebut terdiri dari 300 nama yang 
seluruhnya warga negara asing. Jika ternyata CTC memperpanjang 
daftar nama yang dicurigai dan meminta untuk diperiksa, BI 
bersedia memenuhi permintaan tersebut.  

Menyinggung rekening organisasi yang berada di Indonesia, Yunus 
mengatakan, BI belum menerima adanya permintaan dari pihak 
kejaksaan untuk melakukan penelusuran. Namun hal tersebut bisa 
saja dilakukan dengan inisiatif BI, seperti ketika BI menerima daftar 
300 nama dari CTC. Apalagi, perbankan memang diwajibkan 
melaporkan aliran dana yang tidak lazim.  

Yunus juga mengatakan, kalau BI harus memblokir rekening 
seseorang, harus ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Sebab, 
pihak BI tidak bisa memblokir satu rekening begitu saja, kecuali 
jika ada upaya paksa dari jaksa atau polisi karena telah terjadi 
tindakan pidana.  

Ditambahkan, bila ada rekening yang dicurigai terkait dengan 
praktik pencucian uang (money laundering), polisi dapat langsung 
memblokir rekening tersebut. Tetapi kalau menyangkut pidana lain, 
penanganannya menjadi berbeda, karena harus ada permintaan 
dari polisi atau jaksa.  

Sebelumnya, Gubernur BI Syahril Sabirin juga menegaskan, bahwa 
organisasi yang dicurigai PBB terkait dengan aksi terorisme tidak 
memiliki aset di perbankan nasional. Hingga kini, tak satu pun 
rekening di perbankan yang dibekukan dengan alasan terkait 
organisasi teroris dunia. (BOY)  

 

 

Nasional 

Kamis, 23 Mei 2002 

Pengungkap Pelapor Kasus Pencucian Uang Bisa 
Dipenjara  
Jakarta, Kompas - Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas menjamin 
perlindungan saksi yang melaporkan terjadinya tindak pidana 
pencucian uang (money laundering). Siapa pun yang 
mengungkapkan identitas pelapor kasus pencucian uang, termasuk 
wartawan yang membuat berita dari sidang kasus tersebut, dapat 
dipenjara minimal selama setahun.  



Demikian dikemukakan Kepala Biro Hukum Kejaksaan Agung 
Soeparno Adi Soeryo dalam seminar tentang UU No 15/2002 di 
Jakarta, Rabu (22/5). Seminar itu menampilkan pula Yunus Husein 
dari Bank Indonesia, Komisaris Besar Susno Duadji dari Markas Besar 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan praktisi hukum Hotman 
Paris Hutapea.  

Menurut Hutapea, yang memprakarsai seminar itu, sesuai UU No 
15/2002 korporasi pun dapat dikenai hukuman, apabila menerima 
uang hasil pencucian uang atau pengurusnya melakukan tindak 
pidana pencucian uang dengan mengatasnamakan korporasi. 
Namun, pidana itu bisa dihindarkan apabila tersangka tidak 
mempunyai kedudukan fungsional atau struktural dalam korporasi 
dan perbuatan itu tidak dilakukan dalam kegiatan yang termasuk 
lingkup usaha korporasi.  

Termasuk pengacara  

Soeparno mengutip Pasal 10 UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang 
menyatakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain 
yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang 
yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 
(tiga) tahun. "Pengertian 'orang lain' tersebut, termasuk penasihat 
hukum atau pengacara dan wartawan," tandasnya.  

Pasal 39 Ayat (1) UU No 15/2002 mengharuskan PPATK, penyidik, 
penuntut umum, atau hakim merahasiakan identitas pelapor. 
Sedangkan Pasal 41 Ayat (1) menyatakan, setiap orang yang 
melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib 
diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman 
yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk 
keluarganya.  

Soeparno mengingatkan, dalam setiap persidangan sebelum dimulai 
majelis hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan 
orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut-
termasuk wartawan-dilarang menyebutkan nama atau alamat 
pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya 
identitas pelapor. Persidangan perkara pencucian uang mengacu 
pula kepada KUHAP sehingga bersifat terbuka.  

Mereka yang membocorkan identitas pelapor kasus pencucian uang, 
bukan hanya bisa dipenjara. Tetapi, kata Soeparno, saksi pelapor 
dan keluarganya yang merasa dirugikan dengan pembocoran 
identitasnya itu termasuk melalui pemberitaan pers-dapat 
menuntut ganti rugi melalui pengadilan. (tra)  

 

 

Ekonomi 

Kamis, 26 Desember 2002 

PPATK Tidak Dapat Mengumumkan Bank yang 
Tak Laporkan Transaksinya  
Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) tidak dapat mengumumkan bank-bank yang tidak 
melaporkan transaksi keuangannya kepada lembaga tersebut.  

Alasannya, karena sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang-yang menjadi 
dasar pembentukan PPATK-kewenangan untuk memberi sanksi 
kepada bank yang melakukan pelanggaran tetap diberikan kepada 
Bank Indonesia (BI). PPATK hanya memberikan rekomendasi kepada 
BI.  

Kepala PPATK Yunus Husein di Jakarta hari Selasa (24/12) 
mengungkapkan, lembaga yang dipimpinnya tidak bisa menjatuhkan 
sanksi kepada bank atau lembaga lain yang berkewajiban 

melaporkan transaksi keuangannya apabila mereka tidak 
melaksanakan kewajiban itu.  

PPATK pun tidak bisa mengumumkan kalau bank maupun institusi 
itu tidak melaporkan transaksinya, karena kewenangan tersebut tak 
diberikan dalam UU No 15/ 2002.  

Yunus mengemukakan, PPATK memang mirip dengan Financial 
Crimes Enforcement Network (FinCEN), Amerika Serikat (AS) yang 
bertugas menerima laporan transaksi keuangan dan 
menganalisanya.  

PPATK, seperti FinCEN, akan membuat alur transaksi keuangan 
untuk membantu mengungkapkan kejahatan keuangan, termasuk 
korupsi. Bedanya, FinCEN bisa mengumumkan bank maupun 
institusi yang tidak melaporkan transaksinya.  

"PPATK memang tidak bisa memberikan sanksi. Tetapi, PPATK 
dapat memberikan rekomendasi, dan BI yang akan memberikan 
sanksi," ujarnya. Sesuai dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, 
bank atau institusi lain yang tidak menyampaikan laporan transaksi 
keuangannya kepada PPATK bisa dijatuhi hukuman denda.  

Baru perbankan  

Saat ini, lanjut Yunus, baru perbankan yang berkewajiban 
melaporkan transaksi keuangannya. Akan tetapi, mulai Oktober 
2003, setiap institusi yang melakukan transaksi keuangan untuk 
kepentingan orang lain, seperti akuntan yang melakukan transaksi 
untuk kliennya, harus pula menyampaikan laporan transaksi 
keuangannya.  

Yunus menilai, kewenangan untuk mengumumkan bank yang tidak 
mau menyerahkan laporan transaksi keuangannya kepada PPATK 
tidak teramat penting, karena UU No. 15/2002 mewajibkan bank 
untuk menyerahkan transaksi keuangannya.  

Sebaliknya, FinCEN di AS mengumumkan bank-bank yang tidak 
melaporkan transaksi keuangannya, karena cara itu teramat 
efektif. Bank yang diumumkan tidak melaporkan transaksi 
keuangannya akan ditinggalkan nasabah.  

Yunus bersama dengan I Gde Made Sadguna, Selasa, mengucapkan 
sumpah sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK di depan Ketua 
Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan. Hadir dalam pengucapan 
sumpah itu, antara lain Gubernur BI Syahril Sabirin, Ketua Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Abdul Hakim Garuda 
Nusantara, dan Dirjen Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha 
Negara Departemen Kehakiman dan HAM Suyatno.  

Dituturkan Kepala PPATK, lembaga yang dipimpinnya baru memiliki 
30 pegawai, yang sebagian merupakan analis keuangan. Tenaga itu 
juga masih bantuan dari BI. Diharapkan dalam waktu dekat, PPATK 
mempunyai 50 pegawai dari berbagai keahlian. "PPATK bisa 
membantu pengungkapan kasus korupsi, karena di sini akan dibikin 
alur transaksi keuangan," ujar Yunus. (TRA)  

 

 

Berita Utama 

Senin, 12 Agustus 2002 

40 Transaksi Bank Dicurigai sebagai Praktik 
Pencucian Uang  
Jakarta, Kompas - Baru empat bulan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (Money Laundering) 
dikeluarkan pemerintah, Bank Indonesia telah menemukan 40 
laporan transaksi dari tujuh bank di Indonesia yang diduga terkait 
kegiatan pencucian uang haram. Dari tujuh bank yang menjadi 
tempat transaksi mencurigakan (suspicious transaction) tersebut, 
dua di antaranya adalah bank asing dan sisanya bank domestik.  



Demikian diutarakan Deputi Direktur Direktorat Hukum Bank 
Indonesia (BI) Yunus Husein yang hadir sebagai pembicara bersama 
Deputi Direktur Unit Khusus Investigasi Perbankan BI S Sundari Arie 
S dan Kepala Bidang Koordinator Hukum Badan Pembinaan Hukum 
Markas Besar Polri Komisaris Besar Susno Duadji dalam pelatihan 
"Pencegahan Pencucian Uang" bagi wartawan di Tangerang, Sabtu 
(10/8).  

Menurut Yunus, transaksi yang mencurigakan itu akan diperiksa 
secara langsung (on the spot) pada tujuh bank tersebut dalam 
waktu dekat oleh BI. Transaksi tersebut ditetapkan sebagai 
transaksi yang patut dicurigai setelah dianalisis BI dari laporan bank 
mengenai transaksi yang nilainya di atas Rp 500 juta.  

Sebelumnya, BI memang telah mengeluarkan ketetapan tentang 
penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer-KYC) 
pada tahun 2001, untuk mengetahui identitas nasabah, memantau 
kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang 
mencurigakan oleh bank.  

Namun, berkenaan dengan transaksi pencucian uang tersebut, 
Yunus tak bersedia menyebut nama bank yang melaporkan karena 
semua itu menyangkut kerahasiaan bank. Dari 145 bank, baru tujuh 
bank tersebut yang melaporkan transaksi di atas Rp 500 juta. BI 
akan menanyai pihak bank yang belum memasukkan laporan untuk 
mengetahui alasannya.  

Banyak indikator  

Sementara itu, Deputi Direktur Unit Khusus Investigasi Perbankan BI 
S Sundari Arie S mengatakan, banyak indikator untuk menetapkan 
suatu transaksi yang dapat dicurigai. Antara lain, jika satu rekening 
tiba-tiba menerima dana yang luar biasa besarnya atau satu 
rekening tiba-tiba secara aktif menerima dana.  

"Sebuah transaksi yang dicurigai tidak mutlak jumlahnya besar, 
tetapi transaksi kecil tetapi frekuensinya berulang kali bisa 
menimbulkan kecurigaan BI. Jika dicurigai, maka BI akan melakukan 
konfirmasi ke bank. Apabila dugaan semakin kuat, maka BI akan 
menyerahkan ke pihak kepolisian untuk melakukan proses 
penyidikan," ujar Sundari.  

Menurut Sundari, setiap kali terjadi transaksi besar pihak bank 
wajib mengetahui asal dana dan kegunaan dana tersebut, untuk 
kemudian dilaporkan ke BI. Apabila BI mencurigai, maka akan 
melakukan pengamatan di lapangan secara langsung menyangkut 
keterangan yang telah diberikan nasabah kepada pihak bank.  

Misalnya, nasabah mengaku mendapat kiriman uang dari saudaranya 
yang berasal dari luar negeri, jika mencurigakan, maka akan dapat 
disidik kebenaran dari keterangan tersebut. Transaksi yang 
mencurigakan memang ada tiga hal yang diamati karena berisiko 
tinggi, antara lain asal negara, jenis bisnis, dan nasabahnya sendiri.  

Walaupun sudah menerbitkan Undang-Undang (UU) tentang 
Pencucian Uang sejak tanggal 22 Juni 2001, Indonesia masih 
ditetapkan sebagai salah satu Non Cooperative Countries and 
Territories (NCCT) oleh Financial Action Task on Money Laundering 
(FATF). Hal itu menunjukkan bahwa di luar negeri, Indonesia telah 
dikenal sebagai "surga" bagi praktik pencucian uang karena sistem 
kontrol keuangan perbankan nasional yang masih lemah.  

Sundari mengakui, berdasarkan review dari FATF, Indonesia masih 
dimasukkan dalam daftar negara yang belum kooperatif atau NCCT 
terhadap praktik pencucian uang haram. Sebab, Indonesia 
dipandang belum sepenuhnya menerapkan 40 rekomendasi FATF 
sehingga masih terbuka peluang untuk melakukan pencucian uang 
di negara ini.  

Namun, karena upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia 
untuk mencegah praktik pencucian uang, maka berdasarkan 
pembicaraan di Brisbane, Australia, pada tanggal 3 Juni 2002 lalu, 
Indonesia tidak akan diberikan sanksi walaupun masuk dalam daftar 
NCCT. Pada dasarnya, UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian 
Uang sebenarnya sudah mencakup 40 rekomendasi FATF.  

Sementara menghadapi review Asia Pacific Group (APG) on Money 
Laundering, BI telah melakukan pengecekan terhadap 142 bank atas 
kepatuhan terhadap ketentuan KYC. Dalam pengecekan yang 
dilaksanakan sepenuhnya oleh PricewaterhouseCoopers, ternyata 
ditemukan hanya tiga bank yang belum memenuhi ketentuan yang 
diterapkan BI menyangkut KYC.  

Susno mengatakan, sesuai UU Nomor 15 Tahun 2002, maka obyek 
dari tindak pidana pencucian adalah hasil tindak pidana berupa 
harta kekayaan yang nilainya di atas Rp 500 juta. Harta tersebut 
diperoleh dari kejahatan korupsi; penyuapan; penyelundupan 
barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; 
perbankan; narkotika; psikotrapika; perdagangan budak, wanita 
dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; 
pencurian; penggelapan, dan penipuan.  

Menurut Susno, sebelum berlakunya UU Nomor 15 Tahun 2002, 
sangat mungkin banyak harta kekayaan hasil tindak pidana dari 
Indonesia yang sudah dilarikan ke luar negeri. Dana tersebut 
disimpan dalam bentuk tabungan, deposito, properti, atau dalam 
bentuk aset lainnya. (BOY)  
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Selasa, 10 Juni 2003 

L/C Bisa Ditolak karena Sanksi FATF  
Jakarta, Kompas - Kegiatan ekspor-impor Indonesia terancam 
terganggu jika Indonesia dikenai sanksi oleh Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF). Pemberian sanksi oleh FATF, 
bisa berdampak ditolaknya L/C (letter of credit) perbankan 
nasional. 

Demikian diutarakan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein dalam jumpa pers di Jakarta, Senin 
(9/6). 

Menurut Yunus, dalam pertemuan bilateral antara Tim Review FATF 
Asia Pasific dan delegasi Indonesia di Tokyo tanggal 2 Juni lalu, 
Ketua Tim Review FATF Noriaki Mizuno mengancam akan 
memberikan tekanan yang keras dan tegas kepada Indonesia. 

Indonesia hingga saat ini masuk dalam daftar negara yang kurang 
kooperatif dalam mencegah praktik pencucian uang (non 
cooperative countries territories/NCCTs). Alasannya, Indonesia 
masih diminta melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang. 

Jika Indonesia dikenai sanksi, juga berdampak naiknya biaya 
pendanaan yang berasal dari luar negeri karena dianggap memiliki 
tingkat risiko tinggi. 

Selain itu, hubungan korespondensi perbankan nasional dengan 
perbankan internasional akan terputus. Sementara bagi 
pemerintah, juga akan dipersulit untuk mendapatkan bantuan 
internasional, baik hubungan bilateral maupun multilateral. 

Satu lagi dampak yang ditakutkan oleh negara yang masuk daftar 
NCCTs, yakni keengganan investor asing untuk masuk ke negara 
tersebut jika dikenai sanksi dari FATF. Apalagi, undang-undang AS 
terang-terangan melarang pengusahanya bekerja sama dengan 
negara yang dikenai sanksi. 

Permintaan FATF 

Menyinggung permintaan FATF, Yunus menyebutkan, ada lima hal 
yang diminta diubah dalam UU 15/2002. Antara lain, menghilangkan 
batasan nilai transaksi yang bisa dituntut, transaksi dicurigai harus 
termasuk hasil tindakan pidana, larangan pembocoran informasi 



mengenai transaksi yang dicurigai dan jangka waktu dipersingkat 
menjadi tiga hari. 

Pada pertemuan FATF bulan Oktober di Berlin, keputusan bagi 
Indonesia hanya tiga kemungkinan, tetap dalam daftar hitam tanpa 
sanksi, diberikan tanggal sanksi, atau langsung dikenai sanksi. 
Namun, Yunus masih yakin, Indonesia tidak dikenai sanksi. 
(ANV/BOY) 

 

 

Bisnis & Investasi 
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IMF dan Bank Dunia Awasi Indonesia Dalam 
Tindak Pidana Pencucian Uang  
Jakarta, Kompas - Hasil pertemuan paripurna Usai Financial Action 
Task Force (FATF), pertengahan Juni lalu memutuskan, tugas 
pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) di 
sembilan negara, termasuk Indonesia yang masuk dalam daftar Non-
Cooperative Countries and Territories (NCCTs) diserahkan kepada 
Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.  

Indonesia sebagai salah satu negara telah dua tahun lebih berada 
dalam daftar tersebut, juga termasuk dalam negara yang akan 
diawasi oleh IMF dan Bank Dunia. Delapan negara lain yang masuk 
dalam NCCTs adalah Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, 
Nauru, Nigeria, Filipina, dan Ukraina. 

Pengalihan pengawasan ini dilakukan karena tidak semua negara, 
termasuk Indonesia menjadi anggota FATF, sementara banyak 
negara yang menjadi anggota IMF dan Bank Dunia. Dengan 
pengalihan ini, pengawasan lebih mudah dilakukan. 

Demikian dikemukakan oleh Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, di Depok, Jawa Barat, 
Sabtu (28/6). 

Dia mengatakan, dengan diawasinya Indonesia oleh IMF dan Bank 
Dunia, maka posisi Indonesia di dunia Internasional akan semakin 
sulit. Alasannya, antara tiga lembaga dunia yang masuk dalam 
Britain World System, yaitu IMF, Bank Dunia, dan Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO), berlaku sistem cross conditionality. 

"Artinya, jika satu lembaga memiliki penilaian negatif terhadap 
badan usaha milik Indonesia yang melakukan transaksi di luar 
negeri, maka penilaian tersebut akan berlaku juga bagi lembaga 
lain. Katakanlah Indonesia berunding dengan WTO. Kemudian WTO 
mengatakan, dalam money laundring IMF memandang Indonesia 
tidak memenuhi syarat, sehingga dalam perundingan tersebut 
Indonesia dipersulit," ujar Yunus. 

Hal tersebut, tidak hanya bisa terjadi dengan lembaga seperti WTO, 
lanjutnya. Indonesia juga bisa dipersulit dalam melakukan transaksi 
keuangan dengan negara-negara anggota IMF dan Bank Dunia yang 
jumlahnya cukup banyak. Dengan demikian, waktu yang diperlukan 
Indonesia untuk bertransaksi akan lebih panjang dan biaya yang 
dibutuhkan lebih banyak. 

Kendati demikian, lanjut Yunus, pengawasan yang dilakukan oleh 
IMF dan Bank dunia tetap harus mengacu pada The Forty 
Recomendation (40 rekomendasi). Rekomendasi tersebut berisi 
tentang hal-hal apa saja yang harus diawasi dari negara yang tidak 
kooperatif. 

Rekomendasi tersebut dibuat pertama kali tahun 1990 dengan 
tujuan untuk menghambat peredaran uang hasil penjualan 
narkotika dan obat terlarang. Sampai saat ini telah dilakukan 
berapa kali revisi terhadap rekomendasi tersebut. 

Menurut Yunus, Indonesia akan terus diawasi oleh IMF dan Bank 
Dunia, sampai Indonesia bisa menunjukkan kemajuan yang berarti 

dalam pemberantasan pencucian uang dan berhasil keluar dari 
daftar NCCTs. 

Posisi sulit 

Yunus mengatakan, saat ini posisi Indonesia di mata dunia dalam 
hal tindak pidana pencucian uang, cukup sulit. Meskipun hasil 
plenary meeting FATF menyatakan, Indonesia tidak terkena sanksi 
counter-measures (tindakan balasan) maupun set date (diberikan 
tanggal sanksi), Indonesia tetap dipandang tidak memiliki kemajuan 
berarti dalam memberantas pencucian uang. 

Segala upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk memberantas 
pencucian uang dianggap tidak signifikan oleh FATF, sebab 
muaranya di undang-undang. Jika UU tidak selesai, misalnya 
mengenai pembatasan harta tindak pidana sebesar Rp 500 juta di 
pasal 2, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak diubah, 
pemberantasan tindak pencucian uang tidak akan pernah efektif. 

"Jadi, meskipun berbagai lembaga, misalnya Badan Pengawas Pasar 
Modal (Bapepam) dan perusahaan asuransi berusaha untuk 
mensosialisasikan prinsip know your customer untuk mencegah 
money laundring, sistem tetap tidak akan berjalan dengan baik 
tanpa undang-undang," kata Yunus. 

Dengan demikian, kata Yunus, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
masih harus bekerja keras untuk segera mengesahkan amandemen 
UU No.15/2002, sebelum FATF menggelar sidang kembali tanggal 1-
3 Oktober mendatang. Selain itu, IMF dan Bank Dunia harus melihat 
keberhasilan implementasi amandemen UU tersebut dahulu, baru 
Indonesia dikeluarkan dari daftar negara dan teritori yang tak 
kooperatif. 

Yunus menambahkan, selama Indonesia masih masuk negara tak 
kooperatif, biaya transaksi keuangan dalam perdagangan 
internasional dengan negara lain akan semakin besar akibat risiko 
yang dianggap masih tinggi. Selain itu, bisa muncul penolakan oleh 
negara lain atas letter of credit (L/C=pembiayaan perdagangan) 
yang diterbitkan oleh perbankan di negara-negara yang terkena 
sanksi. 

Sebagai perbandingan, betapa Indonesia harus berusaha untuk 
membenahi UU dan mengimplementasikannya, Yunus mengatakan, 
Filipina yang telah selesai memperbaiki UU-nya sejak Maret 2003, 
sampai sekarang masih dimasukkan dalam daftar NCCTs. Bahkan 
Filipina mendapat sanksi berupa penolakan rekening di beberapa 
bank di negara anggota FATF, ujar Yunus. (B16)  

 

Berita utama 

Rabu, 20 Agustus 2003, 21:38 WIB 

 
Baru Empat Kasus Dicurigai Sebagai Transaksi 
Pencucian Uang 
Laporan : Erlangga Djumena 

Jakarta, KCM 

Sampai saat ini baru empat kasus yang dicurigai sebagai transaksi 
pencucian uang. Kasus-kasus tersebut kini tengah ditangani 
Kejaksaan Agung. Seluruhnya ada 231 transaksi yang mencurigakan 
(suspicious transaction) yang diterima Bank Indonesia (BI). 

Demikian disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein usai acara media 
gathering bertajuk Perkembangan Pembentukan Rezim 
Antipencucian Uang di Gedung BI, Jakarta, Rabu (20/8). 

Dikatakan Husein, BI sendiri sudah melaporkan 36 kasus ke pihak 
polisi. Kendati begitu, diakuinya, polisi merasa kesulitan 
memproses laporan BI. Alasannya, ada kekhawatiran pihak bank 
yang enggan membuat berita acara pemeriksaan (BAP).  



"Katanya kepolisian kesulitan karena bank itu khawatir. Bank itu 
takut-takut bikin BAP. Selain itu, meski rahasia bank sudah tidak 
perlu lagi izin Gubernur BI, tidak perlu lewat Kapolri atau pun Jaksa 
Agung, tidak ada sanksinya di undang-undang kalau bank tidak mau 
memenuhi permintaan (penyidik-red). Jadi, polisi merasa kesulitan, 
agak lambat memperoleh informasi," papar Husein.  

Sanksi 

Oleh karena itulah, menurut Husein, salah satu solusi agar pihak 
perbankan mau membantu penyidikan, pihaknya akan memasukkan 
tindakan sanksi dalam amandemen UU nomor 15/2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang bila perbankan menolak permintaan 
penyidik dimaksud.  

Amandemen undang-undang tersebut, jelas Husein, diperlukan 
karena Financial Acting Task Force (FATF) mendesak agar UU itu 
direvisi dengan memasukkan beberapa poin perbaikan. Bila UU itu 
tak direvisi FATF, sebut Husein akan memberikan sanksi berupa 
counter measures misalnya penolakan letter of credit (LC) oleh 
negara lain. Akibat penolakan itu, Indonesia akan terkena biaya 
transaksi tinggi.  

Dalam amandemen itu, papar Husein, terdapat 24 poin yang 
direkomendasikan oleh PPATK. Di dalamnya ada lima soal paling 
utama yakni pertama, soal nilai uang minimal Rp 500 juta untuk 
bisa dikategorikan sebagai kejahatan pencucian uang. Kedua, soal 
15 kejahatan yang dikategorikan sebagai tindakan pencucian uang. 
Ketiga, jangka waktu pelaporan mengenai adanya transaksi yang 
mengarah ke tindak pidana pencucian uang. Keempat, usulan 
adanya larangan bagi bank untuk tidak membocorkan laporan 
transaksi yang sudah disampaikan ke PPATK. Terakhir, adanya 
keharusan mutual legal assistance (timbal balik hukum). 

Lebih jauh menurut Husein, pada soal 15 kejahatan yang 
dikategorikan sebagai tindakan pencucian uang, akan ditambah lagi 
delapan macam kejahatan menyangkut pencucian uang yakni 
perjudian, prostitusi, pemalsuan uang, kejahatan di bidang pasar 
modal, bidang asuransi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, dan 
bidang lingkungan hidup. 

Amandemen UU 15/2002 itu sudah diserahkan Presiden Megawati ke 
DPR pada 9 Juni 2003. Rencananya, UU itu akan dibahas pada 27 
Agustus.  

Husein sendiri berharap amandemen itu bisa selesai pada 16 
September 2003 sehingga pihaknya bisa membawa hasil 
amandemen ke sidang FATF pada Oktober mendatang di Swedia. 
Indonesia sendiri sampai sekarang masih masuk dalam daftar hitam 
sebagai negara tempat pencucian uang. (prim)     

 

Finansial 

Jumat, 15 Agustus 2003 

Menkeu: Kita Harus Ikuti Standar jika Tak Mau 
Terkucil  
Jakarta, Kompas - Jika Indonesia memang memerlukan penyesuaian 
dengan standar internasional mengenai masalah penanganan 
pencucian uang, tekanan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia 
harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Indonesia harus segera 
mengikuti standar tersebut jika tidak mau terkucil dari pergaulan 
internasional. 

Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Boediono kepada pers, 
Kamis (14/8), di Jakarta. Sehari sebelumnya Kepala Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein 
mengungkapkan, Pemerintah AS mengadakan tekanan terhadap 
Indonesia dan akan menerapkan Patriot Act Section 331 terhadap 
lembaga keuangan Indonesia jika sampai akhir tahun, Indonesia 
belum membenahi penanganan pencucian uang secara sungguh- 
sungguh. 

"Saya kira kalau kita memang memerlukan penyesuaian dari 
undang-undang (pencucian uang) kita, supaya sesuai dengan 
standar internasional, itu tidak apa-apa. Kita harus masukkan itu 
dengan sungguh- sungguh, supaya kita tidak terkucil dari pergaulan 
internasional," kata Boediono. 

Boediono mengaku tidak tahu apa isi tekanan AS yang menurut 
Yunus telah disampaikan secara tertulis oleh Duta Besar AS untuk 
Indonesia Ralph L Boyce kepada Gubernur Bank Indonesia 
Burhanuddin Abdullah. 

"Saya tidak tahu apa pembicaraannya. Akan tetapi, saya kira itu 
adalah semacam pemberitahuan awal bahwa kalau kita tidak 
memenuhi (standar internasional), barangkali ada undang-undang di 
sana yang terlanggar. Mungkin begitu," kata Menkeu. 

Menkeu menuturkan, jika Patriot Act Section 311 diberlakukan, 
mungkin akan ada hambatan-hambatan terhadap transaksi dari 
Indonesia, baik dalam perdagangan maupun dalam transaksi 
finansial. "Mungkin akan terganggu. Saya sendiri tidak tahu 
detailnya," katanya. 

Di pihak pemerintah sendiri, tambah Menkeu, sampai kini belum 
ada pembahasan mengenai ancaman AS. 

Kuncinya di DPR 

Pengamat ekonomi Chatib Basri berpendapat, ancaman AS harus 
segera disikapi pemerintah dengan mempercepat penyempurnaan 
UU No 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan 
demikian, kunci permasalahan ada di tangan Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) yang sampai saat ini tak kunjung menyelesaikan 
proses amandemen UU tersebut. 

Menurut dia, peringatan yang disampaikan pihak AS tersebut 
sebenarnya isu lama yang muncul sejak tahun 2001. Namun, karena 
Pemerintah Indonesia memang lamban, maka ancaman tetap 
terjadi sampai kini. 

Menurut dia, akan sangat ironis jika Indonesia sampai terkena 
sanksi dari Financial Action Task Force (FATF) karena dianggap 
lamban dan tidak kooperatif memberantas praktik pencucian uang. 
Pasalnya, sejak awal, Indonesia sudah menunjukkan komitmen 
untuk ikut serta memerangi pencucian uang. 

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and 
Finance (Indef) Drajad H Wibowo menilai AS dan FATF menerapkan 
standar ganda dalam masalah pencucian uang. Apabila terjadi di 
negara berkembang, langsung keluar ancaman. Namun, itu tak 
dilakukan bila terjadi di negara maju yang menjadi lokasi 
pencucian uang hasil kejahatan atau korupsi di negara berkembang. 
(was/rma/fey) 
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Rabu, 25 Juni 2003 

Minim, LKBB yang Serahkan Pedoman Mengenal 
Nasabah  
Jakarta, Kompas - Hingga saat ini, baru 25-30 persen Lembaga 
Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang sudah menyerahkan pedoman 
prinsip pengenalan nasabah. LKBB yang belum menyerahkan diberi 
waktu hingga paling lambat akhir Juni. Jika hingga batas waktu 
tersebut mereka tidak menyerahkan, mereka terancam dikenai 
sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pembekuan. 

Demikian diungkapkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan 
Darmin Nasution pada sebuah seminar tentang penerapan prinsip 
mengenal nasabah bagi LKBB, Selasa (24/6). LKBB antara lain 
terdiri atas perusahaan asuransi, dana pensiun, jasa pembiayaan, 
dan modal ventura. 



"Mereka harus menyerahkan pedoman itu paling lambat akhir Juni. 
Saat ini yang menyerahkan baru 25-30 persen. LKBB yang tidak 
menyerahkannya sampai akhir Juni akan dikenai sanksi 
administratif, mulai dari peringatan sampai pembekuan," katanya. 

Pembicara lain pada seminar tersebut adalah Menteri Keuangan 
Boediono dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein. 

Nasution mengemukakan, Menkeu telah mengeluarkan Keputusan 
Menkeu Nomor 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip 
Pengenalan Nasabah bagi LKBB. Sebagai pelaksanaan dari keputusan 
menkeu itu, Dirjen Lembaga Keuangan menerbitkan Surat 
Keputusan Nomor 2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada LKBB. 

"SK Dirjen Lembaga Keuangan itu memerintahkan semua 
perusahaan di bidang LKBB untuk membentuk pedoman di 
perusahaan masing-masing guna mengatasi tindak pidana pencucian 
uang dalam prinsip mengenal nasabah. Pedoman itu harus dibuat 
tertulis," kata Nasution. 

Selain pedoman tertulis tersebut, lanjut Nasution, perusahaan LKBB 
juga harus membuat satuan kerja di perusahaan masing-masing 
guna memantau berjalannya pedoman itu. 

"Sebelum PPATK resmi bekerja pada Oktober mendatang, transaksi 
yang mencurigakan harus dilaporkan kepada Menkeu. Setelah 
Oktober, laporan diserahkan kepada PPATK," ujar Nasution 
menambahkan. 

Permintaan FATF 

Sementara itu, Menkeu mengemukakan, pada pertemuan Satuan 
Tugas Tindakan Finansial untuk Pencucian uang (Financial Action 
Task Force on Money Laundering/FATF) beberapa waktu lalu di 
Berlin, Jerman, Indonesia dimasukkan dalam kelompok 
nonkooperatif. Namun, FATF belum menerapkan sanksi (counter-
measures) kepada Indonesia. 

"Salah satu hal yang diminta FATF dari Indonesia adalah 
amandemen Undang-Undang Antipencucian Uang. Ada beberapa 
kelemahan yang menurut mereka perlu diperbaiki, antara lain 
mengenai jumlah minimum yang harus dilaporkan dianggap terlalu 
tinggi. Kita harus menyesuaikan dengan standar internasional yang 
berlaku di negara-negara lain," kata Menkeu. 

FATF, lanjut Menkeu, akan kembali bertemu pada 1-3 Oktober 
mendatang. Pada pertemuan itu, FATF akan kembali menilai 
Indonesia. "FATF akan menilai kembali posisi dan kemajuan kita. 
Kita tidak tahu apa yang nanti akan diputuskan. Harapan kita tidak 
ada counter-measures dan status kita naik ke kelompok yang lebih 
tinggi," kata Menkeu. 

Ditanya bagaimana jika hingga Oktober Indonesia masih dinilai tidak 
kooperatif oleh FATF, Menkeu mengatakan, mungkin saja FATF 
mengenakan sanksi terhadap Indonesia. 

Sementara Yunus menjelaskan, hingga saat ini terdapat 186 laporan 
transaksi keuangan yang dicurigai terkait dengan pencucian uang 
yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan 28 laporan diteruskan 
ke kepolisian. 

"Saya tidak tahu apakah ada yang terbukti atau tidak, tetapi tidak 
selalu bank pelapor dianggap terlibat. Justru bank tersebut bagus. 
Di samping itu, tidak semua laporan harus menjadi tindak pidana 
pencucian uang karena perlu penyelidikan lebih lanjut oleh 
kepolisian," ujarnya. (fey) 
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Selasa, 26 Agustus 2003, 17:58 WIB 

Narkoba dan Korupsi Sumber Utama Money 
Laundering di Indonesia 
Jakarta, KCM 

Sebagian besar pencucian uang (money laundering) di Indonesia 
berasal dari hasil korupsi dan transaksi narkoba. Demikian 
diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein, di Jakarta, Selasa (26/8). 

Dikatakannya, bila tingkat korupsi dan narkoba begitu tinggi di 
Indonesia, pencucian uangnya tentu tidak akan lari jauh-jauh. "Ke 
mana lagi uangnya," ujar Yunus pada KCM. 

Seperti diketahui Indonesia selalu masuk dalam peringkat 5 besar 
sebagai negara terkorup di dunia. Berdasarkan survei Political and 
Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 2002, Indonesia tercatat 
sebagai negara terkorup di Asia. Sedangkan Transparency 
International (TI) Indonesia menyebutkan Indonesia termasuk 
kategori negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi dengan 
peringkat 96 dari 102 negara. Peringkat itu didasarkan pada indeks 
persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Pada akhir 2002 hanya 1,9 dari 
angka tertinggi 10. Angka 1,9 didapat dari 12 survey yang 
mempunyai kisaran terendah 0,8 sampai yang tertinggi 3. 

Sementara itu menurut United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) region Bangkok, lalulintas perdagangan gelap narkoba 
melalui Indonesia meningkat signifikan.  Indonesia telah menjadi 
daerah transit jaringan perdagangan gelap narkoba yang melibatkan 
negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Singapura, Afganistan, 
Pakistan, dan Nigeria. Sebelumnya Yunus juga mengungkapkan, 
berdasarkan data Bureau for International Narcotics and Law 
Enforcement Departemen Luar Negeri AS,  Maret 2003, Indonesia 
dimasukkan dalam daftar negara utama tempat pencucian uang. 
     
Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), Yunus 
menjelaskan bahwa jumlah uang yang terlibat dalam peredaran 
gelap narkoba di Indonesia mencapai Rp 300 triliun per tahun. 

Menurut Yunus, jumlah money laundering di Indonesia sendiri 
adalah 2 sampai 5 persen dari produk domestik bruto Indonesia. 
Sementara jumlah di seluruh dunia menurut Financial Action Task 
Force (FATF) on Money Laundering tahun 2002 anatara 500 juta 
dollar AS sampai 1,5 miliar dollar AS. 

Sedangkan menurut Asian Pasific Group (APG) on money laundering 
tahun 2002, nilai money laundering yang beredar di seluruh dunia 
tahun 2002 lebih dari 1 miliar dollar AS, dengan 500 juta dollar AS 
berasal dari perdagangan narkotika. 

Sementara menurut perusahaan konsultan global 
PricewaterhouseCoopers  
(PWC), asal AS, saat ini, omzet pencucian uang berkisar antara 500 
hingga  
1,5 triliun dollar AS per tahun di seluruh dunia. Pencucian uang itu 
pada umumnya dilakukan lewat sistem perbankan. 

DPR optimistis 

Sementara itu berkenaan dengan amandemen Undang-Undang No 
15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Komisi II DPR 
optimis bisa menyelesaikan amandemen tersebut sebelum dibawa 
ke sidang FATF tanggal 1-3 September di Swedia.  "Mudah-mudahan 
sebelum 28 September (akhir masa sidang DPR-red), bisa kita 
selesaikan," ujar Ketua Komisi II Teras Narang pada wartawan. 

Dikatakannya, Komisi II terlebih dahulu akan menentukan jadwal 
pembahasan amandemen UU tersebut. Diharapkan, awal September 
sudah mulai dilakukan pembahasan oleh panitia kerja dengan 
pemerintah. 

Pada kesempatan itu, Narang  membantah kalau DPR 
memperlambat pembahasan amandemen UU tersebut, karena 



Presiden sendiri telah menyerahkan draf amandemen sejak Juni 
2003 lalu. Menurut Teras, DPR harus mengerjakan berbagai PR 
lainnya. Di samping soal pencucian uang,  kala itu, DPR  juga harus 
mengikuti Sidang Tahunan MPR 2003. Namun 
demikian, ditegaskannya, Komisi II memprioritaskan pembahasan 
amandemen UU No.15/2002 tersebut, demi kepentingan bangsa dan 
negara dalam konteks pergaulan internasional. 

Seperti diketahui, Indonesia didesak oleh FATF agar merevisi UU 
No.15/2002, karena dianggap belum sesuai dengan standar FATF. 
Indonesia diancam dengan sanksi counter measures oleh FATF, bila  
sampai sidang FATF 1-3 Oktober mendatang, UU tersebut belum 
tuntas. 

Counter measures, menurut pengamat ekonomi senior Faisal Basri, 
akan berdampak pada biaya transaksi keuangan internasional yang 
semakin tinggi sehingga membuat daya saing Indonesia semakin 
rendah dan dapat memperburuk perekonomian Indonesia. Selain 
itu, lanjutnya, sistem perbankan Indonesia tidak akan lagi 
dipercaya oleh dunia internasional. "Sehingga siap-siap saja 
memakai kartu kredit negara lain," ujar Faisal. 

PPATK sendiri, berharap bisa memberikan laporan dalam 
pertemuan bilateral dengan FATF tanggal 14 September 
mendatang, serta bisa memberikan hasil amandemen UU 
tersebut tiga hari sebelum sidang FATF di Swedia. (edj) 

 

Nasional 

Jumat, 22 Agustus 2003 

F-TNI/Polri Pertimbangkan Perluas Kewe-
nangan Intelijen  
Jakarta, Kompas - Fraksi TNI/Polri DPR kini sedang menimbang-
nimbang kemungkinan perluasan kewenangan intelijen dalam 
rangka memberantas aksi terorisme. Upaya memperbesar 
kewenangan intelijen tersebut akan dilakukan dalam revisi Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme. 

"Kami sedang mempertimbangkan apakah kewenangan intelijen bisa 
sampai pada tahapan melakukan penahanan sementara," kata Ketua 
Fraksi TNI/Polri di DPR, Slamet Supriadi, Kamis (21/8). 

Meskipun demikian, Slamet juga menegaskan bahwa maksud 
perluasan kewenangan intelijen tersebut bukan berarti 
menghidupkan kembali UU Subversif atau UU Keamanan Dalam 
Negeri (Internal Security Act/ISA). "Kita tetap mempertahankan 
bahwa UU ini khusus hanya mengurus teroris, tidak ada unsur 
politik. Jadi tidak perlu khawatir," ujar Slamet. 

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (F-PDIP) Tjahjo Kumolo juga menegaskan perlunya 
pendayagunaan yang lebih optimal dari aparat intelijen, khususnya 
TNI. 

Ketua fraksi terbesar di DPR ini menilai, aparat intelijen TNI 
sesungguhnya sangat kuat. Oleh karena itu, apabila disatukan 
dengan kekuatan intelijen lain, akan mampu menangkal adanya 
aksi-aksi teror yang belakangan ini banyak merebak. 

"Jangan sampai TNI yang punya aparat intel paling kuat dan paling 
besar merasa tidak difungsikan dan tidak diberdayagunakan," papar 
Tjahjo Kumolo. 

Sampai ke akarnya 

Sementara itu, upaya penanganan terorisme yang dilakukan 
Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kepolisian Negara RI, dinilai 
belum menyentuh ke akar permasalahan timbulnya terorisme. 
Penanganan yang dilakukan masih semata bersifat penindakan, 
belum ke arah pencegahan. Untuk itu perlu kerja sama dan 
kesadaran seluruh masyarakat Indonesia untuk pemberantasan 
terorisme sampai ke akarnya. 

Persoalan tersebut mengemuka dalam Forum Dialog X yang 
diadakan Departemen Luar Negeri dengan tema "Pemberantasan 
Terorisme, Preventive Diplomacy, dan The Enhanced Role of The 
Chaire: Peluang, Tantangan, dan Peran ASEAN dan Indonesia dalam 
ARF" di Semarang. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Bank 
Indonesia Yunus Husein mengatakan, pelaku terorisme tidak peduli 
pada hukuman mati. Oleh karena itu, tidak efektif memberantas 
terorisme dengan menghukum para pelakunya, apalagi dengan 
hukuman mati. Pemberantasan terorisme harus sampai ke akarnya, 
yaitu ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan politik. 

Direktur I/Keamanan dan Transnasional Badan Reserse dan Kriminal 
Mabes Polri Brigadir Jenderal Aryanto Sutadi mengakui bahwa 
pihaknya belum mampu mencegah timbulnya terorisme di 
Indonesia. Namun, untuk ini tidak adil jika sepenuhnya dibebankan 
pada Polri, sebab perlu kesadaran masyarakat untuk 
pemberantasan terorisme. (sut/ika) 

 

 

Finansial 

Rabu, 12 November 2003 

BNI Siapkan Dua Opsi Pelaksanaan Divestasi  
Jakarta, Kompas - Untuk melaksanakan pelepasan maksimal 30 
persen saham pemerintah di PT Bank Negara Indonesia Tbk (Bank 
BNI) awal tahun depan, manajemen Bank BNI menyiapkan dua opsi 
dalam pelaksanaan divestasi saham Bank BNI. Dua opsi penjualan 
saham itu adalah penawaran umum kedua (secondary offering) dan 
penjualan kepada mitra strategis (strategic sale). 

Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank BNI Lilies 
Handayani, sebelum dan setelah rapat dengar pendapat (RDP) 
antara Komisi V DPR dengan jajaran direksi Bank BNI, Selasa 
(11/11), di Jakarta. 

Hadir dalam RDP itu Direktur Utama Bank BNI Saifuddien Hasan dan 
direktur lainnya. Hadir pula Deputi Menteri Negara BUMN Bidang 
Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya Suad Husnan. 

Lilies mengakui, manajemen Bank BNI sebelumnya hanya 
menyiapkan opsi secondary offering. Namun, untuk mengantisipasi 
dampak kasus pembobolan surat kredit (letter of credit/L/C), yang 
bisa mempengaruhi divestasi tersebut, manajemen menyiapkan 
pula opsi penjualan strategis. 

"Kalau memilih opsi strategic sale, penjualannya kepada investor 
strategis. Kalau secondary offering, kan, penawaran umum ke 
investor publik. Jika kasus itu (L/C-Red) belum juga selesai, 
dikhawatirkan itu bisa membuat divestasi Bank BNI tidak berhasil. 
Jadi, kita siapkan opsi penjualan strategis untuk 
antisipasinya,"ujarnya. 

Ditanya kemungkinan Kantor Kementerian Negara BUMN akan 
memilih opsi secondary offering, Lilies membenarkan. "Katanya 
Kementerian BUMN telah menyiapkan secondary offering. Opsi itu 
dinilai lebih transparan," ujarnya. 

Suad Husnan yang ditanya mengenai kemungkinan dampak kasus 
L/C tersebut terhadap divestasi Bank BNI enggan berkomentar. 

Suad Husnan menyatakan, pihaknya telah mengirimkan 
pemberitahuan ke Badan Pengawas Pasar Modal mengenai rencana 
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI medio 
Desember. Agendanya, kuasi reorganisasi, pengumpulan saham 
(reverse stock split), penjualan saham kepada karyawan dan 
manajemen, dan pergantian direksi. 

Kerja keras 

Saifuddien Hasan dalam RDP itu mengatakan, pihaknya akan 
bekerja keras mengusahakan tingkat pengembalian (recovery rate) 



yang tinggi dari pembobolan L/C senilai Rp 1,7 triliun tersebut. 
Menurut dia, bersama dengan kuasa hukum BNI, mereka tengah 
mengusahakan pengembalian aset-aset yang dibeli dari L/C BNI 
tersebut. 

"Harapan kami, penggunaan dana tersebut yang dibelikan aset 
properti dan aset-aset di BPPN dapat recovery rate yang tinggi," 
ujarnya. 

Manajemen BNI, menurut dia, sangat menaruh perhatian agar 
recovery dapat dicapai semaksimal mungkin agar pengaruhnya atas 
kinerja bank tidak terlalu besar. Aliran dana yang terlacak di 
antaranya membeli aset kredit di BPPN dalam Program Penjualan 
Aset Kredit III sebesar Rp 11,1 miliar. 

Secara terpisah, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, semua pemilik 
rekening penerima aliran dana dari kasus L/C Bank BNI bisa dikenai 
pidana sesuai Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Hingga kini, rekening yang dibekukan polisi terkait kasus itu ada 32 
buah, tersebar di 12 bank nasional dan dua bank asing. PPATK 
tengah mengumpulkan data lengkap tentang rekening itu yang 
berada di sebuah bank di Singapura. Pihaknya akan menanyakan 
kepada kantor pelaporan transaksi mencurigakan (STRO) yang ada 
di Singapura. 

Ditanya kemungkinan perkara ini dihentikan, Deputi Ketua PPATK I 
Gde Made Sadguna mengatakan, polisi tidak bisa mengeluarkan 
surat perintah penghentian penyidikan tanpa alasan jelas. 
Penegakan hukum atas pencucian uang di Indonesia dipantau ketat 
dunia internasional. (har/joe/was) 

 

 

Berita Utama 

Kamis, 04 Desember 2003 

BRI Juga Kebobolan Rp 294 Miliar  
Jakarta, Kompas - Belum lagi penyelesaian kasus pembobolan lewat 
modus surat kredit (L/C) palsu senilai Rp 1,7 triliun di Kantor 
Cabang Utama PT Bank Negara Indonesia tuntas ditindaklanjuti, 
Bank Indonesia kembali menemukan adanya kasus serupa di Kantor 
Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Atrium Senen, Kantor Cabang 
BRI Tanah Abang, dan Kantor Cabang BRI Suryakencana Bogor. 

Kerugian akibat pembobolan melalui deposito fiktif itu mencapai Rp 
294 miliar. Pembobolan sejak akhir September lalu itu langsung 
dilaporkan oleh direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) ke Bank 
Indonesia (BI) awal Oktober lalu. 

Kasus itu terbongkar oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank BRI. 

Pelakunya adalah orang lama, yaitu Yudi Kartolo, yang juga pernah 
membobol PT Bank Negara Indonesia (Bank BNI) beberapa tahun 
lalu dengan modus serupa dan merugikan Bank BNI hingga Rp 320 
miliar. Ia kini sudah ditahan. 

Sementara dalam rapat kerja Gubernur BI Burhanuddin Abdullah 
dengan Komisi IX DPR, Rabu (3/12), terungkap bahwa BI sebenarnya 
sudah mendeteksi adanya ketidakberesan di Bank BNI sejak 
pertengahan tahun lalu. BI bahkan sudah 28 kali mengirimkan surat 
peringatan kepada direksi Bank BNI untuk memperbaiki pengawasan 
internal dan tingkat kepatuhannya sejak Agustus 2002, tetapi Bank 
BNI tetap saja kebobolan. 

Menurut Direktur Pengawasan II Bank Indonesia Aris Anwari kepada 
pers, seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR, pembobolan yang 
terjadi di Bank BRI itu dipastikan karena adanya keterlibatan 
pemimpin ketiga Kantor Cabang Bank BRI tersebut. 

"Pemimpin Kantor Cabang BRI Atrium Senen sudah ditahan di 
kejaksaan. Pemimpin Kantor Cabang BRI Tanah Abang dan Bogor 

untuk sementara ditarik dari tugasnya supaya penyelidikan 
kasusnya bisa dilokalisasi," ujarnya. 

Terhadap kemungkinan keterlibatan direksi Bank BRI, Aris 
menyatakan kecil kemungkinannya. 

Mengenai cepatnya kasus ini terungkap, Aris menyatakan hal itu 
karena berbedanya penanganan kasus tersebut sejak terbongkar 
sampai pelaporannya ke BI dan aparat hukum. 

"Berbeda dengan kasus pembobolan L/C di BNI, direksi BRI sangat 
aktif melaporkan ke BI, bahkan ke kejaksaan. BI sendiri terus 
memantau perkembangan kasus itu sampai sekarang ini," katanya. 

Tidak patuh 

"Kalau melihat modusnya, pembobolan itu bisa terjadi karena 
adanya keterlibatan pemimpin cabang. Ini terlihat dari prosedur 
yang dilanggar oleh pemimpin Kantor Cabang BRI," katanya. 

Misalnya, di Kantor Cabang BRI Atrium Senen. Dia tidak mematuhi 
ketentuan BI dalam prosedur real time gross settlement 
(penyelesaian transaksi seketika/RTGS), yaitu dengan mengubah 
perintah pengiriman dan menempatkan dana deposito Rp 100 miliar 
ke dalam giro orang-orang tertentu yang menjadi teman Yudi 
Kartolo. 

Ia menambahkan, dengan perintah palsu itu, seolah-olah ada 
perintah pengiriman penempatan dana dari Bank Pembangunan 
Daerah (BPD) Kalimantan Timur. Padahal, perintah itu tidak ada 
dan sama sekali tidak diperkenankan. 

"RTGS mengharuskan, jika ada perubahan amanat harus dilakukan 
dengan satu per satu mengirim perintah pada satu rekening saja. 
Jadi, aturan main dalam RTGS itu telah dilanggar. Ini artinya, tanpa 
keterlibatan pemimpin cabang, sulit untuk dilakukan," ujarnya. 

"Mungkin saja Yudi Kartolo sudah menghubungi masing-masing 
pemimpin cabang," ujarnya menambahkan. 

Aris Anwari mengatakan, untuk menutup kerugian Bank BRI, 
rekening giro atas nama Yudi Kartolo dan kawan-kawan sudah 
dibekukan. Akan tetapi, mengenai pengembalian dari kerugian itu, 
BI belum mendapat laporan. "Nah, BI akan bertemu lagi dengan 
direksi Bank BRI untuk memonitor perkembangannya," katanya 
menambahkan. 

Ditanya mengenai fungsi pengawasan BI terhadap Bank BRI, Aris 
menyatakan sulit bagi BI untuk mencegah terjadinya kasus tersebut 
jika ada keterlibatan orang dalam. "Mustahil BI bisa mengawasi 
underlying transaction bank-bank yang ada di republik ini. Ibarat 
kantor pos, apakah kita bisa mengetahui setiap isi surat yang ada di 
sana?" tanyanya. 

Dikatakan, kalau aturan main di BI itu dilaksanakan manajemen, 
pembobolan itu sebenarnya tidak akan terjadi. "Tetapi, kalau ada 
kolusi di antara oknum pejabat bank, kapan pun kasus seperti itu 
akan terjadi lagi. Apa pun sistem yang dibangun, BI juga tidak akan 
bisa mendeteksi bila ada kerja sama orang dalam," ujarnya. 

Adapun untuk mencegah hal itu terulang kembali, pejabat bank 
harus memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Hal itu 
diperoleh melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) 
yang dilakukan secara ketat. BI juga akan melakukan pengetatan 
terhadap pengawasan perbankan. 

28 surat pembinaan 

Menjawab pertanyaan anggota Komisi IX DPR, Gubernur BI 
Burhanuddin mengakui sejak Agustus tahun lalu sampai sekarang ini 
BI telah melayangkan 28 surat pembinaan kepada direksi Bank BNI. 
Isi ke-28 surat itu antara lain meminta Bank BNI untuk 
meningkatkan kontrol internal dan integritas sumber daya manusia 
di Bank BNI. 

BI juga meminta Bank BNI mengoptimalkan fungsi direktur 
kepatuhan dan sistem prosedur operasional (SOP) serta Bank BNI 



diminta untuk mengkaji setiap waktu kecukupan kontrol risiko (risk 
control)-nya. 

BI juga masih melakukan pemeriksaan. "Ke depan, pemerintah akan 
melakukan RUPSLB dan akan melakukan fit and proper test. Selain 
terhadap Bank BNI, BI juga sedang melakukan pembinaan terhadap 
bank lainnya agar kasus tersebut tidak terjadi lagi." 

"Bagaimana respons Bank BNI atas surat pembinaan BI? Pada 
dasarnya Bank BNI merespons. Tetapi, barangkali responsnya 
terlambat dan juga mungkin belum lengkap. Akan tetapi, dari 
respons tersebut, mereka berupaya meningkatkan internal control 
dan meningkatkan kultur karyawan agar lebih profesional," katanya. 

Ditanya anggota DPR bahwa BI pasti sudah melihat sesuatu yang 
tidak benar terjadi di Bank BNI, karena sejak Agustus tahun lalu BI 
sudah mengirim surat pembinaan ke Bank BNI, Burhanuddin 
mengakuinya. 

"Memang ada kejadian yang sebelum Rp 1,7 triliun. Yang Rp 1,7 
triliun itu ternyata rentetan panjang dari sebelumnya. Kalau 
memang diperlukan DPR agar lebih detail, kami bisa menyampaikan 
dan menunjukkan mana kejadian yang sebelum itu dan setelah itu," 
ujarnya. 

Diketahui Awal September 

Direktur Utama Bank BRI Rudjito mengatakan transaksi yang tidak 
wajar ini telah dilakukan pada awal September dan segera 
dilakukan proses audit khusus. 

"Segera pimpinan memutuskan untuk menghentikan sementara 
penyaluran kredit dengan jaminan deposito di seluruh cabang dan 
seminggu kemudian sudah dicabut kembali dengan catatan harus 
lebih berhati-hati. Selain itu, telah dilihat bagaimana prosedurnya 
yang sebenarnya sudah baik, pelaksanaannya yang tidak baik," ujar 
Rudjito. 

Transaksi yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya 
adalah pemberian pinjaman dengan jaminan deposito dan 
pencairan dana transfer melalui RTGS yang terjadi di tiga cabang 
BRI di Atrium Senen, Tanah Abang, dan Suryakencana Bogor. 

Mengenai tiga pemimpin dari ketiga cabang Bank BRI yang telah 
dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi DKI, Rudjito mengatakan, "Mereka 
telah melakukan tindakan melebihi wewenangnya, tetapi tidak 
melaporkan". 

Seharusnya, para pemimpin cabang melakukan kontrol berganda 
terhadap transaksi-transaksi jenis tersebut dengan orang keduanya. 
"Karena orang keduanya tidak diajak dan masih punya nurani, 
melaporkan hal ini kepada kantor wilayah," tuturnya lagi. 

Dari ketiga cabang tersebut, dalam transaksi kredit dengan agunan 
berjumlah Rp 113,5 miliar dan transaksi transfer yang 
disalahgunakan sebesar Rp 180,5 miliar. Seperti yang telah tertulis 
dalam prospektusnya sebelum penawaran umum saham, Bank BRI 
telah mencadangkan dana sebesar Rp 294 miliar. 

"Tetapi, adanya pencadangan ini tidak membuat laba bersih BRI 
menurun pada tahun 2003, bahkan masih lebih sebesar 28 persen di 
atas target semula," ujar Rudjito lagi. 

Manajemen Bank BRI menjelaskan, pihaknya telah membekukan 
rekening deposito para tersangka sebesar Rp 31 miliar yang berada 
di tiga cabang BRI tersebut. Rudjito menolak mengungkapkan siapa 
saja pihak luar yang terlibat dalam pembobolan Bank BRI ini. 

Transaksi kredit beragun deposito terjadi di BRI cabang Bogor dan 
Tanah Abang masing-masing satu kali, sedangkan transaksi transfer 
yang disalahgunakan terjadi tujuh kali di BRI cabang Senen. 

"Transfer di cabang Senen terjadi berkali-kali sehingga terkuaklah 
kasus ini. Modus dalam transaksi transfer itu, pihak penerima 
(beneficiary) diganti dan tidak diberikan pada yang berhak, transfer 
yang masuk tidak dimasukkan menjadi deposito," kata Rudjito lagi. 

Pergantian pihak penerima tersebut hanya dapat dilakukan jika 
pemimpin cabangnya melakukan otorisasi. Kalau pemimpin cabang 
mengiyakan dan meminta pendapat dari orang keduanya, 
pelanggaran ini tidak terjadi. Tetapi, kalau pemimpin cabang 
berjalan sendiri, peluang kecurangan ini terbuka dan dapat 
memindahkan ke rekening orang lain. 

Transaksi kredit dengan agunan deposito ini biasanya dilakukan 
kalau ada keperluan mendadak dari nasabah, seperti membayar 
keperluan-keperluan mendadak sementara depositonya belum jatuh 
tempo. Bank akan memberikan dengan jaminan deposito yang 
belum jatuh tempo tersebut. 

Polisi belum tarik dana 

Tim penyidik Markas Besar Kepolisian Negara RI dalam kasus 
pembobolan Bank BNI hingga Rabu belum melakukan penyitaan atau 
penarikan uang negara di sejumlah rekening bank yang digunakan 
untuk menyimpan sisa dana Bank BNI yang belum dikembalikan. 
Penarikan dana merupakan satu cara untuk mengembalikan uang 
negara yang lenyap. 

"Tim penyidik sedang menelusurinya terus," kata Wakil Kepala Divisi 
Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Negara RI Brigadir 
Jenderal (Pol) Soenarko D Ardanto menjawab pertanyaan 
wartawan. 

Sebelumnya diberitakan bahwa polisi telah membekukan 32 
rekening terkait kasus Bank BNI. Ke-32 rekening tersebut tersebar 
di 12 bank nasional dan dua bank asing. 

Sementara Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) Yunus Husein mengatakan, sudah sekitar 90 rekening di 
belasan bank di dalam negeri, 15 bank di Singapura, dan satu bank 
di Hongkong terlacak oleh PPATK yang terbukti terkait dengan 
aliran dana hasil pembobolan Bank BNI. (mar/joe/har/tat) 

 

 

Bisnis & Investasi 

Kamis, 26 Juni 2003 

PPATK Pesimistis Amandemen UU tentang 
Pencucian Uang Bisa Dituntaskan Bulan 
September  
Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) pesimistis bahwa amandemen Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
bisa disahkan pada bulan September. Alasannya, jadwal DPR cukup 
padat dan pada Juli DPR mulai memasuki masa reses sehingga 
waktu dua bulan dirasakan tidak akan cukup.  

Demikian dikemukakan oleh Ketua PPATK Yunus Husein di Jakarta, 
Rabu (25/6). Selain mengejar waktu sebelum Financial Action Task 
Force (FATF) menggelar sidang kembali tanggal 1-3 Oktober 2003, 
Indonesia juga harus mengimplementasikan dulu amandemen UU No 
15/2002 tersebut. 

"Setelah implementasinya berhasil, baru Indonesia dikeluarkan dari 
daftar negara dan teritori yang tak kooperatif," katanya. 

Yunus menambahkan, selama Indonesia masih masuk negara tak 
kooperatif, biaya transaksi keuangan dalam perdagangan 
internasional dengan negara lain akan semakin besar akibat risiko 
yang dianggap masih tinggi. Selain itu, bisa muncul penolakan oleh 
negara lain atas letter of credit (L/C=pembiayaan perdagangan) 
yang diterbitkan oleh perbankan di negara-negara yang terkena 
sanksi. 

Yunus mengungkapkan, dari sembilan negara yang masuk dalam 
daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs), 
Indonesia menduduki peringkat kedelapan terburuk. Delapan 



negara lainnya adalah Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, 
Nauru, Nigeria, Filipina, dan Ukraina. 

Pengamat Ekonomi, Faisal Basri, mengatakan, usaha untuk keluar 
dari daftar NCCTs seharusnya menjadi prioritas utama bagi semua 
pihak yang terlibat. "DPR harus didesak segera mengesahkan 
amandemen UU No 15 Tahun 2002. Saya merasa, tingkat awareness 
dari para regulator dalam masalah pembasmian tindak pencucian 
uang masih sangat kurang," ujar Faisal. 

Investigator Eksekutif di Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank 
Indonesia I Made Sudana mengatakan, sampai Rabu kemarin, sudah 
185 kasus yang dicurigai merupakan praktik pencucian uang di 26 
bank. 

"Sebanyak 65 kasus sudah diselidiki secara mendalam, di mana 26 
kasus dari 11 bank telah diserahkan kepada pihak kepolisian. 
Sedangkan sisanya, 39 kasus, dimasukkan dalam database karena 
nilainya di bawah ambang batas, yaitu Rp 500 juta," kata Made. 
(B16)  

 

 

Berita Utama 

Senin, 20 Oktober 2003, 14:57 WIB 

Kasus Pencucian Uang Hingga 17 Oktober 
Sebesar Rp 4,2 Triliun 
Laporan : Glori K. Wadrianto 

Jakarta, KCM 

Kepala Unit Khusus Investasi Perbankan Bank Indonesia (BI), Ali Said 
Kasim, menjelaskan hingga 17 Oktober 2003, pihaknya telah 
menerima 291 kasus yang berkaitan dengan pencucian uang (money 
laundering) yang seluruhnya bernilai Rp4,2 triliun. Dari jumlah 
tersebut telah diproses 271 laporan dengan total nilai mencapai 
Rp2,4 triliun. 

Selanjutnya kejahatan perbankan tercatat sebagai sektor terbesar 
dengan nilai Rp1,954 triliun lewat 27 laporan. Demikian hal ini 
dikemukakan Ali Said Kasim dalam konferensi pers usai peresmian 
beroperasinya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) di Gedung BI, Jakarta, Senin (20/10). 

Kasim menjelaskan, untuk penipuan tercatat 18 laporan dengan 
nilai Rp158 miliar, korupsi 12 laporan (Rp60 miliar), penggelapan 7 
laporan (Rp51,7 miliar), teroris 5 laporan (Rp0,5 miliar), pemalsuan 
2 laporan (Rp0,25 miliar), serta lain-lain 11 laporan (Rp197,5 
miliar). 

Penjelasan Kasim ini senada dengan sambutan Gubernur BI 
Burhanuddin Abdullah yang mengatakan, sebelum dialihkan kepada 
PPATK, BI telah melakukan pemeriksaan tranasaksi yang 
mencurigakan berkaitan dengan pencucian uang tersebut. 

Selanjutnya, sejak diresmikan beroperasinya PPATK hari ini, maka 
temuan tersebut menjadi tanggung jawab untuk ditindaklanjuti 
oleh PPATK. Menurut Kepala PPATK, Yunus Husein, PPATK 
diharapkan dapat berkontribusi bagi Indonesia untuk keluar dari 
status negara yang tidak kooperatif dalam menangani tindak pidana 
pencucian uang (TPPU). 

Sementara itu, sebagai bagian dari amanat UU 25/2003, melalui 
Inpres No 5/2003, PPATK akan mengadakan perjanjian kerja sama 
dengan kepolisian, kejaksaan, bea cukai dan perpajakan untuk 
melaksanakan tugasnya. Yunus berharap instansi terkait dan seluruh 
penyedia jasa keuangan dapat memberikan dukungan dan kerja 
sama secara penuh kepada PPATK. 

Transaksi di bursa dan politik uang capres 

Ditemui pada kesempatan terpisah, pengamat ekonomi Faisal Basri 
mengatakan, PPATK harus jeli dalam melihat dan mengamati 

transaksi yang bergerak di sektor perbankan. Ia mencontohkan 
masalah transaksi di bursa yang layak ditengarai menjadi tempat 
pencucian uang. "Masalah transaksi di bursa, karena di sana money 
laundering sudah mengharu biru," katanya. 

Sedangkan untuk calon presiden (capres) menjelang kampanye pada 
Pemilu 2004, PPATK diharapkan dapat melihat perkembangan 
dalam hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas dan keuangan capres. 
"Coba dilihat dari dia (capres) yang gajinya tidak seberapa, tiba-
tiba mempunyai fasilitas yang begitu hebat. Itu yang harus 
dicermati," ungkapnya. 

Faisal mengaku memiliki data transkasi tunai perbankan pada 
semester I 2003 hanya mencapai Rp3 miliar, sedangkan data 
transkasi tunai perbankan mulai Juli hingga Oktober 2003 telah 
mencapai Rp1 triliun. "PPATK harusnya jeli melihat jumlah transaski 
yang melambung begitu besar," sambungnya. (ima) 

 

 

Bisnis & Investasi 

Kamis, 01 Mei 2003 

BI: Sahkan Revisi UU No 5/2002  
Jakarta, Kompas - Bank Indonesia mendesak agar rancangan 
undang-undang (RUU) yang merevisi UU Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang segera disahkan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

Pasalnya, jika RUU ini tidak segera disahkan, BI akan kesulitan 
mencegah kasus-kasus yang dicurigai berbau praktik pencucian 
uang. 

Di samping itu, selama Indonesia dimasukkan dalam daftar negara 
atau teritorial yang tak kooperatif yang dicurigai (NCCTs), bank-
bank akan kesulitan dalam bertransaksi dengan bank lain di tingkat 
internasional. Sulitnya bertransaksi menyebabkan biaya yang harus 
dikeluarkan oleh bank dalam negeri lebih tinggi. 

Demikian dikemukakan oleh Deputi Senior Gubernur BI Anwar 
Nasution usai diskusi terbatas yang diselenggarakan Pusat Pelaporan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta, Rabu (30/4). 

Ia mengatakan, pasal yang paling penting untuk segera direvisi 
adalah Pasal 2 yang menyatakan harta tindak pidana adalah harta 
kekayaan yang berjumlah Rp 500 juta. "Menurut saya, uang Rp 
1.000 saja jika merupakan hasil korupsi maka itu merupakan harta 
tindak pidana. Jadi, tidak perlu dibatasi Rp 500 juta baru dianggap 
tindak pidana," ujar Nasution. 

Akibat pembatasan harta tindak pidana sebesar Rp 500 juta 
tersebut, Nasution menyesalkan, dari 161 transaksi mencurigakan 
dari 24 bank yang dianalisa oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan 
(UKIP) BI, 22 transaksi dibatalkan dan 57 lainnya tidak diproses 
karena jumlah transaksi kurang dari Rp 100 juta. 

Di tangan Menkeh 

Sementara itu, Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan, RUU yang 
merevisi UU tentang tindak pidana pencucian uang telah sampai di 
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra 
sejak pekan lalu. 

Ia berharap RUU tersebut dapat segera sampai ke tangan presiden 
lalu diserahkan ke DPR, sebelum satuan tugas internasional yang 
bertugas melawan pencucian uang (FATF) mengadakan sidang pleno 
tanggal 16-20 Juni 2003. 

Pengamat hukum perbankan Sutan Remy Sjahdeini mengatakan, 
meski telah disahkan menjadi amandemen, belum tentu Indonesia 
langsung dihapuskan dari NCCTs karena harus dilihat dulu 
keberhasilan dalam melakukan UU ini. (b16) 



Berita Utama 

Senin, 20 Oktober 2003, 14:32 WIB 

Menko Polkam: Keberadaan PPATK Sangat 
Strategis 
Laporan : Glori K. Wadrianto 

Jakarta, KCM 

Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (20/10) siang 
meresmikan  beroperasinya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang (UU) 
No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 
sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003. 

Dalam acara yang berlangsung di Gedung Bank Indonesia (BI) ini, 
Yudhoyono menyebutkan keberadaan PPATK sebagai vocal point di 
dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia sangat strategis 
dalam membantu penegakan hukum yang  berkaitan tidak hanya 
dengan TPPU dan pendanaan terorisme, melainkan juga untuk 
semua tindak pidana berat yang menghasilkan uang. 

Sebagaimana dituangkan dalam UU No 25/2003, PPATK merupakan  
lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas 
TPPU, di mana selanjutnya badan ini bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden. 

Lebih jauh, Yudhoyono mengemukakan, dalam PPATK terdapat 
kepentingan nasional yang sekaligus menjadi satu kepentingan 
global dan kemanusiaan untuk memerangi kejahatan. "Baik pada 
sebuah negara, maupun kejahatan transnasional, termasuk 
terorisme," katanya. 

Yudhoyono berharap agar penyelenggaraan UU TPPU dapat 
dilakukan secara profesional, beretika, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan untuk mencegah ekses dan lebih jauh 
dapat menghasilkan sebuah cakupan yang mendasar. 

Dubes Australia David Ritchie mengatakan, Pemerintah Australia 
menyambut baik terbentuknya PPATK ini yang dipandang sebagai 
instrumen yang sangat penting untuk menjangkau pemberantasan 
terorisme dan bahkan tindak pidana transnasional. "Aspek finansial 
dari terorisme menjadi sangat penting. Kami menunggu saat untuk 
berkerja bersama untuk mengimplementasikan PPATK ini di 
Indonesia," ujarnya. 

Sementara Kepala PPATK, Yunus Husein, mengatakan yang 
terpenting dari beroperasinya PPATK adalah bagaimana 
mengimplementasikannya, sehingga muncul kepercayaan dunia 
internasional terhadap Indonesia. Menurutnya, Indonesia hingga 
saat ini masih tercantum dalam daftar negara yang tidak kooperatif 
dalam memerangi TPPU. "Karena itu implementasi menjadi penting, 
apa langkah konkret yang dapat kita lakukan. Kalau hanya undang-
undang kan gampang," ungkap Yunus. (ima) 

 

 

Metropolitan 

Rabu, 06 Agustus 2003 

Meningkat, Lalu Lintas Perdagangan Gelap 
Narkoba Melalui Indonesia  
Jakarta, Kompas - Lalu lintas perdagangan gelap narkoba melalui 
Indonesia meningkat cukup signifikan. Indonesia telah menjadi 
daerah transit jaringan perdagangan gelap narkoba yang melibatkan 
negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Singapura, Afganistan, 
Pakistan, dan Nigeria. 

Demikian hal yang mengemuka dalam seminar "Peningkatan Kerja 
Sama Internasional dalam Rangka Pemberantasan Penyalahgunaan 
dan Peredaran Gelap Narkoba" di Jakarta, Selasa (5/8). Acara ini 

digelar Direktorat Jenderal Multilateral Politik, Sosial, dan 
Keamanan Departemen Luar Negeri RI dan Kantor Regional United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Bangkok. 

Kepala Perwakilan Kantor Regional UNODC Bangkok Sandro Calvani 
mengungkapkan terjadi peningkatan arus perdagangan heroin dan 
morfin di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Mengutip laporan Global 
Illicit Drug Trends 2003, ia mengatakan, perdagangan narkoba di 
negara-negara Asia Timur seperti Cina, Thailand, Malaysia, dan 
Singapura meningkat 10 persen dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya. 

"Walaupun menurut statistik tingkat konsumsi narkoba di Indonesia 
tidak menyamai di negara-negara tetangganya, Indonesia 
merupakan negara transit yang menjadi salah satu jalur utama 
perdagangan narkoba," ujar Sandro Calvani. 

Praktik cuci uang 

Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
Yunus Husein, peredaran gelap narkoba terkait erat dengan praktik 
pencucian uang (money laundering). "Narkotika telah menjadi 
sumber utama tindak pidana pencucian uang," katanya. 

Oleh karena itu, mengungkap perdagangan gelap narkoba bisa 
dilakukan dengan membongkar praktik-praktik pencucian uang di 
Indonesia. 

Yunus mengungkapkan, berdasarkan data Bureau for International 
Narcotics and Law Enforcement Departemen Luar Negeri AS bulan 
Maret 2003, Indonesia dimasukkan dalam daftar negara utama 
tempat pencucian uang. 

Dengan mengutip data Badan Narkotika Nasional, Yunus 
menjelaskan bahwa jumlah uang yang terlibat dalam peredaran 
gelap narkoba di Indonesia mencapai Rp 300 triliun per tahun. 

Data kasus narkoba dan tersangkanya juga menunjukkan 
peningkatan dari tahun ke tahun. Jika tahun 1998 ada 999 kasus 
dengan 1.308 tersangka, tahun 2002 meningkat menjadi 3.751 kasus 
dan 5.310 tersangka. (SAM) 

 

 

Berita Utama 

Rabu, 05 November 2003 

Polisi Sita 238.000 Dollar AS dari Edy Santo  
Jakarta, Kompas - Petugas Mabes Polri yang menyidik kasus 
pembobolan Bank BNI, hari Selasa (4/11) menyita uang tunai 
238.000 dollar AS dari Edy Santosa, mantan Kepala Bagian Customer 
Service Luar Negeri pada Bank BNI Cabang Utama Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan. 

Jumlah tersangka yang sudah ditahan juga bertambah satu, 
sehingga menjadi lima orang. Tersangka terakhir yang masuk 
tahanan Polri adalah Direktur PT Basomindo, Ny Yudi Baso. 

Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri 
Brigjen Pol Soenarko Danu Ardanto. 

Selain Ny Yudi Baso yang ditahan sejak Selasa, tersangka lain yang 
ditahan adalah Edy Santosa, Kusadiyuwono (mantan Kepala Kantor 
Utama Cabang Bank BNI Kebayoran Baru), Jeffrey Baso (pengusaha 
pemilik PT Basomasindo dan PT Triranu Caraka Pacific), Aprilia 
Widharta (Direktur Utama PT Pan Kifros). 

Terhadap sejumlah nama lain yang sudah disebut-sebut terkait dan 
diduga terlibat dalam kasus pembobolan Bank BNI itu, Sunarko 
kembali menegaskan imbauan Polri agar mereka segera datang ke 
Mabes Polri, mengklarifikasi atau pun mempertanggungjawabkan 
perbuatan mereka. 

"Kami akan menuntaskan kasus Bank BNI ini serius," kata Kepala 
Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Erwin Mappaseng 



saat dimintai keterangan mengenai perkembangan penyidikan kasus 
tersebut. 

Sejumlah nama disebut-sebut dalam kasus Bank BNI, antara lain 
Adrian Herling Woworuntu (pemilik PT Gramarindo Mega Indonesia), 
Olla Abdullah Agam (Dirut PT Gramarindo), Titik Pristiwanti 
(Direktur PT Bhinekatama Pacific), Adrian Pandelaki Lumowa 
(Direktur PT Maqnetique Usaha Esa Indonesia dan Dirut PT Ferry 
Masterindo), Richard Kountul (Direktur PT Mentrantara), dan Maria 
Pauline Lumowa alias Ny Erry, WN Belanda, yang diduga salah satu 
tersangka utama pembobolan Bank BNI dengan total nilai Rp 1,7 
triliun itu. 

Rekening sudah dimiliki 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari 
bank-bank yang memiliki rekening para pelaku pembobol bank BNI. 

"Hari ini ada tambahan informasi dari bank-bank. Sebagian sudah 
kami teruskan kekepolisian," ujarnya. 

Akan tetapi, Yunus tidak mengatakan bank mana saja yang 
memberikan laporan mengenai rekening pembobol BNI tersebut. 
"Saya tidak bisa katakan. Itu rahasia. Pokoknya yang kami terima 
laporan dari sembilan kantor bank di dalam negeri. Laporan itu kita 
analisis dan teruskan kepada kepolisian," ujarnya. 

Batalkan Pembelian 

Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin 
Temenggung menegaskan, pihaknya akan membatalkan transaksi 
pembelian aset BPPN jika terbukti dana yang digunakan untuk 
membeli aset tersebut berasal dari hasil pembobolan L/C Bank BNI. 

Ia juga meminta polisi mengusut dan memetakan aliran dana 
sebesar Rp 1,7 triliun itu sehingga jelas untuk apa saja uang itu 
digunakan. 

"Nanti akan dicek, kalau memang (pembelian aset itu) terjadi akan 
dibatalkan. Ini, kan urusan kriminal, semua harus membantu aparat 
penegak hukum untuk menyelesaikan kasus BNI," ujarnya sebelum 
mengikuti Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) di 
Jakarta, Selasa. 

Syafruddin mengatakan, kasus L/C ini menunjukkan industri 
perbankan pascakrisis ekonomi masih harus membenahi sistem 
pengawasan internal, corporate governance (tata kelola 
perusahaan) dan manajemen risiko. 

Bank Indonesia (BI) sebagai institusi pengawas bank, katanya, juga 
harus lebih cermat melakukan tugasnya mengawasi setiap transaksi. 

Yang sangat memprihatinkan, lanjutnya, kejadian ini mengulang 
kasus serupa yang sering terjadi sebelum krisis, dengan nilai yang 
lebih besar. 

"Kasus seperti ini sering terjadi sebelum krisis ekonomi dan justru 
menjadi salah satu pemicu krisis berkepanjangan. Banyak sekali 
contoh kasus seperti ini yang masuk ke BPPN, makanya kita harus 
berusaha keras agar tidak terulang lagi," ujar 
Syafruddin.(ksp/joe/WAS) 

 

 

Finansial 

Kamis, 17 April 2003 

Bank Laporkan 156 Transaksi Mencurigakan  
Jakarta, Kompas - Sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 3/10/ PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Prinsip 
Mengenal Nasabah (PMN), Bank Indonesia (BI) sudah menerima 156 
laporan transaksi yang mencurigakan dari 23 bank. Sebanyak 11 di 
antaranya sudah dilaporkan BI ke polisi. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus 
Husein di Jakarta, Rabu (16/4), mengatakan, ketentuan PMN bagi 
perbankan memang menjadi alat untuk mendeteksi adanya laporan 
transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction reports/STR) 
sebagai upaya pencucian uang (money laundering). Dengan 
ketentuan tersebut, bank sebagai pelapor dapat bertanya mengenai 
asal uang kepada nasabah. 

Pencucian uang merupakan proses pengaburan asal-usul uang yang 
didapat dari kejahatan seperti korupsi dan penjualan narkoba. 

Ditambahkan, seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, 
diharapkan laporan transaksi yang mencurigakan bisa lebih banyak. 

"Jumlah kasus yang dilaporkan bank sudah lumayan," kata Yunus. 
Namun, diakuinya, masih ada sejumlah transaksi mencurigakan 
yang tidak dilaporkan pihak bank. Pasalnya, selama ini masih ada 
sejumlah kendala yang membuat bank enggan melaporkan. 

Pertama, perbankan masih takut melaporkan transaksi 
mencurigakan yang melibatkan orang penting seperti pejabat atau 
politisi. Kedua, kultur bangsa Indonesia yang belum jujur. Ketiga, 
perbankan khawatir akan ditinggalkan nasabah jika kerap 
melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan. 

Mengenai nilai transaksi mencurigakan dan bank yang melapor, 
Yunus tidak bersedia menjelaskan karena menurut UU No 15/2002, 
pelapor harus dirahasiakan. 

Yunus juga mengatakan, potensi pencucian uang yang terjadi di 
Indonesia sangat besar. "Berdasarkan prediksi dari IMF, uang hasil 
kejahatan bisa mencapai 2-5 persen PDB, atau sekitar Rp 150 
triliun," kata Yunus. 

Berdasarkan data dari Markas Besar (Mabes) Polri, ada 11 kasus 
yang telah dilaporkan BI. 

Rinciannya, empat kasus ternyata hanya transaksi biasa antarbank 
yang bisa dipertanggungjawabkan, empat kasus terkait dengan 
transaksi ekspor impor dan kini polisi sedang meminta klarifikasi 
dari luar negeri, dan tiga kasus lainnya masih dalam penelusuran 
dan penelitian. Yunus menambahkan, dua dari sebelas kasus diduga 
terkait dengan terorisme internasional. (B15) 

 

Nasional 

Jumat, 22 Agustus 2003 

F-TNI/Polri Pertimbangkan Perluas 
Kewenangan Intelijen  
Jakarta, Kompas - Fraksi TNI/Polri DPR kini sedang menimbang-
nimbang kemungkinan perluasan kewenangan intelijen dalam 
rangka memberantas aksi terorisme. Upaya memperbesar 
kewenangan intelijen tersebut akan dilakukan dalam revisi Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme. 

"Kami sedang mempertimbangkan apakah kewenangan intelijen bisa 
sampai pada tahapan melakukan penahanan sementara," kata Ketua 
Fraksi TNI/Polri di DPR, Slamet Supriadi, Kamis (21/8). 

Meskipun demikian, Slamet juga menegaskan bahwa maksud 
perluasan kewenangan intelijen tersebut bukan berarti 
menghidupkan kembali UU Subversif atau UU Keamanan Dalam 
Negeri (Internal Security Act/ISA). "Kita tetap mempertahankan 
bahwa UU ini khusus hanya mengurus teroris, tidak ada unsur 
politik. Jadi tidak perlu khawatir," ujar Slamet. 

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (F-PDIP) Tjahjo Kumolo juga menegaskan perlunya 
pendayagunaan yang lebih optimal dari aparat intelijen, khususnya 
TNI. 



Ketua fraksi terbesar di DPR ini menilai, aparat intelijen TNI 
sesungguhnya sangat kuat. Oleh karena itu, apabila disatukan 
dengan kekuatan intelijen lain, akan mampu menangkal adanya 
aksi-aksi teror yang belakangan ini banyak merebak. 

"Jangan sampai TNI yang punya aparat intel paling kuat dan paling 
besar merasa tidak difungsikan dan tidak diberdayagunakan," papar 
Tjahjo Kumolo. 

Sampai ke akarnya 

Sementara itu, upaya penanganan terorisme yang dilakukan 
Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kepolisian Negara RI, dinilai 
belum menyentuh ke akar permasalahan timbulnya terorisme. 
Penanganan yang dilakukan masih semata bersifat penindakan, 
belum ke arah pencegahan. Untuk itu perlu kerja sama dan 
kesadaran seluruh masyarakat Indonesia untuk pemberantasan 
terorisme sampai ke akarnya. 

Persoalan tersebut mengemuka dalam Forum Dialog X yang 
diadakan Departemen Luar Negeri dengan tema "Pemberantasan 
Terorisme, Preventive Diplomacy, dan The Enhanced Role of The 
Chaire: Peluang, Tantangan, dan Peran ASEAN dan Indonesia dalam 
ARF" di Semarang. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Bank 
Indonesia Yunus Husein mengatakan, pelaku terorisme tidak peduli 
pada hukuman mati. Oleh karena itu, tidak efektif memberantas 
terorisme dengan menghukum para pelakunya, apalagi dengan 
hukuman mati. Pemberantasan terorisme harus sampai ke akarnya, 
yaitu ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan politik. 

Direktur I/Keamanan dan Transnasional Badan Reserse dan Kriminal 
Mabes Polri Brigadir Jenderal Aryanto Sutadi mengakui bahwa 
pihaknya belum mampu mencegah timbulnya terorisme di 
Indonesia. Namun, untuk ini tidak adil jika sepenuhnya dibebankan 
pada Polri, sebab perlu kesadaran masyarakat untuk 
pemberantasan terorisme. (sut/ika) 

 

 

Berita Utama 

Sabtu, 04 Oktober 2003 

Meleset, Tujuh Program Ekonomi  
Jakarta, Kompas - Dari 17 kebijakan ekonomi pemerintah 
menjelang dan pascaprogram Dana Moneter Internasional yang 
dijabarkan dalam 43 rencana tindak dan ditargetkan selesai 
September 2003, atau harus sudah dimulai September 2003, 
sebanyak 36 di antaranya dilaksanakan tepat waktu. 

Sementara tujuh lainnya meleset dari target meskipun sudah 
mencapai kemajuan penting. Rencana tindak yang belum berjalan 
seperti digariskan dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ini 
diharapkan bisa diselesaikan Oktober ini. 

Demikian perkembangan pelaksanaan PKE yang disampaikan 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-
Jakti, selaku penanggung jawab pemantauan pelaksanaan Instruksi 
Presiden Nomor 5 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan 
Sesudah Berakhirnya Program Kerja Sama dengan IMF, kepada 
Presiden Megawati Soekarnoputri, Jumat (3/10). 

Ketujuh rencana tindak yang tidak dapat dipenuhi atau belum 
dapat dipenuhi sesuai dengan target dapat dilihat pada tabel. 

Sanksi dicabut 

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) secara informal hari Jumat sekitar pukul 19.30 menerima 
informasi mengenai sudah adanya keputusan Rapat Paripurna 
Satuan Tugas Aksi Keuangan Internasional tentang Pencucian Uang 
(Financial Action Task Force/FATF on Money Laundering) yang 

merekomendasikan Indonesia agar tak dikenai sanksi terkait dengan 
pencucian uang. 

Pertemuan FATF tanggal 1 hingga 3 Oktober 2003 di Stockholm, 
Swedia, itu mencatat adanya kemajuan Indonesia dalam mengatasi 
tindak pidana pencucian uang. FATF juga meminta Indonesia 
menyiapkan draf rencana implementasi sebagai panduan dalam 
melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan Rezim Anti 
Money Laundering (AML) di Indonesia sesuai dengan standar 
internasional. 

Dalam siaran pers PPATK disebutkan, pihak PPATK berharap FATF 
akan mengirim surat yang menjelaskan hasil keputusan itu dan akan 
meminta rencana implementasi pelaksanaan AML di Indonesia. 
Selain itu, FATF juga akan mengirim siaran pers yang meliputi hal- 
hal yang berkaitan dengan daftar negara atau teritori yang 
dianggap tidak kooperatif. 

Selama ini Indonesia dimasukkan dalam daftar negara yang tidak 
kooperatif dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang sehingga 
terancam dikenai sanksi. Sanksi dimaksud di antaranya pembekuan 
seluruh rekening yang terkait dengan Indonesia di luar negeri dan 
tidak diterimanya letter of credit (fasilitas pembiayaan 
perdagangan) yang dikeluarkan perbankan di Indonesia, di luar 
negeri. 

Indonesia sendiri belum bergabung dalam FATF, tetapi telah 
menjadi anggota The Asia Pacific Group on Money Laundering 
(APG), yaitu badan kerja sama internasional yang mengambil 
bentuk seperti FATF untuk wilayah Asia Pasifik yang didirikan tahun 
1997. 

Ketua PPATK Yunus Husein beberapa waktu lalu mengatakan, 
meskipun DPR sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang 
(RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pertengahan September 
lalu, tidak otomatis FATF mengeluarkan Indonesia dari status tidak 
kooperatif. FATF sebelumnya mendesak Indonesia mengamandemen 
UU Nomor 15 Tahun 2002 karena UU itu dinilai mengandung 
kelemahan. 

Banyak pekerjaan 

Tentang penyelesaian tiga keputusan menteri keuangan (KMK) yang 
terkait dengan usaha perasuransian, Direktur Asuransi Ditjen 
Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Firdaus Djaelani 
menjelaskan, keterlambatan itu lebih karena memang ada banyak 
pekerjaan yang harus dikerjakan bersamaan, seperti UU Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) yang belum selesai dan amandemen UU 
Bank Indonesia. 

"Kalau saya, bukan poin keterlambatan. Yang penting komitmen 
kami. Menteri Keuangan sendiri rencananya mengeluarkan enam 
surat keputusan menteri mengenai asuransi. Empat sudah keluar. 
Tinggal dua lagi, mudah-mudahan malam ini keluar," katanya. 

Mengenai RUU LPS, penyampaian oleh Presiden kepada DPR yang 
seharusnya September 2003 mengalami keterlambatan karena 
konsep RUU itu baru diserahkan Menkeu Boediono kepada Presiden 
pada 30 September 2003. 

Pembahasan RUU LPS itu sendiri harus menunggu selesainya 
pembahasan amandemen UU Bank Indonesia. Baru setelah fungsi BI 
sebagai pemberi likuiditas pada saat terakhir positif tercantum 
dalam UU BI dan lingkup blanket guarantee (program penjaminan 
simpanan) disepakati akan dikurangi, RUU LPS dapat dibahas. 

Jika penyampaian RUU LPS dari Presiden kepada DPR itu dihitung 
sebagai keterlambatan, terdapat lima rencana tindak (keluaran) 
Paket Kebijakan Ekonomi-atau lebih dikenal sebagai White Paper-
yang melibatkan Depkeu yang tidak dapat diselesaikan pada 
September 2003. Empat keluaran lainnya adalah tiga KMK tentang 
asuransi, serta laporan final audit kinerja tahap ketiga lima badan 
usaha milik negara (BUMN). 

Mengenai keterlambatan penyelesaian tiga KMK, Dirjen Lembaga 
Keuangan Depkeu Darmin Nasution mengatakan, hal itu terjadi 



karena jajaran Depkeu hampir sepanjang September disibukkan 
oleh pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Perubahan (APBN-P) 2003. 

Belum rampungnya laporan final audit kinerja tahap ketiga lima 
BUMN disebabkan audit kinerja tahap ketiga pada salah satu dari 
kelima BUMN itu, yaitu PT Semen Gresik, belum selesai. 

Tentang keterlambatan pelaksanaan penawaran saham perdana 
(IPO) BRI, berdasarkan catatan Kompas, salah satu penyebabnya 
adalah sebelum IPO, BRI harus menyelesaikan penerbitan obligasi 
subordinasi untuk memperkuat rasio kecukupan modal (CAR)-nya. 
(anv/boy/fey/har/tat) 

 

 

Berita Utama 

Rabu, 03 Desember 2003 

Polisi Diminta Percepat Proses Kasus Bank BNI  
Jakarta, Kompas - Kepolisian hendaknya mempercepat proses 
penanganan kasus pembobolan PT Bank Negara Indonesia (Bank BNI) 
dengan modus surat kredit (letter of credit-L/C) fiktif. Jangan 
sampai penanganan kasus bernilai Rp 1,7 triliun itu lambat sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum, serta "menguapnya" uang bank 
yang juga uang negara. Apa yang bisa diselesaikan, hendaknya 
polisi segera melaksanakannya, karena ada indikasi keanehan dalam 
kasus ini, yakni tidak banyak pihak yang mempersoalkannya. 

Demikian pendapat pengamat pasar modal Jasso Winarto, 
pengamat ekonomi Faisal Basri, praktisi perbankan Krisna Wijaya, 
dan ahli hukum Todung Mulya Lubis, Selasa (2/12) yang dihubungi 
secara terpisah di Jakarta. 

Mengenai perkembangan penanganan kasus ini sendiri, ajaran 
Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) meyakinkan bahwa 
mereka tengah bekerja dengan profesional dan sungguh-sungguh, 
dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus senilai Rp 1,7 
triliun. "Ingat ya... saya tegaskan lagi. Polisi dengan profesional 
melakukan penyidikan atau pun penyelidikan kasus BNI! Ini bisa 
dicatat baik-baik. Kami profesional!" kata Wakil Kepala Divisi 
Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Soenarko 
D Ardanto. 

Soenarko menyatakan, penyidikan terhadap kasus BNI berjalan 
terus. Polisi akan tetap bekerja secara profesional dan bertanggung 
jawab. Polisi telah melakukan koordinasi teknis dengan berbagai 
instansi terkait, termasuk dengan manajemen Bank BNI untuk 
melakukan percepatan dalam melakukan penyidikan dan 
penyelidikan. 

Ditanya bukti yang menunjukkan kasus tersebut berjalan, Soenarko 
menyatakan tidak bisa disampaikan karena menyangkut materi 
pemeriksaan. "Ini menjadi rahasia polisi," katanya. Demikian pula 
ketika didesak nilai uang negara yang sudah berhasil diselamatkan, 
ia juga tidak bisa memberikan jawaban. "Pokoknya ingat ya! Anda 
tidak bisa bertanya begitu. Polisi itu profesional, boleh dicatat itu," 
ujarnya. 

Sejauh ini, dari 105 slip L/C senilai 157,4 juta dollar AS dan 56,1 
juta euro yang didiskonto, telah terbayar ke BNI sebanyak 61 L/C 
dengan nilai 72,15 juta dollar AS. Dengan demikian tersisa 44 L/C 
senilai 85 juta dollar dan 56,1 juta euro (67,4 persen). 

Diperpanjang 

Sebelumnya, Direktur II Ekonomi dan Khusus pada Badan Reserse 
Kriminal Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Samuel Ismoko 
menyatakan, dalam sepekan ini belum ada kemajuan dalam 
penyelidikan maupun penyidikan kasus BNI. Sejumlah anggota tim 
pemeriksa sedang libur sehingga penyidikan belum bisa berjalan 
normal. 

Menurut Soenarko, polisi akan memperpanjang masa penahanan 
terhadap Edy Santosa, mantan Kepala Bagian Customer Service 
Kantor Utama Cabang Bank BNI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
Alasan perpanjangan karena penyidikan terhadap kasus BNI yang 
melibatkan Edy Santosa belum tuntas. Perpanjangan masa 
penahanan boleh saja dilakukan apabila penyidikan terhadap kasus 
tersebut pada 20 hari pertama sejak mereka ditahan belum selesai. 
"Boleh saja dan tidak ada masalah bila dilakukan perpanjangan 
berikutnya," kata Soenarko. 

Tersangka yang terkait kasus BNI hingga Selasa kemarin berjumlah 
13 orang. Sepuluh dari pengusaha dan sisanya dari Bank BNI. Dari 13 
tersangka, 12 orang ditahan. Satu di antara mereka, Nirwan Ali 
(Manajer Operasional Kantor Utama Cabang Bang BNI Kebayoran 
Baru) dalam status dibantarkan. 

Hingga kini, polisi masih belum berhasil menangkap tokoh utama 
pembobol Bank BNI dengan menggunakan surat kredit (L/C) fiktif, 
Maria Pauliene Lumowa alias NY Erry, warga negara Belanda pemilik 
PT Gramarindo Mega Indonesia.  

Jangan tunggu 

Faisal Basri berpendapat, penanganan kasus ini oleh polisi terlalu 
lambat, sehingga ada kekhawatiran kasus ini pada akhirnya akan 
dipetieskan karena menyangkut sejumlah elit politik kuat. 
Diingatkan, jika tidak ditangani secara cepat dan tuntas, dan 
aparat tidak serius, bukan hanya kepercayaan terhadap perbankan 
di Indonesia akan semakin hancur, tetapi kasus seperti ini akan 
semakin meraja lela. Faisal sendiri yakin, kasus pembobolan yang 
terjadi di BNI bukan satu-satunya. 

Menurut dia, kepolisan semestinya tidak menganggap ini hanya 
sebagai kasus kriminal atau kejahatan perbankan biasa, karena 
kasus ini sudah menyangkut transfer dana hasil kejahatan tersebut 
ke sejumlah partai besar dan pencucian uang (money laundering). 

Karena bukan kasus kriminal biasa, dia mengusulkan dibentuk tim 
investigasi khusus yang bukan hanya terdiri dari unsur kepolisiam, 
tetapi juga Bank Indonesia, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK), dan para ahli perbankan. 

"Jangan kasus ini dijadikan kasus hukum yang berbelit-belit dan 
dibuat berlama-lama sehingga kerugian negara tak bisa 
diselamatkan dan proses mengambang tak ketahuan rimbanya 
seperti kasus-kasus sebelumnya. Selain itu, hendaknya pemeriksaan 
tidak hanya difokuskan kepada satu orang. Jangan sampai berakhir 
seperti kasus Bapindo dulu, di mana ada satu orang yang 
dikorbankan," ujarnya. 

Menurut Faisal, pemeriksaan harus dilakukan terhadap seluruh 
proses transaksi yang terjadi, baik yang langsung maupun tak 
langsung terlibat dalam kasus pembobolan lewat L/C itu. 

Krisna Wijaya yang merupakan praktisi perbankan dan Direktur 
Bank Rakyat Indonesia (BRI), juga berharap kesungguhan aparat 
penegak hukum dan otoritas terkait untuk menuntaskan kasus ini. 
Sebab kalau tidak, hal ini bisa menjadi sistemik, karena tidak 
tuntasnya kasus tersebut akan menjadi stimulus bagi yang lain atau 
bahkan pelaku sama untuk mengulangi modus kejahatan serupa. 

"Mereka akan melihat, toh sebelumnya ada kasus serupa, dan 
pelakunya tidak diapa-apakan," ujarnya. Krisna juga mengatakan, 
pemerintah sendiri dituntut memiliki kemauan politik untuk 
menuntaskan kasus ini dan semestinya menjadikan penuntasan 
kasus ini sebagai bagian dari rapot kinerjanya. 

Hal senada disampaikan Jasso. "Saya tidak tahu bagaimana supaya 
polisi dapat mempercepat proses ini. Bagi saya, polisi tidak perlu 
menunggu tersangka utama untuk menyidangkan kasus ini, supaya 
semuanya menjadi jelas. Kalau tidak demikian, kasus ini akan 
diseret ke sana ke mari, dan menggeser kasus kriminalitas 
perbankannya. Padahal, dilihat dari soal inilah, kasus itu bisa cepat 
selesai," kata Jasso. 

Adapun sisi lain yang merupakan ekses dari aksi pembobolan itu, 
adalah masalah berikutnya. "Jangan sampai seperti kasus Bank Bali 



yang semula permasalahan perbankan murni, tetapi diseret-seret 
wilayah politik, akhirnya menjadi berlarut-larut," ujar Jasso. 

Menurut Jasso, kalau ada tersangka yang diproses sampai divonis 
oleh pengadilan, uang BNI yang dijadikan sebagai barang bukti bisa 
segera dikembalikan secara riil kepada Bank BNI. Demikian pula 
aset-aset yang disita, bisa segera dieksekusi. "Sekarang kan, 
menurut berita ada dana sekitar Rp 500 miliar yang disita. Terus 
ada Akta Pengakuan Utang dari pengusaha yang tersangkut dengan 
kasus L/C itu. Nah, apa artinya semua itu," paparnya. 

Alasan dia sehingga kasus ini harus segera diproses dan dituntaskan, 
selain melibatkan dana yang cukup besar, yakni Rp 1,7 tirilin (meski 
baru berupa potensi kerugian), juga karena Bank BNI merupakan 
bank publik yang cukup besar, serta bank yang mayoritas sahamnya 
dimiliki pemerintah sehubungan program rekapitalisasi dan 
sehingga membayar bunga obligasi dari uang rakyat dalam APBN. 

Aneh 

Ahli dan praktisi hukum Todung Mulya Lubis menilai kasus korupsi 
ini aneh. "Masyarakat pun, termasuk para ahli hukum, LSM, anggota 
DPR, para menteri, para calon anggota komisi pemberantasan 
korupsi, para tokoh agama, para tokoh partai, supaya mendesak 
penuntasan kasus korupsi besar ini. Aneh, tidak banyak yang 
mempersoalkan masalah ini, padahal nilai yang dikorup amat luar 
biasa. Aneh juga polisi terkesan lamban menangani masalah ini," 
papar Lubis. 

Ia menyatakan, di antara oknum yang telah ditahan polisi, ada yang 
sudah sangat jelas track record-nya. Mestinya, atas dia, dilakukan 
penanganan khusus. Jangan pandang bulu. Selain itu, polisi pun 
mesti ekstra tegas terhadap siapapun yang diduga terlibat. Panggil 
saja, dan mintai keterangan. 

Lubis menyatakan, masyarakat memang sudah apatis terhadap 
aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Begitu 
banyak kasus korupsi, tetapi yang sampai ke pengadilan, hanya 
secuil, itu pun tidak tuntas. Ini sungguh memasygulkan, dan 
membuat masyarakat sangat dahaga akan keadilan, tidak percaya 
kepada aparat hukum. Tugas aparat negaralah untuk segera 
memastikan masalah ini. 

Ia menambahkan bahwa jangan sampai hanya pimpinan dan staf 
Bank BNI yang disidik. Polisi juga patut memanggil orang-orang 
Bank Indonesia, untuk menanyakan sejauh mana 
pertanggungjawaban mereka atas munculnya kasus ini. "BI adalah 
pengawas, mestinya ikut mengetahui masalah ini secara jelas dan 
tuntas. Tak boleh Bank Indonesia lepas tanggung jawab begitu 
saja," paparnya. 

"Saya pada kesempatan ini ingin mengimbau agar tokoh-tokoh 
moral, tokoh-tokoh agama, sebutlah dari kalangan Islam, Katolik, 
Kristen, Budha dan dari agama lain yang pernah menyatakan sikap 
anti korupsi, supaya mengeluarkan pernyataan sikap atas kasus ini. 
Ini sungguh masalah serius, yang harus disikapi dengan sikap ekstra 
serius pula, termasuk dari aspek moral. Mesti ada gerakan moral 
untuk menyatakan tidak secara tegas terhadap korupsi," ujarnya. 

Masih ditelusuri 

Menanggapi kesan melambatnya penyelidikan kasus L/C Bank BNI, 
Deputi Ketua PPATK I Gde Made Sadguna mengatakan, PPATK masih 
terus menelusuri arus dana dan menghimpun informasi terkait, 
serta melakukan analisis dari data yang diperoleh. 

Dia mengatakan, PPATK sangat menyadari bahwa kasus L/C Bank 
BNI tidak hanya menjadi perhatian di dalam negeri, tetapi juga 
menjadi sorotan berbagai pihak di luar negeri. "Kemampuan 
lembaga anti pencucian uang yang masih muda ini diuji dengan 
kasus L/C BNI, sehingga akan sangat besar dampaknya bila 
penanganan kasus ini tidak tuntas," ujar Made Sadguna. 

Sebelumnya, Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, polisi telah 
membekukan 32 rekening terkait dengan kasus Bank BNI, yang 
tersebar di 12 bank nasional dan dua bank asing. Jumlah tersebut 

berada pada lapis pertama dan kedua penerima aliran dana. Yunus 
menegaskan, semua pemilik rekening penerima aliran dana bisa 
dikenai pidana sesuai Undang-undang Tindak Pidana Pencucian 
Uang. (mas/as/was/dis) 

 

 

Finansial 

Rabu, 12 November 2003 

BNI Siapkan Dua Opsi Pelaksanaan Divestasi  
Jakarta, Kompas - Untuk melaksanakan pelepasan maksimal 30 
persen saham pemerintah di PT Bank Negara Indonesia Tbk (Bank 
BNI) awal tahun depan, manajemen Bank BNI menyiapkan dua opsi 
dalam pelaksanaan divestasi saham Bank BNI. Dua opsi penjualan 
saham itu adalah penawaran umum kedua (secondary offering) dan 
penjualan kepada mitra strategis (strategic sale). 

Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank BNI Lilies 
Handayani, sebelum dan setelah rapat dengar pendapat (RDP) 
antara Komisi V DPR dengan jajaran direksi Bank BNI, Selasa 
(11/11), di Jakarta. 

Hadir dalam RDP itu Direktur Utama Bank BNI Saifuddien Hasan dan 
direktur lainnya. Hadir pula Deputi Menteri Negara BUMN Bidang 
Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lainnya Suad Husnan. 

Lilies mengakui, manajemen Bank BNI sebelumnya hanya 
menyiapkan opsi secondary offering. Namun, untuk mengantisipasi 
dampak kasus pembobolan surat kredit (letter of credit/L/C), yang 
bisa mempengaruhi divestasi tersebut, manajemen menyiapkan 
pula opsi penjualan strategis. 

"Kalau memilih opsi strategic sale, penjualannya kepada investor 
strategis. Kalau secondary offering, kan, penawaran umum ke 
investor publik. Jika kasus itu (L/C-Red) belum juga selesai, 
dikhawatirkan itu bisa membuat divestasi Bank BNI tidak berhasil. 
Jadi, kita siapkan opsi penjualan strategis untuk 
antisipasinya,"ujarnya. 

Ditanya kemungkinan Kantor Kementerian Negara BUMN akan 
memilih opsi secondary offering, Lilies membenarkan. "Katanya 
Kementerian BUMN telah menyiapkan secondary offering. Opsi itu 
dinilai lebih transparan," ujarnya. 

Suad Husnan yang ditanya mengenai kemungkinan dampak kasus 
L/C tersebut terhadap divestasi Bank BNI enggan berkomentar. 

Suad Husnan menyatakan, pihaknya telah mengirimkan 
pemberitahuan ke Badan Pengawas Pasar Modal mengenai rencana 
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNI medio 
Desember. Agendanya, kuasi reorganisasi, pengumpulan saham 
(reverse stock split), penjualan saham kepada karyawan dan 
manajemen, dan pergantian direksi. 

Kerja keras 

Saifuddien Hasan dalam RDP itu mengatakan, pihaknya akan 
bekerja keras mengusahakan tingkat pengembalian (recovery rate) 
yang tinggi dari pembobolan L/C senilai Rp 1,7 triliun tersebut. 
Menurut dia, bersama dengan kuasa hukum BNI, mereka tengah 
mengusahakan pengembalian aset-aset yang dibeli dari L/C BNI 
tersebut. 

"Harapan kami, penggunaan dana tersebut yang dibelikan aset 
properti dan aset-aset di BPPN dapat recovery rate yang tinggi," 
ujarnya. 

Manajemen BNI, menurut dia, sangat menaruh perhatian agar 
recovery dapat dicapai semaksimal mungkin agar pengaruhnya atas 
kinerja bank tidak terlalu besar. Aliran dana yang terlacak di 
antaranya membeli aset kredit di BPPN dalam Program Penjualan 
Aset Kredit III sebesar Rp 11,1 miliar. 



Secara terpisah, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, semua pemilik 
rekening penerima aliran dana dari kasus L/C Bank BNI bisa dikenai 
pidana sesuai Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Hingga kini, rekening yang dibekukan polisi terkait kasus itu ada 32 
buah, tersebar di 12 bank nasional dan dua bank asing. PPATK 
tengah mengumpulkan data lengkap tentang rekening itu yang 
berada di sebuah bank di Singapura. Pihaknya akan menanyakan 
kepada kantor pelaporan transaksi mencurigakan (STRO) yang ada 
di Singapura. 

Ditanya kemungkinan perkara ini dihentikan, Deputi Ketua PPATK I 
Gde Made Sadguna mengatakan, polisi tidak bisa mengeluarkan 
surat perintah penghentian penyidikan tanpa alasan jelas. 
Penegakan hukum atas pencucian uang di Indonesia dipantau ketat 
dunia internasional. (har/joe/was) 

 

 

Nasional 

Rabu, 04 Juni 2003  

Soal UU Tindak Pidana Pencucian Uang  
Indonesia Terancam Kena Sanksi Berat 
Jakarta, Kompas - Apabila sampai Juni 2003 Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang tidak segera 
diubah, Indonesia terancam mendapatkan sanksi berat dari 
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 

FATF, badan kerja sama internasional yang bergerak dalam bidang 
pemberantasan kegiatan pencucian uang itu menilai, UU Tindak 
Pidana Pencucian Uang Indonesia memiliki banyak kelemahan yang 
bisa menyulitkan proses penegakan hukum. 

Hal itu tertuang dalam surat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan, Yunus Husein, yang ditujukan kepada Komisi II 
DPR. Dalam suratnya, Yunus Husein sekaligus mengingatkan Komisi 
II DPR untuk segera memasukkan pembahasan Amandemen UU No 
15 Tahun 2002 dalam masa persidangan IV yang akan segera 
berakhir. UU No 15/2002 diundangkan tanggal 17 April 2002. 

Ketua Sub-Komisi Hukum dan HAM Komisi II Muhammad Sjaiful 
Rachman yang ditemui, Selasa (3/6) di Gedung DPR/MPR, 
membenarkan hal itu. "Saya rasa persoalan ini harus menjadi 
prioritas dalam masa sidang ini," ucap politisi dari Fraksi Partai 
Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu sambil menunjukkan salinan 
surat yang juga ia telah terima. 

Sanksi berat yang tengah dipertimbangkan FATF itu sendiri, 
sebagaimana tertuang dalam surat Yunus adalah berupa counter 
measures seperti halnya yang diterima Ukraina. Sanksi itu 
berdampak pada penutupan sekitar 40 rekening bank Ukraina di 
beberapa negara anggota FATF dan tertahannya dana sekitar 300 
juta dollar AS milik perusahaan-perusahaan Ukraina yang ada di 
sejumlah bank di negara-negara Barat. 

FATF sendiri didirikan oleh tujuh negara maju (G7) di Paris tahun 
1989. Beberapa anggotanya antara lain Amerika Serikat, Australia, 
Inggris, Jerman, serta dua organisasi regional berpengaruh besar 
seperti Komisi Eropa dan Dewan Kerja Sama Teluk. 

Sejak Juni 2001, FATF pun telah memasukkan Indonesia dalam 
daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) bersama-
sama dengan negara lain. Keputusan tersebut juga kembali 
dikuatkan dalam FATF Plenary Meeting, 11-14 Februari 2003. 

Mengingat sedemikian mendesaknya waktu, Sjaiful juga malah balik 
mengharapkan pemerintah untuk segera menyampaikan naskah 
amandemen kepada DPR. "Saya rasa karena sudah sedemikian 
mendesak, sebaiknya naskah amandemen diusulkan oleh 
pemerintah. Kalau melalui DPR sulit karena akan banyak perbedaan 
pendapat," ucap Sjaiful. 

Dalam laporan berjudul Report on Money Laundering Typologies 
2001-2002, Indonesia dinilai kurang memiliki perlengkapan dalam 
pencegahan praktik pencucian uang. Pencucian uang belum 
dianggap sebagai pelanggaran kriminal di Indonesia. 

Kelemahan 

Mengenai beberapa kelemahan yang terkandung dalam UU No 15 
Tahun 2002 yang disoroti oleh FATF dan perlu dilakukan perubahan 
itu di antaranya adalah adanya batasan jumlah hasil tindak pidana 
pencucian uang. Batasan jumlah yang ditetapkan undang-undang, 
yaitu senilai Rp 500 juta, dinilai tidak efektif dan dianjurkan untuk 
dihapuskan. 

UU No 15/2002 juga tidak memasukkan klausula Tipping off , 
larangan bagi penyedia jasa memberitahukan kepada nasabahnya 
tentang laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait 
dengan nasabah tersebut. Kelemahan lainnya, undang-undang juga 
masih mendefinisikan secara sempit tentang transaksi keuangan 
mencurigakan, suspicious transaction. Definisi tersebut tidak 
mencakup transaksi keuangan maupun percobaan transaksi 
keuangan dengan menggunakan dana yang diduga dari hasil tindak 
pidana. FATF juga menilai, jangka waktu kewajiban penyampaian 
laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa 
keuangan yang ditetapkan undang-undang terlalu lama, yaitu 14 
hari. Sehingga diduga akan menyulitkan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang.(sut) 
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FATF: Indonesia Belum Tegakkan Rezim Anti 
Pencucian Uang 
Jakarta, Rabu 

Financial Action Task Force on Money Laundring (FATF) menilai, 
hingga saat ini belum ada upaya yang memadai untuk menegakkan 
rezim anti pencucian uang di Indonesia. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 
Yunus Husein di Jakarta, Rabu (13/8), menyebutkan, FATF telah 
memberikan surat peringatan tentang belum cukupnya upaya 
pemberantasan tindak pencucian uang kepada Indonesia yang 
ditujukan kepada  Menkeh dan HAM dan ditembuskan kepada 
PPATK. 
      
"Mereka menilai Indonesia belum cukup mengadakan perbaikan dari 
kelemahan-kelemahan penegakan rezim anti pencucian uang 
sehingga Indonesia tetap berada dalam daftar Non Cooperative 
Countries and Territories (NCCTs)," kata Yunus Husein. 

FATF meminta kepada semua pihak yang berkompeten, baik 
eksekutif mau pun legislatif untuk memprioritaskan penanganan 
anti pencucian uang di Indonesia. Belum selesainya proses 
amandemen UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu bukti 
lemahnya upaya pemberantasan yang disoroti oleh FATF, yang 
beranggota 31 negara dan beberapa organisasi internasional. 
      
"Sejak tahun 2001 hingga saat ini, Indonesia masih berada dalam 
daftar NCCTs meski Indonesia sudah menerbitkan UU Nomor 15 
tahun 2002 pada 17 April 2002, karena dianggap masih terdapat 
kelemahan mendasar dari UU itu," kata Yunus. 

Ada lima kelemahan mendasar UU itu yaitu pertama, mengenai 
pengertian transaksi yang mencurigakan,  dinilai tidak lengkap. 
Kedua, batasan jumlah Rp500 juta untuk menggolongkan hasil 
kejahatan yang dinilai terlalu besar. Ke tiga, belum adanya 



ketentuan yang mengatur larangan terhadap pembocoran informasi 
laporan transaksi keuangan mencurigakan. 

Kelemahan ke empat, jangka waktu pelaporan transaksi keuangan 
mencurigakan selama 14 hari yang dinilai terlalu lama. Ke lima, 
belum adanya ketentuan mengenai bantuan timbal balik dalam 
penanganan tindak pidana pencucian uang. 

Menurut Yunus, kelemahan-kelemahan lain yang harus diperbaiki 
pemerintah Indonesia antara lain, belum adanya perangkat, 
pengaturan, dan pengawasan yang komprehensif terhadap lembaga 
keuangan non bank, belum adanya UU tentang Mutual Legal 
Assistance yang berdiri sendiri, serta permasalahan seputar 
kesiapan operasionalisasi PPATK. 

"FATF menyarankan Indonesia untuk dapat menyelesaikan 
perubahan UU Nomor 15 tahun 2002 sebelum FATF mengadakan 
sidang pleno pada 1-3 Oktober 2003 yang akan mereview status 
negara-negara yang berada dalam daftar NCCTs, termasuk 
Indonesia," kata Yunus. 

Apabila Indonesia tidak dapat memenuhi target penyempurnaan 
terhadap UU itu, jelasnya, maka besar kemungkinan Indonesia akan 
terkena sanksi (counter measures) yang sebelumnya pernah 
dijatuhkan kepada Nauru dan Ukraina. 

Yunus menyebutkan, saran agar Pemerintah Indonesia 
memperhatikan lebih serius pembentukan rezim anti pencucian 
uang juga disampaikan oleh Advisory Group yang terdiri dari para 
investor dan bankir di luar negeri. 

"Advisory Group menitikberatkan pada dampak negatif sanksi FATF 
yang akan mempengaruhi, memperlambat dan meningkatkan biaya 
untuk aktivitas bisnis," kata Yunus Husein. (Ant/edj) 
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Soal UU Tindak Pidana Pencucian Uang  
Indonesia Terancam Kena Sanksi Berat 
Jakarta, Kompas - Apabila sampai Juni 2003 Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang tidak segera 
diubah, Indonesia terancam mendapatkan sanksi berat dari 
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). 

FATF, badan kerja sama internasional yang bergerak dalam bidang 
pemberantasan kegiatan pencucian uang itu menilai, UU Tindak 
Pidana Pencucian Uang Indonesia memiliki banyak kelemahan yang 
bisa menyulitkan proses penegakan hukum. 

Hal itu tertuang dalam surat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan, Yunus Husein, yang ditujukan kepada Komisi II 
DPR. Dalam suratnya, Yunus Husein sekaligus mengingatkan Komisi 
II DPR untuk segera memasukkan pembahasan Amandemen UU No 
15 Tahun 2002 dalam masa persidangan IV yang akan segera 
berakhir. UU No 15/2002 diundangkan tanggal 17 April 2002. 

Ketua Sub-Komisi Hukum dan HAM Komisi II Muhammad Sjaiful 
Rachman yang ditemui, Selasa (3/6) di Gedung DPR/MPR, 
membenarkan hal itu. "Saya rasa persoalan ini harus menjadi 
prioritas dalam masa sidang ini," ucap politisi dari Fraksi Partai 
Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu sambil menunjukkan salinan 
surat yang juga ia telah terima. 

Sanksi berat yang tengah dipertimbangkan FATF itu sendiri, 
sebagaimana tertuang dalam surat Yunus adalah berupa counter 
measures seperti halnya yang diterima Ukraina. Sanksi itu 
berdampak pada penutupan sekitar 40 rekening bank Ukraina di 
beberapa negara anggota FATF dan tertahannya dana sekitar 300 
juta dollar AS milik perusahaan-perusahaan Ukraina yang ada di 
sejumlah bank di negara-negara Barat. 

FATF sendiri didirikan oleh tujuh negara maju (G7) di Paris tahun 
1989. Beberapa anggotanya antara lain Amerika Serikat, Australia, 
Inggris, Jerman, serta dua organisasi regional berpengaruh besar 
seperti Komisi Eropa dan Dewan Kerja Sama Teluk. 

Sejak Juni 2001, FATF pun telah memasukkan Indonesia dalam 
daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) bersama-
sama dengan negara lain. Keputusan tersebut juga kembali 
dikuatkan dalam FATF Plenary Meeting, 11-14 Februari 2003. 

Mengingat sedemikian mendesaknya waktu, Sjaiful juga malah balik 
mengharapkan pemerintah untuk segera menyampaikan naskah 
amandemen kepada DPR. "Saya rasa karena sudah sedemikian 
mendesak, sebaiknya naskah amandemen diusulkan oleh 
pemerintah. Kalau melalui DPR sulit karena akan banyak perbedaan 
pendapat," ucap Sjaiful. 

Dalam laporan berjudul Report on Money Laundering Typologies 
2001-2002, Indonesia dinilai kurang memiliki perlengkapan dalam 
pencegahan praktik pencucian uang. Pencucian uang belum 
dianggap sebagai pelanggaran kriminal di Indonesia. 

Kelemahan 

Mengenai beberapa kelemahan yang terkandung dalam UU No 15 
Tahun 2002 yang disoroti oleh FATF dan perlu dilakukan perubahan 
itu di antaranya adalah adanya batasan jumlah hasil tindak pidana 
pencucian uang. Batasan jumlah yang ditetapkan undang-undang, 
yaitu senilai Rp 500 juta, dinilai tidak efektif dan dianjurkan untuk 
dihapuskan. 

UU No 15/2002 juga tidak memasukkan klausula Tipping off , 
larangan bagi penyedia jasa memberitahukan kepada nasabahnya 
tentang laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait 
dengan nasabah tersebut. Kelemahan lainnya, undang-undang juga 
masih mendefinisikan secara sempit tentang transaksi keuangan 
mencurigakan, suspicious transaction. Definisi tersebut tidak 
mencakup transaksi keuangan maupun percobaan transaksi 
keuangan dengan menggunakan dana yang diduga dari hasil tindak 
pidana. FATF juga menilai, jangka waktu kewajiban penyampaian 
laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa 
keuangan yang ditetapkan undang-undang terlalu lama, yaitu 14 
hari. Sehingga diduga akan menyulitkan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang.(sut) 

 

Finansial 

Selasa, 21 Oktober 2003  

Transaksi Mencurigakan Sepenuhnya Ditangani 
PPATK  
Jakarta, Kompas - Tugas-tugas Bank Indonesia mengenai 
penanganan pelaporan transaksi yang mencurigakan, Senin (20/10), 
dialihkan sepenuhnya ke lembaga independen Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan. Pengalihan itu sesuai dengan amanat 
Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 

"Hari ini, ada pengalihan tugas dari Bank Indonesia dalam konteks 
melacak transaksi yang mencurigakan. Sekarang, tugas itu dialihkan 
kepada PPATK," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin 
Abdullah sebelum acara peresmian Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta, Senin. 

Dalam acara itu hadir pula antara lain Menteri Koordinator Politik 
dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo Bambang Yudhoyono, para 
duta besar negara sahabat, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 
Herwidayatmo dan Direktur Asuransi Firdaus Jaelani. 

Ketika ditanyakan bagaimana kelanjutan dari Unit Khusus 
Investigasi Perbankan (UKIP) yang sebelumnya menangani transaksi-
transaksi yang mencurigakan, Burhanuddin mengatakan, BI masih 
akan mempertahankan UKIP karena dapat mengerjakan hal lain. 



"UKIP masih akan mengerjakan hal yang lain, nanti akan dilihat apa 
yang bisa dikerjakannya," tutur Burhanuddin Abdullah . 

Burhanuddin menambahkan, walaupun undang-undang mengenai 
antipencucian uang sudah dapat diterima oleh dunia internasional, 
nama Indonesia belum dicoret dari daftar negara atau teritorial 
yang tak kooperatif (non-cooperative countries and 
teritories/NCCTs). "Tetapi, kita telah diberi waktu. Mereka akan 
melihat dahulu perkembangan pelaksanaan UU No 15 Tahun 2002," 
kata Burhanuddin lagi. 

Usut transaksi Capres 

Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan, dalam 
memerangi kejahatan transnasional dan terorisme tidak dapat 
diperangi dengan kebijakan tiba-tiba, tetapi harus mengetahui dari 
mana akarnya, apa faktornya serta bagaimana prakondisinya. 
"Dalam konteks ini, (pembentukan PPATK) menunjukkan bagaimana 
komitmen Indonesia untuk memelihara keamanan di dalam negeri," 
katanya. 

Mengenai transaksi-transaksi mencurigakan yang menyangkut para 
calon presiden menjelang pemilihan umum mendatang, Ketua 
PPATK Yunus Husein mengatakan, PPATK tidak mengusut hal itu, 
tetapi tetap terbuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan 
Komisi Pemilihan Umum. 

Yunus menambahkan, bulan Desember 2003 telah ditargetkan akan 
dibentuk Komite Koordinasi Nasional agar PPATK dapat bekerja 
lebih baik lagi. Mengenai pendanaan dari BI hanya sampai Juni 
2003, pendanaan selanjutnya akan didapatkan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Ada 291 kasus 

Pada kesempatan itu Burhanuddin mengatakan, telah ada 291 
pelaporan mengenai transaksi yang mencurigakan ini. 

Ali Said, Direktur UKIP, memberikan rincian, dari 291 kasus 
tersebut bernilai Rp 4,2 triliun. Dari jumlah itu, 271 kasus telah 
diproses, yaitu 82 diserahkan ke polisi dengan total nilai transaksi 
Rp 2,4 triliun dan 189 kasus tidak ditindaklanjuti, sedangkan 20 
kasus sisanya masih dalam tahap penyelidikan. 

Dari 82 kasus itu, kasus diperbankan sebanyak 27 laporan dengan 
nilai Rp 1,95 triliun, 18 laporan penipuan senilai Rp 185 miliar, 12 
laporan korupsi senilai Rp 60 miliar, tujuh laporan penggelapan 
senilai Rp 51 miliar, lima laporan mengenai terorisme senilai Rp 0,5 
miliar, dua kasus pemalsuan senilai Rp 0,25 miliar dan 11 kasus 
lain-lain senilai Rp 97,5 miliar. 

"Kasus-kasus yang tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya antara 
lain karena dokumen-dokumen yang diperlukan kurang lengkap atau 
transaksi yang berada di bawah Rp 500 juta," kata Ali Said. 

Menurut keterangan dari BI, transaksi yang tidak diproses antara 
lain transaksi ditolak bank karena tidak memenuhi syarat sebanyak 
22 kasus. Selain itu, rekening nasabah telah ditutup karena bank 
merasa tidak nyaman berhubungan bisnis dengan nasabah sebanyak 
21 kasus, laporan tunai (tidak diwajibkan mengikuti prinsip 
mengenal nasabah) dan nasabah walk in sebanyak 16 kasus. 
Penyebab lain adalah nilai transaksi di bawah batas, yaitu Rp 500 
juta sebanyak 109 kasus dan laporan yang dilandasi atas transaksi 
bisnis yang benar sebanyak 10 kasus. 

Transaksi yang dilaporkan sebagai transaksi yang mencurigakan 
adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik 
serta pola transaksi keuangan nasabah yang bersangkutan. Profil 
nasabah dimaksud sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai 
identitas, pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, 
rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal, dan tujuan 
pembukaan rekening. (joe) 
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KOMPAS CYBER MEDIA 

Metropolitan 

Rabu, 23 Juni 2004 

Polisi Diduga Tak Serius Tuntaskan Kasus 
Pembobolan BNI  
Jakarta, Kompas - Penilaian bahwa polisi tidak serius dalam 
menangani kasus dugaan pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran 
Baru, yang merugikan negara hingga Rp 1,7 triliun, kembali muncul. 
Ini terkait dengan tertunda-tundanya penyelesaian berkas perkara 
tersangka Adrian Waworuntu, Direktur Kelompok Usaha 
Gramarindo. Berdasarkan pengecekan Kompas pada Selasa (22/6), 
berkas Waworuntu belum diserahkan lagi kepada Kejaksaan Tinggi 
DKI Jakarta, setelah dikembalikan kepada polisi pada awal Mei 2004 
lalu. Pengembalian tersebut merupakan pengembalian keempat 
kalinya dari jaksa ke polisi. 

Menurut praktisi hukum Todung Mulya Lubis, tertunda- tundanya 
sebuah berkas perkara untuk tersangka tertentu bukan hal yang tak 
lazim di dunia penyidikan kejahatan oleh polisi. 

"Kami, sebagai praktisi hukum, juga sering mengalami dan 
mengetahui beberapa kasus yang tadinya disidik, tetapi tiba-tiba 
menguap atau tidak diproses. Dan berhentinya proses hukum itu 
dilakukan tanpa alasan yang jelas," katanya kepada Kompas, Selasa 
sore. 

Lubis menyatakan, ia tidak terkejut dengan terjadinya fenomena 
semacam itu karena sangat sering menjumpainya. Saat ditanya 
apakah terjadinya hal ini karena "canggihnya" lobi atau pendekatan 
tersangka kepada penyidik polisi, ia menyatakan tidak akan 
mengambil kesimpulan tentang itu. 

"Saya tidak mau berkesimpulan karena banyak faktor yang bermain 
dan memengaruhi kinerja polisi. Baik itu di lingkungan internal 
maupun eksternal Polri," tandasnya. 

Yang pasti, kenyataan itu membuktikan bahwa kerja penyidik polisi 
tidak dapat secara optimal dan profesional. Kenyataan ini 
memprihatinkan karena terbukti sering muncul di tengah rakyat 
yang makin hari makin cerdas dan mengharapkan kerja polisi yang 
lebih maksimal. Termasuk, kerja polisi dalam menyelesaikan kasus- 
kasus kejahatan kerah putih (white collar crime), seperti halnya 
kasus pembobolan Bank BNI ini. 

Ia menegaskan, idealnya sebuah penyidikan adalah cepat, murah, 
dan sederhana. Tiga hal itu harus dilaksanakan dengan sepenuhnya 
karena terwujudnya ketiga hal prinsipiil itu adalah demi 
kepentingan tersangka, kepentingan publik, serta kepentingan 
hukum dan keadilan. 

Dengan demikian, menunda- nunda penyelesaian sebuah berkas 
perkara sama artinya dengan menunda pelaksanaan peradilan dan 
keadilan. "Apakah polisi sebagai penegak hukum akan sengaja 
menunda pelaksanaan peradilan dan keadilan? Tentu saja 
seharusnya tidak demikian. Itu setidaknya terwakili dengan 
adagium, justice delay, justice deny (keadilan ditunda, keadilan 
dibantah-Red)," kata Lubis lagi. 

Dalam catatan Kompas, hingga kini ada delapan terdakwa kasus 
pembobolan Bank BNI yang sedang menjalani sidang di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. Mereka adalah Edy Santosa (mantan Kepala 
Bagian Customer Service Luar Negeri pada Kantor Cabang Bank BNI 
Kebayoran Baru), Kusadiyuwono (mantan Kepala Kantor Cabang 
Bank BNI Kebayoran Baru), dan Nirwana Alie (mantan Kepala Bidang 
Operasional Bank BNI Kebayoran Baru). 

Lima tersangka lainnya adalah lima direktur dari perusahaan-
perusahaan pada Kelompok Usaha Gramarindo. Mereka adalah Ollah 
Abdullah Agam (Direktur Utama PT Gramarindo Mega Indonesia), 
Aprila Widharta (Direktur Utama PT Pan Kifros), Adrian Pandelaki 
Lumowa (Direktur Utama PT Magnetic Esa Usaha Indonesia), Titik 



Pristiwanti (Direktur Bhinnekatama Pasific), dan Richard Kuontul 
(Direktur Utama PT Metrantara). 

Masih ada beberapa tersangka lain yang belum "sampai" di 
pengadilan. Mereka adalah Haris Ishartono, Rudi Sutopo, John 
Hamenda, Jeffery Baso, Yudi Baso, dan Waworuntu. 

"Finishing" 

Direktur Ekonomi dan Khusus pada Badan Reserse Kriminal 
Kepolisian RI (Polri) Brigadir Jenderal (Pol) Samuel Ismoko 
menegaskan pihaknya sedang melakukan penyelesaian (finishing) 
terhadap pemberkasan perkara Waworuntu. "Kami sedang finishing. 
Sedang dirapikan, selain banyak juga yang diperiksa ulang. Jadi 
lebih baik agak lama sedikit tetapi dibereskan semuanya, daripada 
buru-buru nanti dikembalikan lagi (oleh jaksa-Red) karena ada yang 
kurang di sana-sini," kata Ismoko, Selasa sore. 

Bukti-bukti yang diminta jaksa pada awal Mei lalu antara lain 
berupa bukti transfer dana dari bank, rekening koran, catatan 
pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan dokumen Badan 
Pertanahan Nasional (BPN). Ia menuturkan, semuanya sudah 
dipenuhi. "Dan kami mendapati tanah dimaksud masih menjadi 
milik Gramarindo, tetapi belum ada pengalihan hak," katanya lagi, 
seraya menepis sinyalemen bahwa polisi tidak serius dalam 
menuntaskan berkas Waworuntu. 

Sebelumnya, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI 
Jakarta Marwan Effendi menyatakan terpaksa mengembalikan 
berkas perkara Waworuntu karena dinilai belum lengkap. Bukti 
transfer dan rekening koran dibutuhkan untuk membuktikan bahwa 
benar ada kiriman uang dari Kelompok Usaha Gramarindo ke 
rekening pribadi Waworuntu. Sedangkan data PPAT dan BPN 
diperlukan untuk membuktikan bahwa benar ada penjualan tanah 
pribadi milik Waworuntu oleh PT Gramarindo. 

Fakta tentang penjualan tanah itu harus dibuktikan karena 
Waworuntu, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menyatakan, 
sejumlah uang yang ditransfer dari rekening Gramarindo ke 
rekening pribadinya adalah uang hasil penjualan tanah miliknya. 

Marwan Effendi menyatakan, pihaknya memang belum menerima 
lagi kiriman berkas perkara Waworuntu dari polisi. "Sampai 
sekarang (Selasa- Red), saya belum menerima lagi," jelasnya. 

Saat disinggung soal tidak adanya pengalihan hak atas tanah milik 
Gramarindo, Marwan menegaskan, jika benar tidak ada bukti dari 
PPAT dan BPN tentang jual beli tanah tersebut, dapat dipastikan 
bahwa yang disampaikan Waworuntu dalam BAP adalah semata-
mata dalih untuk menghilangkan jejak tindak pidana pencucian 
uang (money laundering). "Itu analisis saya jika benar itu yang 
terjadi. Saya belum tahu pastinya bagaimana karena berkasnya kan 
belum saya terima lagi," tandasnya. 

Ia menambahkan, jika benar demikian halnya, Waworuntu dapat 
"terjerat" dua tindak pidana, yakni korupsi dan pencucian uang. 

Belum lama ini, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein menilai penting penuntntasan 
kasus pembobolan Bank BNI, untuk kepentingan lolosnya Indonesia 
dari daftar negara-negara yang tidak kooperatif dalam penindakan 
tindak pidana pencucian uang. "Salah satu yang dapat menolong 
Indonesia keluar dari black list itu adalah bukti adanya penuntasan 
kasus dan hukuman terhadap yang bersalah," kata Yunus (Kompas, 
17/6). (ADP) 

 

Finansial 

Sabtu, 31 Januari 2004 

FATF Soroti Penyelesaian Kasus Bank BNI  
Jakarta, Kompas - Walaupun Satuan Tugas Internasional 
Pemberantasan Kegiatan Pencucian Uang (Financial Action Task 
Force on Money Laundering/FATF) sudah puas dengan Undang-

Undang (UU) Antipencucian Uang milik Indonesia, Indonesia masih 
harus membuktikan implementasi UU itu kepada lembaga tersebut. 

Saat ini FATF menaruh perhatian besar terhadap penanganan kasus 
pembobolan dana di Bank Negara Indonesia (Bank BNI) sebesar Rp 
1,7 triliun yang dilakukan oleh Ny Maria Pauliene Lumowa, Adrian 
Herling Waworuntu, Jeffrey Baso, dan kawan-kawan. Jika 
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bisa menangani kasus itu 
dengan baik, besar kemungkinan Indonesia dapat keluar dari daftar 
negara-negara yang tidak kooperatif dalam memerangi praktik 
pencucian uang. 

Hal itu dikemukakan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein pada diskusi yang diselenggarakan 
Forum Diskusi Wartawan Ekonomi dan Keuangan (Forkem), Jumat 
(30/1) di Jakarta. 

"Kasus pembobolan Bank BNI merupakan kasus yang sangat 
diperhatikan dan diamati oleh mereka (FATF). Kami mengharapkan 
mudah-mudahan ini bisa menjadi success story (kisah keberhasilan) 
bahwa kita benar-benar menerapkan UU sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Kalau kita main-main dan dianggap tidak serius, 
bagaimana kita mau keluar dari daftar yang mencantumkan nama 
Indonesia sejak 2001 itu?" kata Yunus. 

Menurut penelusuran PPATK, kata Yunus, sekitar Rp 2 miliar dari 
dana hasil pembobolan Bank BNI itu dicuci (laundering) di pasar 
modal. Hal ini dikenal dengan pencucian uang (money laundering) 
melalui mekanisme layering, yaitu memecah-mecah uang dan 
menggunakan warkat bank melalui pembelian saham atau obligasi 
untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal- usul uang tersebut. 

Umumnya, saham yang dibeli dengan dana yang dibobol dari Bank 
BNI itu merupakan saham-saham lapis ketiga yang tidak terlalu 
diminati pasar. Selain melakukan pencucian uang di pasar modal, 
para pembobol Bank BNI juga melakukan transaksi surat utang 
berupa market link notes. "Semua itu sudah dilaporkan kepada 
kepolisian," kata Yunus. 

Politik uang 

Kepada pers, Yunus juga mengungkapkan, PPATK memiliki laporan 
mengenai pencucian uang yang terkait dengan tokoh politik. "Kalau 
ditanya apakah ada laporan yang kami terima berkaitan dengan 
tokoh atau orang politik, ada. Laporan sih ada, tetapi saya tidak 
bisa sebut si ini, si itu," kata Yunus. 

Pengawasan terhadap rekening partai-partai politik oleh Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), menurut Yunus, tidak akan menghapus 
kegiatan politik uang (money politics). 

"Rekening partai kan diawasi KPU. Menurut saya, bukan rekening itu 
yang perlu ditelusuri karena rekening itu dan transaksinya sah-sah 
dan normal saja. Mungkin saja ada rekening lain, uang lain, 
transaksi lain, yang dipakai untuk menyumbang partai politik, di 
luar rekening yang terdaftar di KPU. Itu bisa sekali," ujarnya. 

"Bagaimana untuk mengejar itu, saya enggak tahu. Kami belum ada 
kerja sama (dengan KPU)," ujar Yunus lagi. (fey) 

 

 

Metropolitan 

Senin, 30 Agustus 2004 

KPK Didesak Tangani Kasus Pembobolan Bank 
BNI  
Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak 
agar turun tangan menangani kasus pembobolan Bank BNI 
Kebayoran Baru, yang merugikan negara Rp 1,7 triliun. Desakan ini 
muncul setelah untuk keenam kalinya berkas perkara tersangka 
kasus pembobolan Bank BNI, Adrian Waworuntu, dikembalikan 
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada polisi. 



Koordinator Indonesian Corruption Watch Teten Masduki 
menyatakan, berlarut-larutnya berkas Waworuntu membuktikan 
buruknya koordinasi polisi dan jaksa. "Sering ada beda penafsiran 
hukum di antara kedua lembaga hukum tersebut. Tetapi tidak ada 
niat serius untuk menyamakan persepsi. Wajar jika masyarakat 
menganggap aparat sengaja membuat penyidikan lamban," kata 
Teten, akhir pekan lalu. 

Seharusnya, lanjut Teten, KPK dapat memperkuat koordinasi 
antarlembaga hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi, 
sebagai aktualisasi fungsi supervisi KPK. "Jika di tengah penyidikan 
ternyata polisi dan jaksa tidak kapabel, KPK bisa mengambil alih. 
KPK berwenang mengambil alih sebuah kasus, dan saya rasa, 
melihat kondisi sekarang ini, sudah saatnya KPK turun tangan," 
tambahnya. 

Soal pernyataan polisi bahwa mereka sering berkoordinasi dengan 
jaksa, Teten berujar, "Kalau kerja samanya untuk membebaskan 
tersangka, ya bagaimana." Ia menekankan, sebenarnya jaksa pun 
dapat melengkapi berkas polisi jika menilai apa yang diajukan polisi 
belum lengkap, karena jaksa juga berwenang menyidik. 

Sesuai catatan Kompas, enam kali pengembalian berkas Waworuntu 
ke polisi terjadi sejak Maret hingga Agustus 2004. Pengembalian 
pertama pada 4 Maret, diikuti kemudian pada 2 April, 16 April, 29 
April, lantas 1 Juli, dan pengembalian terakhir pada 11 Agustus 
lalu. 

Kelambanan ini berbeda dengan penuntasan berkas tersangka lain 
dalam kasus ini. Sebut saja pengerjaan berkas mantan Kepala 
Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri BNI Kebayoran Baru Edi 
Santosa. Edi telah divonis hukuman seumur hidup dalam sidang di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Sangat dinantikan 

Secara terpisah, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein menambahkan, penuntasan kasus 
BNI sangat dinantikan karena akan dapat membawa Indonesia 
keluar dari daftar hitam (negara-negara yang tidak kooperatif) 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering). 

Terakhir, awal Juli 2004, satuan tugas internasional yang memantau 
penanganan pencucian uang, Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF), menilai Indonesia saat ini belum pantas keluar 
dari daftar hitam. Salah satu alasannya adalah belum satu pun 
kasus pencucian uang diputuskan pengadilan, meski sudah dua 
tahun lebih Indonesia memiliki PPATK dan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah 
diubah dengan UU No 25/2003. 

"Vonis terhadap Pak Edi Santosa mencuatkan harapan terhadap 
penegakan hukum kasus ini. Tetapi prosesnya kan masih panjang, 
karena pasti terdakwa mengajukan banding sehingga akan sampai 
ke MA," ujarnya. 

Direktur Ekonomi dan Khusus pada Badan Reserse Kriminal 
Kepolisian RI (Polri) Brigadir Jenderal (Pol) Samuel Ismoko 
membenarkan adanya pengembalian berkas Waworuntu dari jaksa 
yang sudah memasuki keenam kalinya. 

Saat ditanya lebih lanjut tentang kelengkapan apa lagi yang diminta 
jaksa, Ismoko hanya berujar singkat, "Berkas itu sekarang sedang 
dikerjakan." Ia lalu menepis anggapan bahwa polisi tidak serius 
menangani berkas Waworuntu, sambil menutup perbincangan lewat 
telepon. (ADP) 

 

Berita Utama 

Jumat, 08 Oktober 2004 

"Hilangnya" Adrian Bikin RI Semakin Suram  
Jakarta, Kompas - Tidak terlacaknya Adrian Waworuntu, tersangka 
kasus pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru yang kini juga 

buron, membuat beberapa pihak menyatakan kekecewaan mereka 
terhadap aparat penegak hukum. Apalagi ada informasi bahwa yang 
bersangkutan sudah berada di luar negeri. 

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein menyatakan, kejadian itu mencuatkan citra kurang 
bagus bagi penuntasan kasus tindak pidana pencucian uang (money 
laundering) di Indonesia. 

Peristiwa ini, lanjutnya, juga membuat harapan Indonesia untuk 
keluar dari daftar hitam Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF) makin sulit terwujud. Dengan kata lain, jika 
kasus Bank BNI ini tak tuntas, Indonesia masih saja tercatat sebagai 
salah satu negara yang dianggap tidak kooperatif terhadap 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

"Apalagi pengungkapan kasus itu dimuat begitu luas oleh media 
massa, dan yang terdengar lebih banyak kabar negatifnya, misalnya 
berkas perkara yang bolak-balik antara polisi dan jaksa. Sekarang 
ketika berkasnya lengkap, giliran tersangkanya yang tidak ada," 
katanya. Padahal, FATF aktif memantau berita-berita tentang kasus 
Bank BNI di media dan tidak mungkin meminta media tidak memuat 
kasus ini karena isu pengusutan kasus korupsi dan pencucian uang 
menarik untuk diberitakan. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menilai penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerja secara tidak 
profesional. Akibatnya, Adrian menghilang dan dinyatakan buron. 
Menurut Wakil Ketua KPK Amin Sunaryadi, mustahil Adrian bisa 
melarikan diri jika polisi telah mengalkulasi dan memperhitungkan 
segala aspek secara cermat. 

Makin tak terlacak 

Posisi Adrian Waworuntu hingga Kamis (7/10) kemarin makin tak 
terlacak. Padahal, hari Sabtu besok genap sebulan sudah masa 
penantian jaksa atas penyerahan Adrian beserta barang bukti 
setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21) pada 9 
September lalu. 

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Suyitno 
Landung, saat ditanya wartawan, kemarin siang tidak menyebutkan 
dengan tegas di mana posisi Adrian saat ini. Ia justru mengharapkan 
adanya informasi dari wartawan tentang keberadaan tersangka, 
seraya meminta agar Adrian beritikad baik untuk datang. "Bagusnya 
ya datang saja dengan baik-baik, ksatria. Lalu nanti kami serahkan 
ke JPU (jaksa penuntut umum)," katanya. 

Namun, Suyitno menegaskan bahwa polisi terus berusaha untuk 
memburu konsultan Kelompok Usaha Gramarindo itu. Dalam kaitan 
itulah, papar Suyitno, ia menugaskan anak buahnya untuk 
menyelidiki Adrian di empat tempat di Jakarta. Empat tempat itu 
antara lain rumah saudara dan kawan Adrian. "Mudah-mudahan 
segera ketemu. (keempat tempat itu) Di Jakarta semua," katanya 
menambahkan. 

Tidak profesional 

Menurut Wakil Ketua KPK Amin Sunaryadi, dalam penanganan kasus 
Adrian ini secara umum orang melihat bahwa penyidik tidak 
profesional. "Saya tidak menyatakan lembaga, melainkan tim 
penyidiknya yang tidak profesional sebab hal-hal itu bisa 
diperhitungkan. Saya tahu betul bahwa kalkulasi itu sebenarnya 
sudah ada dan sudah masuk ke mereka," kata Amin seusai 
pelantikan tiga deputi dan tujuh direktur KPK di Gedung KPK 
kemarin. 

Menurut catatan Kompas, Adrian Waworuntu dinyatakan buron 1 
Oktober 2004 dan masuk dalam daftar pencarian orang setelah 
kembali mangkir dari panggilan polisi seiring dengan berakhirnya 
masa izin istirahat karena sakit. Kepastian tentang status buron itu 
diungkapkan Suyitno Landung. 

Ditanya apakah KPK akan mengambil alih kasus ini mengingat 
kinerja Polri selama ini, Amin menegaskan bahwa hingga kini 
pimpinan KPK belum mengambil keputusan. Pimpinan KPK masih 
akan mempelajari kasus pembobolan Bank BNI ini secara cermat. 



Tentang kemungkinan KPK membuka data alur uang dalam kasus 
ini, Amin mengatakan, meskipun Undang-Undang (UU) KPK 
memungkinkan KPK melakukan hal itu, pimpinan KPK belum 
mengambil keputusan soal diambil alih atau tidaknya kasus 
pembobolan Bank BNI ini. 

"Dalam kasus BNI mestinya alur uang itu kunci utama untuk 
menentukan siapa pelaku utamanya. Nah data itu ada di sana 
(Polri)," kata Amin. 

Ia menambahkan, kini KPK masih menunggu kepulangan tim 
penyidik KPK di Brunei Darussalam yang sedang menjajaki sikap 
negara-negara lain dalam menangani kasus-kasus pencucian uang. 

Sebab, ujar Amin, uang hasil pembobolan Bank BNI tersebut 
diperkirakan berada di luar negeri sehingga KPK perlu mengetahui 
sampai sejauh mana kesediaan negara lain dalam menangani kasus-
kasus pencucian uang terkait. 

Diakui berkepanjangan 

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta 
Marwan Effendi mengatakan, pelimpahan berkas penyidikan Adrian 
Waworuntu memang berkepanjangan sehingga yang bersangkutan 
dibebaskan dari penahanan penyidik demi hukum. Sekarang 
tersangka tidak diketahui keberadaannya. 

"Sejak berkas penyidikan dilimpahkan ke kejaksaan untuk keempat 
kalinya, ada alibi dari penasihat hukum Adrian Waworuntu. Di 
dalam alibi disebutkan bahwa dana 4,6 juta dollar AS yang 
ditransfer PT Adhitya ke rekening pribadi Adrian Waworuntu 
merupakan hasil jual beli tanah di Cilincing," kata Marwan. 

Karena ada alibi itu, berkas penyidikan Adrian dikembalikan lagi 
kepada penyidik untuk membuktikan alibi tersebut. "Akhirnya, alibi 
itu dapat dipatahkan hingga kemudian dinyatakan lengkap pada 
pelimpahan ketujuh dari penyidik," kata Marwan lagi. 

Asal dana 4,6 juta dollar AS itulah yang kini perlu dibuktikan di 
pengadilan, terutama untuk membuktikan keterkaitannya dengan 
dana pembobolan Bank BNI melalui pendiskontoan surat kredit 
ekspor (L/C), dengan dokumen fiktif mencapai Rp 1,7 triliun, oleh 
Kelompok Gramarindo. 

Sejak Kamis sekitar pukul 09.00, pengacara Adrian Waworuntu, 
Donny Antares Irawan, diperiksa polisi sebagai tersangka. Donny 
disangka melanggar dua pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP), yakni Pasal 216 (menghalang-halangi penyidikan) dan Pasal 
263 (pemalsuan surat). 

Donny didampingi 47 pengacara, yang dipimpin Ketua Tim Amir 
Karyatin. Dalam pernyataannya kepada pers, Amir menyatakan 
bahwa penetapan tersangka terhadap seorang pengacara 
merupakan bentuk ironi dalam kemitraan profesi. "Dasar pengenaan 
ketentuan Pasal 216 dan 263 KUHP, dengan tidak mengindahkan 
mandat yang diberikan UU kepada profesi pembela, lebih 
mengesankan adanya usaha penyidik polisi untuk meminggirkan, 
bahkan melumpuhkan aktivitas pembela dalam menjalankan 
profesinya," papar Amir. 

Menanggapi pernyataan itu Suyitno Landung menegaskan, pihaknya 
melakukan proses hukum dengan menghormati peraturan 
perundang-undangan yang ada. 

"Jadi, bisa saja seorang advokat menjadi tersangka, tetapi harus 
lihat kasusnya. Dalam kasus seperti ini, bisa saja. Dan seorang 
tersangka itu kan belum tentu bersalah karena hanya disangka. 
Jadi, jangan takut dinyatakan sebagai tersangka," kata Suyitno. Ia 
menekankan, penentu terakhir adalah vonis di pengadilan. 
(VIN/NAW/ADP) 

 

 

 

 

Metropolitan 

Rabu, 13 Oktober 2004 

Adrian Waworuntu, "Orang Kuat" yang 
Diloloskan?  
AKHIR Maret 2004, Adrian Waworuntu dibebaskan demi hukum dari 
rumah tahanan Markas Besar Kepolisian Negara RI karena batas 
maksimal penahanannya habis, sementara berkas perkaranya tak 
kunjung dinyatakan lengkap. Saat itu, sindiran publik terhadap 
independensi polisi dalam kasus pembobolan Bank BNI makin sering 
muncul. Kini, saat berkas lengkap, Adrian "menghilang". Betulkah ia 
"orang kuat"? 

ISU bahwa Adrian "orang kuat" yang dapat berbuat seenak hatinya, 
termasuk memengaruhi aparat, muncul sejak lama. Ketika ia 
ditahan di Mabes Polri, sesuai pemantauan Kompas, sering beredar 
isu bahwa ia sering mendapat toleransi dengan bisa keluar sel pada 
malam hari. 

Seiring bergulirnya waktu, berkas penyidikan Adrian juga berjalan 
lambat. Bayangkan saja, pengerjaan berkas konsultan Kelompok 
Usaha Gramarindo itu dimulai bersamaan dengan berkas mantan 
Kepala Pelayanan Luar Negeri Bank BNI Kebayoran Baru, Edy 
Santosa. Namun, berkas Edy sudah selesai lebih dulu, dan oleh 
karenanya, Edy telah divonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
dengan hukuman penjara seumur hidup. Sementara, berkas Adrian 
baru dinyatakan lengkap (P21) pada 9 September 2004, setelah 
tujuh kali bolak-balik dari polisi ke jaksa, dan juga sebaliknya. 

Apa yang menjadikan penyelesaian berkas penyidikan Adrian begitu 
lamban? Padahal, selama 120 hari lamanya ia ditahan polisi (tentu 
saja dengan asumsi kebiasaan Adrian keluar malam saat masih 
ditahan, ditiadakan). Artinya, seperti dikatakan pengacara Adrian, 
Donny Antares Irawan, seharusnya polisi dapat memeriksa Adrian 
sepanjang masa penahanan tersebut. 

"Seharusnya, polisi dapat memeriksa klien saya sejak pukul 08.00 
sampai pukul 22.00, kali 120 hari. Mengapa waktu itu pemeriksaan 
tidak dimaksimalkan," ujar Donny. 

Polisi pun dibuat kebingungan oleh Adrian, karena tidak adanya 
kejelasan posisi saat yang bersangkutan akan diserahkan ke 
kejaksaan setelah berkasnya dinyatakan P21. 

Direktur Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir 
Jenderal (Pol) Samuel Ismoko beberapa hari setelah berkas Adrian 
dinyatakan P21 berkali-kali menyatakan bahwa tersangka itu masih 
berada di Jakarta. Menurut Ismoko, informasi itu ia peroleh setelah 
menghubungi beberapa teman dekat Adrian. 

Keyakinan polisi berubah setelah penyidik Direktorat Ekonomi dan 
Khusus menerima surat permohonan izin sakit dari dr F Winerungan 
lewat Donny Antares Irawan. Setelah menerima surat tersebut, 
Ismoko menyatakan, Adrian berada di Kotamobagu, Sulawesi Utara; 
sesuai domisili dr F Winerungan. Sebuah tim kecil polisi lalu 
diberangkatkan ke kota tersebut untuk mengecek keberadaan 
Adrian. 

Hasilnya? Ternyata nihil. Adrian tak pernah berada di Kotamobagu. 
Donny Antares pun kena getahnya. Ia ditetapkan sebagai tersangka 
dengan sangkaan menghalangi penyidikan dan memberikan 
keterangan palsu kepada polisi. 

Lantas, di mana sebenarnya Adrian berada? Spekulasi yang beredar 
menyebutkan ia telah berada di Singapura. 

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Suyitno 
Landung beberapa waktu lalu sempat menyatakan, ia menugaskan 
anak buahnya untuk memburu Adrian ke empat titik di Jakarta. 
Senin lalu, Suyitno kemudian menyatakan bahwa perburuan di 
empat titik itu gagal pula. Yang lalu diumumkan adalah sayembara 
dengan hadiah Rp 1 miliar kepada mereka yang dapat memberi 
informasi akurat tentang keberadaan Adrian. 



Dengan kenyataan akhir-akhir ini, terbukti bahwa Adrian, seperti 
halnya tersangka lain yang juga tinggal di Singapura, Maria Pauliene 
Lumowa, ibaratnya telah "mempermainkan" banyak kalangan. Mulai 
dari polisi dan juga kejaksaan yang "babak belur" menghadapi kritik 
masyarakat, sampai pengacaranya yang dijadikan tersangka. Belum 
lagi jika kerugian rakyat akibat pembobolan Bank BNI juga dihitung. 
Akan lebih banyak lagi yang dirugikan. 

Berbagai pernyataan pejabat Polri-seperti "Maria telah menghina 
hukum Indonesia"- yang dikatakan Kepala Polri Jenderal (Pol) Da’i 
Bachtiar, akhir 2003, ibaratnya angin lalu saja bagi keduanya. 

BETAPA "perkasa"-nya Adrian. Ia berhasil memengaruhi manajemen 
Bank BNI sehingga percaya kepadanya sebagai penjamin atas 
pencairan dana berdasarkan surat kredit ekspor dengan dokumen 
fiktif. Ia juga melakukan segala upaya sehingga proses hukum 
terhadapnya, ibarat berada di bawah kendalinya. Kini, ketika 
sebuah mekanisme hukum harus dijalankan, yakni saat akan 
diserahkan ke jaksa, ia pun dapat berkelit dengan menghilang. 

Betulkah Adrian "orang kuat" yang dikenal memiliki kedekatan 
dengan sejumlah tokoh di tingkat elite nasional? Perihal kedekatan 
ini sempat terungkap dalam tulisan tangan Edy Santosa, sebagai 
resume sebelum diperiksa polisi. Herman Kadir, kuasa hukum Edy 
Santosa, pada 18 November 2003 menyatakan, dalam tulisan itu 
kliennya menyatakan bahwa sejumlah pengusaha dan rekan usaha 
yang diduga sebagai pembobol Bank BNI, pada April 2003 pernah 
bertemu dengan mantan pejabat tinggi di republik ini yang cukup 
berpengaruh. Pertemuan berlangsung di Kemang, Jakarta Selatan. 

Dalam catatannya, Edy Santosa menyatakan, pada bulan April 2003 
Adrian Waworuntu dan Maria Lumowa mengundangnya dalam 
pertemuan mereka dengan tokoh tersebut. Selain tokoh tersebut, 
mereka juga bertemu sejumlah ketua umum dari partai politik. 
Waktu itu, tokoh tersebut mengaku tidak punya cukup dana untuk 
sebuah kepentingan politiknya. Mengetahui kesulitan tersebut, 
Adrian dan Maria sanggup menghimpun dana. 

Pertemuan tak hanya terjadi sekali. Sebelumnya, pada akhir Maret 
2003, Edy Santosa juga diperkenalkan kepada tokoh tersebut oleh 
Adrian, di kantornya di Jalan Talang Betutu, Jakarta Pusat. Di lain 
kesempatan, pada awal Maret 2003, Adrian Waworuntu 
memperkenalkan Edy Santosa kepada salah seorang menteri 
Kabinet Gotong Royong di lobi Bandara Internasional Soekarno-
Hatta. Adrian juga beberapa kali menyatakan kedekatan 
hubungannya dengan para pejabat negara termasuk petinggi Polri. 
Banyaknya relasi Adrian Waworuntu dan Maria inilah yang membuat 
Edy Santosa yakin bahwa nasabahnya tersebut tidak akan 
melakukan tindakan negatif. 

Bagi Edy, nasi bagaikan sudah menjadi bubur. Ia mempercayai 
Adrian dan Maria sehingga membubuhkan persetujuannya atas 
pencairan kredit Kelompok Usaha Gramarindo. Yang dikecam 
banyak kalangan adalah mengapa aparat hukum kita kecolongan 
kembali, dengan hilangnya Adrian. 

Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, berpendapat, 
banyak "lubang" yang layak dikritisi dalam proses hukum terhadap 
Adrian. 

"Pertama, mengapa berkas sampai 120 hari tak kunjung sempurna. 
Ada skenario apa? Kemudian, kalau terhadap Adrian sudah 
diberlakukan cegah ke luar negeri, bukankah intelijen polisi tetap 
harus mengawasi pergerakan dia, mengingat dia tersangka penting 
kasus pembobolan triliunan rupiah?" tandasnya. 

Direktur Eksekutif LSM Imparsial Rachland Nashidik menambahkan, 
kasus Adrian membuktikan betapa pemerintahan Megawati tidak 
punya komitmen terhadap penegakan hukum. "Sebab, Komisi 
Kepolisian Nasional yang keberadaannya diamanatkan undang- 
undang dan fungsinya sangat terasa saat ini pun belum terbentuk," 
ujarnya. 

Sungguh menyedihkan. Apalagi, menurut Ketua Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein, keadaan ini membuat 
nama Indonesia makin terpuruk dalam pemberantasan kejahatan 

pencucian uang. Pak Polisi, apakah Anda berpikir tentang citra? 
(ADI PRINANTYO) 

 

Bisnis & Investasi 

Kamis, 09 Desember 2004 

Instansi Penyidik Pencucian Uang Perlu 
Diperbanyak  
Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) mengusulkan perlunya diperluas instansi yang dapat 
menyidik tindak pidana pencucian uang sehingga terdapat lebih dari 
satu penyidik. 

"Saat ini, yang bisa menyidik tindak pidana pencucian uang di 
Indonesia hanya polisi. Seharusnya itu diperluas, seperti di Malaysia 
dan Amerika Serikat," kata Ketua PPATK Yunus Husein di Jakarta, 
Rabu (8/12). 

Pernyataan Yunus tersebut sekaligus meralat berita Kompas, Selasa 
(7/12) yang berjudul "PPATK Meminta Kewenangan Lebih Besar". 

Masih terkait dengan ralat berita, Yunus mengatakan, kewenangan 
pemeriksaan, pada dasarnya, telah diberikan oleh Undang-Undang 
No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No 25 Tahun 
2003 pasal 27 ayat 1 huruf c, yang berbunyi "Dalam melaksanakan 
tugasnya, PPATK mempunyai wewenang : melakukan audit terhadap 
Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman 
pelaporan mengenai transaksi keuangan". 

Selanjutnya, dalam pasal 27 ayat 2 disebutkan, dalam melakukan 
audit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, PPATK terlebih 
dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan 
pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan. 

Sejauh ini, kata Yunus, PPATK telah memanggil penyedia jasa 
keuangan, khususnya industri perbankan yang belum menyampaikan 
laporan, baik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 
maupun Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). Saat ini, PPATK 
bersama - sama dengan Bank Indonesia sebagai regulator perbankan 
dan Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Lembaga 
Keuangan sebagai regulator Perusahaan Asuransi, Perusahaan 
Pembiayaan, dan lainnya sedang dan akan melakukan audit 
kepatuhan. 

Yunus juga mengemukakan, pihaknya tidak pernah menyampaikan 
pernyataan usulan hukuman mati seperti diberitakan Kompas. 
Menurut dia, yang pernah disampaikan adalah Undang - Undang 
Tindak Pidana Pencucian Uang belum ada yang dipakai menghukum 
para pelaku tindak pidana pencucian uang, karena hukumannya 
lebih ringan dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi yang memberikan hukuman mati, dan memungkinkan 
pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, dalam amandemen 
Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, nantinya hukuman 
yang ada tersebut perlu diperberat. (FAJ) 

 

Finansial 

Sabtu, 13 Maret 2004 

PPATK: Kesadaran Bank dan PJK Rendah  
- Untuk Laporkan Transaksi Mencurigakan 
Jakarta, Kompas - Kesadaran perbankan dan pengelola jasa 
keuangan nonbank untuk melaporkan transaksi keuangan yang 
terindikasi tindak pidana pencucian uang ke Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan masih rendah. Baru sekitar 26 persen 
bank umum yang melaporkan transaksi mencurigakan. Hal ini, 



antara lain, disebabkan penerapan prinsip mengenal nasabah belum 
dijalankan secara konsisten. 

Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) Yunus Husein di Jakarta, Jumat (12/3), baru 36 bank dari 
138 bank umum yang menyampaikan laporan transaksi 
mencurigakan (LTM) pada PPATK. Di luar perbankan, hanya satu 
perusahaan pembiayaan dan dua perusahaan sekuritas yang 
menyampaikan laporan serupa. 

"Dilihat dari jumlah yang lapor, jauh di bawah harapan. Jumlah LTM 
memang bertambah, tetapi pengelola jasa keuangan (PJK) yang 
melapor belum optimal. Untuk perbankan sendiri, lebih dari 100 
bank belum pernah lapor. Belum lagi perusahaan pembiayaan, 
sekuritas, pengelola dana pensiun, dan asuransi," ujarnya. 

Yunus mengakui, pengelola jasa keuangan tidak perlu melapor 
kalau memang tidak ada transaksi yang terindikasi tindak pidana 
pencucian uang. Namun, berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 
Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi yang 
diklasifikasikan LTM sangat mungkin terjadi di perbankan. 

Sedikitnya jumlah bank dan PJK yang melapor terutama disebabkan 
belum konsistennya penerapan prinsip mengenal nasabah (know 
your customer/ KYC) dalam industri keuangan. Bank enggan 
melapor karena khawatir nasabahnya lari ke bank lain. 

"Masih terjadi, nasabah yang ditolak di satu bank, diterima di bank 
lain karena penerapan sistem KYC belum seragam. Karena itu, 
banknya jadi ragu melapor," ujarnya. Selain itu, bank enggan repot 
berurusan dengan aparat kepolisian jika LTM benar-benar tindak 
pidana pencucian uang. Yunus yakin jika prinsip KYC diterapkan 
dengan baik jumlah bank dan PJK yang melapor lebih banyak. 

Sanksi 

Mengenai sanksi yang diberikan pada PJK yang tidak melaporkan 
transaksi mencurigakan, Yunus mengatakan, PPATK tidak 
berwenang menjatuhkan sanksi. Sanksi pidana ditangani oleh 
kepolisian, sementara sanksi administratif diberikan oleh Bank 
Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), serta 
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. "Tetapi, PPATK berhak 
bertanya pada PJK. Kami pertanyakan mengapa perkembangannya 
tidak terlalu menggembirakan dilihat dari jumlah yang melapor," 
ujarnya. 

Sampai kemarin jumlah laporan yang masuk ke PPATK mencapai 
532 LTM. Sebanyak 200 LTM dikelompokkan dalam 79 kasus tindak 
pidana pencucian uang dan telah diserahkan kepada polisi untuk 
ditindaklanjuti. 

Wakil Kepala PPATK I Gde Made Sadguna mengatakan, PPATK 
sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk mengingatkan 
perbankan dan PJK akan kewajibannya melaporkan transaksi yang 
mencurigakan. Opsi itu, antara lain, bekerja sama dengan BI untuk 
melakukan audit dan mengundang direktur kepatuhan bank guna 
mengetahui masalah sebenarnya. 

"Tidak ada alasan untuk khawatir karena ada perlindungan saksi. 
Juga tidak ada alasan untuk tidak melapor karena sosialisasi 
peraturan dan pedoman pelaksanaannya telah banyak dilakukan," 
ujarnya. 

Direktur Kepatuhan Bank Mega, Suwartini, mengakui, penerapan 
prinsip mengenal nasabah belum seragam. Biasanya kantor cabang 
bank di daerah menerapkan prinsip ini tidak seketat kantor 
pusatnya di Jakarta karena bank pesaingnya juga melakukan hal 
serupa. 

Selain itu, belum semua bank memiliki sistem online yang 
menghubungkan bank langsung dengan PPATK. "Belum semua bank 
memiliki instrumennya. Karena sifatnya rahasia, laporannya juga 
harus langsung dan hanya sedikit orang yang tahu bahwa itu 
dilaporkan," ujar Suwartini yang juga Ketua Forum Komunikasi 
Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) ini. 

Namun, pihaknya sudah meminta semua direktur kepatuhan bank 
untuk melaporkan setiap transaksi mencurigakan, terutama 
transaksi tunai bernilai lebih dari Rp 500 juta. "Yang penting, jika 
ada kecurigaan harus dilaporkan. Tak usah khawatir keliru karena 
pembuktian dan analisisnya adalah tanggung jawab PPATK," ujar 
Suwartini.(was) 

 

Bisnis & Investasi 

Sabtu, 28 Februari 2004 

Dua Perusahaan Sekuritas Akui Aliran Dana 
Kasus L/C Fiktif Bank BNI Masuk Bursa  
Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
telah menerima jawaban dari dua perusahaan sekuritas mengenai 
transaksi saham yang terkait dengan aliran dana kasus surat kredit 
(L/C) fiktif Bank BNI yang masuk ke bursa. Tercatat dua transaksi 
pembelian saham menggunakan dana hasil L/C fiktif tersebut 
dengan nilai yang mendekati Rp 2 miliar.  

"Ada dua perusahaan sekuritas yang menjawab surat kami. Mereka 
membenarkan bahwa terjadi transaksi pembelian saham dengan 
dana yang berdasar penelusuran kami berasal dari kasus Bank BNI," 
ujar Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) Yunus Husein di Jakarta, Jumat (27/2). 

Yunus menolak menyebutkan nama kedua perusahaan itu. "Berdasar 
UU Nomor 25/2003 tentang tindak pidana pencucian uang, 
kerahasiaan pelapor harus dijamin," katanya. 

Sebelumnya, PPATK menghubungi empat perusahaan efek dan 
manajer investasi yang terkait aliran dana yang masuk ke bursa. 
Nilai transaksi surat berharga yang terdiri atas obligasi, saham dan 
reksa dana mencapai Rp 11,47 miliar. Kepastian aliran dana yang 
masuk ke pasar saham ini didapat setelah meneliti 143 rekening 
yang terkait dengan kasus Bank BNI. 

Menurut Yunus, transaksi terbesar dilakukan pada September 2003, 
yaitu berupa pembelian reksa dana, dan terjadi sebelum ketentuan 
wajib lapor lembaga keuangan untuk setiap transaksi mencurigakan 
diberlakukan mulai 18 Oktober 2003. Sementara pembelian saham 
dilakukan dengan dana hasil penjualan sebagian reksa dana. 

PPATK juga mendapat jawaban permintaan keterangan yang terkait 
dengan aliran dana kasus Bank BNI dari instansi sejenis di Uni 
Emirat Arab (UAE). Diketahui, perusahaan yang berkedudukan di 
Sharjah, UAE, membuka L/C di beberapa bank di Kepulauan Cook 
dan sejumlah negara lain. 

"Hal ini mencurigakan. Karena di Dubai dan Abu Dhabi banyak 
lembaga keuangan yang kredibel. Kenapa jauh-jauh membuka L/C 
di Kepulauan Cook?" ujarnya. 

Secara keseluruhan, PPATK menerima 497 Laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari 36 bank dan satu perusahaan 
pembiayaan. Laporan dari perusahaan pembiayaan terkait dengan 
aliran dana kasus Bank BRI yang digunakan untuk membeli 
kendaraan roda empat. 

Dari 497 LTKM yang diterima, 198 LTKM diklasifikasikan dalam 78 
kasus yang mempunyai indikasi tindak pidana pencucian uang dan 
telah diserahkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti. (was)  

 

Finansial 

Selasa, 02 Maret 2004 

Paling Cepat Bulan Juni Indonesia Dikeluarkan 
dari Status NCCT’s  
Jakarta, Kompas - Meskipun sudah menyerahkan laporan mengenai 
rencana aksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 



(PPATK) untuk mencegah tindakan pencucian uang di Indonesia, 
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) belum 
mengeluarkan Indonesia dari status tidak kooperatif dalam 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Non-Cooperative 
Countries and Territories/NCCT’s). Sebagai badan kerja sama 
internasional yang bergerak dalam bidang pemberantasan kegiatan 
pencucian uang, FATF baru akan membahas nasib Indonesia pada 
bulan Juni 2004. 

Demikian diutarakan Ketua PPATK Yunus Husein kepada wartawan 
seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, 
Senin (1/3). Jika Indonesia belum dikeluarkan dari daftar NCCT’s 
pada pertemuan bulan Juni 2004 di Seoul, Korea Selatan, Indonesia 
akan mendesak FATF untuk memberikan keputusan itu pada 
pertemuan bulan Oktober 2004 . 

Yunus mengatakan, pada bulan Oktober 2004 terhitung satu tahun 
sejak Indonesia menyampaikan Undang-Undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang dibuat Pemerintah Indonesia kepada FATF. 
Oleh karena itu, PPATK berusaha keras agar Indonesia keluar dari 
daftar NCCT’s. 

Menyinggung negara lain yang sudah meninggalkan Indonesia dari 
daftar NCCT’s, Yunus mengatakan, dirinya juga merasa heran 
karena negara lain mudah keluar dari daftar tersebut. Mungkin itu 
terjadi karena keterlibatan pemerintah negara masing-masing 
dalam melakukan pendekatan ke FATF. 

"Kita sudah melakukan banyak hal, tetapi belum dikeluarkan dari 
daftar negara tak kooperatif. Saya tak bisa berpikir, Ukraina dan 
Mesir kok bisa cepat benar," ujar Yunus. 

Padahal, upaya Indonesia untuk keluar dari daftar NCCT’s tidak 
kalah dengan apa yang dilakukan Ukraina dan Mesir. Sesuai dengan 
informasi dari negara yang telah dikeluarkan dari daftar NCCT’s, 
sebenarnya mereka memang melakukan pendekatan dengan FATF. 

Peran pemerintah 

Yunus menegaskan, dari pengamatannya, negara-negara itu dapat 
dikeluarkan dari daftar NCCT’s bukan semata faktor substansi. 
Namun, terdapat faktor pendekatan dari pemerintah negara 
masing-masing. 

"Kita akan minta tolong Deplu agar pihak Departemen Luar Negeri 
menugaskan diplomatnya untuk memberikan penjelasan kepada 
FATF. Bila perlu, kepala-kepala perwakilan untuk memberikan 
penjelasan," ujar Yunus. 

Kinerja PPATK hingga saat ini telah menerima 497 Laporan 
Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari 36 bank dan satu 
perusahaan pembiayaan. Laporan dari perusahaan pembiayaan 
terkait dengan aliran dana kasus Bank BRI yang digunakan untuk 
membeli kendaraan roda empat. 

Dari 497 LTKM yang diterima, 198 LTKM diklasifikasikan dalam 78 
kasus yang mempunyai indikasi tindak pidana pencucian uang dan 
telah diserahkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti. 

Kerja sama Singapura 

Dalam kesempatan itu, Yunus menjawab desakan anggota DPR agar 
melakukan kerja sama dengan pihak Singapura bahwa PPATK akan 
mencoba lagi untuk menawarkan kerja sama dengan Singapura. 
Apalagi pihak Deplu juga sudah punya rencana untuk membuat 
kerja sama itu. 

Menurut Yunus, dalam rencana aksi Indonesia yang sudah 
diserahkan kepada FATF juga telah dicantumkan keinginan untuk 
bekerja sama dengan Singapura. Jadi, kalau pihak Singapura tak 
bersedia bekerja sama, hal itu akan disampaikan ke FATF. (BOY) 

 

 

 

Finansial 

Jumat, 03 Desember 2004 

PPATK Bisa Juga Pemeriksa Properti  
Jakarta, Kompas - Praktik pencucian uang bukan hanya dapat 
terjadi melalui lembaga keuangan, tetapi juga pada sektor 
properti. Karena itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) yang telah mendapatkan mandat untuk 
memeriksa semua transaksi mencurigakan dapat pula meneliti 
transaksi-transaksi di sektor properti. 

"Saat ini banyak yang tanya, mengapa properti booming, sementara 
rasio antara kredit yang disalurkan bank dibandingkan dengan dana 
simpanan masyarakat (loan to deposit ratio/LDR) di bawah 50 
persen. Dari mana uang untuk membangun properti itu? Kami belum 
meneliti secara kasus per kasus soal ini," ujar Kepala PPATK Yunus 
Husein menjawab pertanyaan pers di sela workshop "Peningkatan 
Pemahaman Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 
Custumer Principles-KYS)" di Hotel Savoy Homan Bandung, Kamis 
(2/12). 

Untuk saat ini, lanjut Yunus, PPATK masih mengutamakan 
pelaporan dari lembaga penyedia jasa keuangan. Namun, 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003 tentang 
Penggunaan Kewenangan PPATK, lembaga ini bisa memperluas 
cakupan analisa laporan keuangan ke sektor lain, termasuk sektor 
properti. 

"Kami (PPATK) bisa menerima informasi dari siapa pun mengenai 
indikasi adanya tindak pidana pencucian uang. Kalau ada praktik 
money laundering di sektor properti, kami akan teliti," janji Yunus. 

Dari 134 bank umum yang sekarang beroperasi di Indonesia, baru 58 
bank yang sudah melaporkan tentang adanya transaksi 
mencurigakan (suspicious transaction) ke PPATK. 

Menurut Yunus, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah 
dengan UU No 25/2003, bank yang tidak melaporkan adanya 
transaksi yang mencurigakan bisa dikenai denda antara minimum Rp 
250 juta dan maksimal Rp 1 miliar. 

Selain perbankan, jelas Yunus, penyedia jasa keuangan lainnya juga 
wajib melaporkan tentang adanya transaksi mencurigakan kepada 
PPATK. Secara keseluruhan, penyedia jasa keuangan yang ada 
hampir 4.000, terdiri atas bank umum 134, Bank Perkreditan Rakyat 
2.000 lebih, dan perusahaan asuransi sekitar 200-an. 

Lembaga lain yang juga harus melapor adalah perusahaan 
pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, dan 
kustodian. "Yang melaporkan dari perusahaan efek dan pedagang 
valutan asing masing-masing baru tiga, dana pensiun dan 
perusahaan pembiayaan masing-masing satu, sedangkan dari 
perusahaan asuransi jiwa belum ada," ungkap Yunus. 

Sampai sekarang PPATK sudah menerima laporan mengenai 
transaksi yang mencurigakan lebih dari 1.100. Pihaknya, ujar Yunus, 
sudah meneruskan 220 laporan tentang analisa keuangan kepada 
Polri dan Kejaksaan Agung untuk diinvestigasi lebih lanjut. 

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda 
S Goeltom, dalam sambutannya yang dibacakan Bachri Ansori, 
Direktur Unit Khusus Industri Perbankan BI, menyatakan, 
berdasarkan kaji ulang Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF), Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara 
dengan klasifikasi Non Cooperative Countries and Territories 
(NCCTs) karena dinilai belum memiliki dan belum menerapkan 
sistem dan upaya penanganan tindak pidana pencucian uang yang 
efektif. (GUN/LUQ) 

 

 

 



Politik & Hukum 

Kamis, 19 Februari 2004 

Wujudkan Rezim Antipencucian Uang yang 
Efektif  
Jakarta, Kompas - Pemerintah bertekad mewujudkan rezim 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana antipencucian uang 
yang efektif seperti dilakukan Malaysia dan Thailand. Pemerintah 
telah menyepakati substansi rancangan Implementation Plan 
Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Financial Action 
Task Force ong Money Laundering (FATF) sebelum sidang review 
FATF, 23 Februari 2004. 

Demikian dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan 
Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Ketua Komite 
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seusai rapat koordinasi 
khusus di Jakarta, Selasa (17/2). Hadir dalam rapat itu Menteri 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, Kepala 
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus 
Husein. "Rapat khusus kami lakukan untuk mengoordinasikan 
langkah Indonesia selama tiga tahun terakhir ini dalam 
memberantas tindak pidana pencucian uang. Makin hari langkah 
kita makin efektif," ujar Yudhoyono. 

Efektivitas langkah pemerintah menurut Yudhoyono terlihat dari 
penerbitan UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang sebagaimana diubah dengan UU No 25/2003, membangun 
kelembagaan operasional PPATK dan pembentukan Komite TPPU 
yang diketuainya. "Pada tahun 2001 kita masuk dalam negara yang 
tidak kooperatif dalam tindak pidana antipencucian uang. Kita 
hampir dapat sanksi. Namun, dengan langkah konkret kita dapat 
terhindar dari sanksi itu," ujar dia. 

Terkait dengan Implementasi Plan yang akan disampaikan PPATK ke 
FATF, Indonesia sungguh berharap tidak lagi dimasukkan dalam 
daftar negara yang tidak kooperatif memberantas tindak pidana 
pencucian uang. 

Terima 187 laporan 

Kepala PPATK yang juga Sekretaris Komite TPPU Yunus Husein 
mengatakan, selama pengambilan langkah pemberantasan tindak 
pidana antipencucian uang, PPATK menerima 187 laporan transaksi 
keuangan mencurigakan dari 36 bank dan satu perusahaan 
keuangan. Sebanyak 67 kasus dari ratusan laporan telah diserahkan 
ke kepolisian. 

Terkait dengan pelimpahan kasus transaksi mencurigakan, Kepala 
Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Erwin 
Mapaseng menjelaskan adanya perbedaan data. Sebanyak 10 kasus 
yang disebut Yunus belum masuk dalam daftar yang dimiliki 
Kepolisian. (INU) 

 

Finansial 

Sabtu, 04 Desember 2004 

PPATK dan BI Segera Audit Perbankan  
Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) bersama Bank Indonesia (BI) segera mengaudit perbankan 
untuk mengetahui ada tidaknya praktik pencucian uang (money 
laundering). Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk lepas 
dari daftar negara yang dianggap tidak kooperatif dalam 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh satuan tugas 
internasional yang memantau penanganan pencucian uang 
(Financial Action Task Force on Money Laundering/FATF). 

"Saat ini, kami bersama BI sedang menyusun program audit dan 
prioritas bank yang akan diperiksa," kata Ketua PPATK Yunus Husein 
di Jakarta, Jumat (3/12). 

Yunus menjelaskan, program audit tersebut akan dijalankan 
sebelum kunjungan pejabat FATF ke Indonesia pada Januari 2005. 
Dengan demikian, ketika FATF berkunjung, diharapkan PPATK sudah 
memiliki bukti bahwa program audit perbankan sudah berjalan. 

Ditanya apakah PPATK dan BI akan memprioritaskan pemeriksaan 
terhadap lima bank yang dianggap tidak kooperatif terhadap upaya 
memberantas tidak pidana pencucian uang, Yunus mengatakan, hal 
itu belum dibicarakan. Lima bank yang dianggap tidak kooperatif 
yaitu BOT, Bank Gbl, Bank Hrf, Bank Vtr, dan Bank PbD. 

Ditambahkan, selain melakukan program audit, PPATK juga akan 
melakukan semua hal yang diminta FATF untuk lepas dari daftar 
hitam. FATF memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam karena 
tiga hal yaitu ketidakyakinan apakah UU telah dipakai untuk 
mencegah pencucian uang secara efektif. Kedua, belum adanya 
bukti Indonesia telah bekerja sama dalam bantuan hukum timbal 
balik. Ketiga, belum ada bukti perusahaan di Indonesia mematuhi 
program untuk memberantas pencucian uang. 

Upaya yang telah dilakukan PPATK antara lain, menyerahkan RUU 
tentang tindak pidana pencucian uang ke Presiden dan Departemen 
Kehakiman dan HAM. PPATK juga meminta Depkeu mengawasi 
lembaga keuangan, seperti asuransi dan dana pensiun. 

Per 2 Desember 2004, transaksi keuangan mencurigakan yang 
dilaporkan ke PPATK mencapai 1.152 yakni 1.143 kasus di 
perbankan dan sembilan di lembaga nonbank. Sudah 231 kasus yang 
diserahkan ke polisi dan kejaksaan. (FAJ) 

 

Finansial 

Senin, 08 November 2004 

PPATK Menilai Asuransi Tidak Kooperatif  
Jakarta, Kompas - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan Yunus Husein menilai industri asuransi merupakan 
lembaga keuangan yang paling tidak kooperatif dalam pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 
Oleh karena itu, PPATK meminta Departemen Keuangan sebagai 
otoritas asuransi lebih ketat mengawasi industri tersebut. 

Yunus menilai demikian karena hingga saat ini tidak ada satu pun 
perusahaan asuransi yang memberikan Laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK. Padahal, menurut Yunus, 
sebagai lembaga keuangan, asuransi berpotensi dijadikan tempat 
untuk mencuci uang hasil tindak kejahatan. Apalagi saat ini 
perusahaan asuransi juga menyediakan produk unit-linked dengan 
premi tunggal yang nilainya cukup besar. Unit-linked merupakan 
produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. 

Yunus menjelaskan, sampai pekan lalu PPATK telah menerima 1.106 
LTKM. "Namun tidak ada satu pun yang berasal dari asuransi," 
katanya. Perinciannya, 1.097 dari bank, empat dari perusahaan 
efek, tiga dari pedagang valuta asing, satu dana pensiun, dan satu 
lembaga pembiayaan. 

Oleh karena itu, kata Yunus, dalam pertemuan Komite Koordinasi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang hari Senin (8/11) ini yang akan menetapkan aplikasi 
pelaksanaan tindak pidana pencucian uang dan menetapkan sasaran 
dalam program kerja 100 hari, pihaknya akan meminta Depkeu 
lebih ketat mengawasi kinerja asuransi. 

Yunus menambahkan, agar lebih transparan, nantinya PPATK akan 
mewajibkan lembaga keuangan bank dan nonbank secara berkala 
melaporkan pemantauan terhadap transaksi yang mencurigakan, 
ada atau tidak ada, kepada PPATK. 

Hingga saat ini, total perusahaan asuransi yang beroperasi di 
Indonesia berjumlah 160 perusahaan, terdiri atas 102 asuransi 
umum dan 58 asuransi jiwa. Selama periode Januari-Juni 2004, 
premi unit-linked mencapai Rp 1,57 triliun atau 18,5 persen dari 



total pendapatan premi. Apabila dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun lalu, premi unit-linked naik 127 persen. 

Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia Hotbonar Sinaga 
mengatakan, penilaian dari PPATK tersebut hanya didasarkan pada 
masalah kepatuhan. "Sampai kini belum ada kasus pencucian uang 
di asuransi," katanya. Kendati demikian, pihaknya tetap akan 
mengimbau asuransi agar lebih aktif melaporkan ada tidaknya 
transaksi mencurigakan ke PPATK. (FAJ) 

 

Bisnis & Investasi 

Jumat, 30 April 2004 

Penanganan Kasus BNI Pengaruhi Penilaian 
FATF  
Jakarta, Kompas - Keseriusan penegak hukum Indonesia menangani 
kasus pembobolan Bank BNI berpengaruh terhadap penilaian 
Financial Action Task Force on Money Laundering (satuan tugas aksi 
keuangan yang menangani masalah pencucian uang). Jika kasus ini 
berhasil ditangani dengan cepat dan tepat, peluang Indonesia untuk 
keluar dari daftar hitam Financial Action Task Force on Money 
Laundering akan lebih besar. 

Hal ini dikatakan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) I Gde Made Sadguna seusai 
penandatanganan nota kesepahaman antara PPATK dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (29/4). Nota 
kesepahaman ditandatangani Kepala PPATK Yunus Husein dan Ketua 
KPK Taufiequrachman Ruki. 

Menurut Made Sadguna, bulan Juni mendatang Indonesia akan 
bertemu Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 
untuk meninjau kembali rencana penerapan penanganan tindak 
pidana pencucian uang yang diserahkan dalam Sidang FATF bulan 
Februari lalu. FATF akan menanyakan dan Indonesia harus memberi 
bukti kemajuan penerapan rencana tersebut. 

"Kan ada target waktu yang harus dipenuhi. Kasus yang muncul di 
media juga akan ditanyakan, bagaimana penanganannya. Ini yang 
sulit karena yang dimonitor FATF adalah kasus BNI," ujarnya. 

Belajar dari pengalaman Ukraina keluar dari daftar hitam FATF 
Februari lalu, menurut Sadguna, karena berhasil memberi bukti 
penanganan sedikitnya tiga kasus pencucian uang. 

"Maka, kalau kita berhasil dengan kasus BNI, bisa diharapkan jadi 
credit point. Tetapi, sebaliknya. Kalau enggak beres, saya 
pesimistis. Buat mereka berarti sistem kita belum jalan, baru di 
atas kertas saja," ujar Sadguna. Kasus BNI berkaitan dengan surat 
kredit (L/C) fiktif senilai Rp 1,7 triliun yang terbongkar bulan 
Oktober 2003. 

Tukar informasi 

Wakil Ketua KPK Amien Sunaryadi mengatakan, kerja sama PPATK 
dan KPK terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal 
dari hasil korupsi. KPK dan PPATK dapat bertukar informasi tentang 
analisis aliran dana yang terkait dengan tindak pidana pencucian 
uang dan korupsi, serta proses penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutannya. 

Menurut Yunus Husein, indikasi pencucian uang bisa berasal dari 
laporan penyelenggara jasa keuangan yang dicek silang dengan data 
KPK, atau permintaan KPK untuk mengusut aliran dana yang terkait 
dengan dugaan korupsi. 

Sampai saat ini PPATK telah menerima 614 Laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari 38 bank umum, 1 lembaga 
pembiayaan, 1 dana pensiun, 1 perusahaan sekuritas, dan 3 
pedagang valuta asing. Analisis terhadap 253 LTKM dikelompokkan 
dalam 92 kasus yang terindikasi pencucian uang telah diteruskan 
pada kepolisian dan kejaksaan. 

Adanya laporan dari pedagang valuta asing terkait pembelian mata 
uang dollar Singapura senilai Rp tujuh miliar, kata Yunus, dana itu 
termasuk dalam aliran dana pembobolan sebuah bank umum yang 
oleh pelaku berusaha ditukar ke satuan mata uang asing.(was) 

 

Bisnis & Investasi 

Sabtu, 30 Oktober 2004 

KILASAN EKONOMI  

Program Keluar dari Daftar Hitam FATF - Komite Koordinasi 
Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang mengusulkan penghapusan 
Indonesia dari daftar hitam Financial Task Force on Money 
Laundering (FATF) masuk dalam program 100 hari pemerintahan 
baru. Demikian dikemukakan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein di Jakarta hari Jumat 
(29/10). Yunus mengatakan, keluarnya Indonesia dari status negara 
yang dianggap tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian 
uang kemungkinan besar akan terjadi pada bulan Februari 2005, 
ketika FATF mengadakan sidang pleno. Optimisme itu muncul 
karena Presiden FATF Jean-Louis Fort sudah memastikan pihaknya 
akan datang melihat implementasi pemberantasan pencucian uang 
di Indonesia. Dengan datang langsung ke Indonesia, FATF 
diharapkan memiliki penilaian berbeda. Indonesia masuk dalam 
daftar hitam FATF karena dianggap tidak mempraktikkan UU, tidak 
bekerja sama dengan negara lain, dan kurang tegas terhadap 
lembaga keuangan yang bandel. (FAJ)  

 

Internasional 

Jumat, 06 Februari 2004 

Singapura Tidak Beritikad Baik  
Nusa Dua, Kompas - Singapura tidak beritikad baik terhadap 
Indonesia sehubungan dengan sikap negara kecil itu yang tidak mau 
menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Padahal, 
perjanjian ekstradisi juga merupakan salah satu kerangka hukum 
yang efektif memberantas terorisme dan kejahatan ekonomi. Sikap 
Singapura itu tidak lain hanyalah untuk melindungi para "penyamun" 
Indonesia yang bersembunyi di negara itu. Karena itu, baik 
Indonesia maupun Australia mengharapkan berbagai pihak segera 
menjalin kerja sama tersebut. 

Demikian antara lain terungkap dari pertemuan internasional 
tentang kontraterorisme. Pertemuan itu ditutup oleh Menteri Luar 
Negeri (Menlu) Australia Alexander Downer dan Menlu RI Hassan 
Wirajuda di Nusa Dua, Bali, Kamis (5/2). 

Di sela acara tersebut, Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza 
Mahendra dan Kepala Polri Jenderal Da’i Bachtiar juga 
menyampaikan kekecewaan mendalam soal sikap Singapura itu. 

Walau sejumlah negara turut serta dalam acara konferensi itu, 
belum semuanya bisa menerima bentuk kerja ekstradisi. Singapura, 
misalnya, menekankan bahwa kerja sama tetap bisa dijalin tanpa 
harus terikat perjanjian ekstradisi. 

Sumber Kompas menjelaskan, keberatan Singapura lebih 
disebabkan oleh sikap Singapura untuk melindungi "penjahat" di 
Singapura. Singapura ingin menegakkan hukum, tetapi tidak 
mempedulikan soal kemungkinan adanya pendatang yang memiliki 
catatan hitam di negara asalnya seperti Indonesia. 

Dikhawatirkan, sikap Singapura itu justru akan menjadi safe heaven 
bagi pelaku kejahatan, termasuk terorisme. Karena itu, beberapa 
negara termasuk Australia mendapat dukungan dari Indonesia 
menentang sikap seperti itu. Singapura hingga saat ini belum mau 
memberikan kepastian soal perjanjian ekstradisi dengan Indonesia 
meskipun hal itu telah diajukan dalam pertemuan pada tahun 1974. 



Menlu Australia Alexander Downer mengatakan, di beberapa negara 
yang telah memiliki perjanjian ekstradisi, pelaksanaan proses 
pengadilan bagi satu kasus akan lebih mudah, terutama dalam 
membawa pelaku terorisme ke pengadilan. Dengan alasan itu, 
Downer menekankan pentingnya perjanjian ekstradisi tersebut. Ia 
menyarankan semua pihak menjalin kerja sama tersebut. 

Terkait dengan ekstradisi, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia Yusril Ihza Mahendra menyesalkan pernyataan delegasi 
Singapura dalam konferensi tersebut. "Delegasi Singapura 
mengatakan tidak perlu perjanjian dalam menghadapi terorisme. 
Akan tetapi, hal itu langsung dibantah oleh Philip Ruddock (Jaksa 
Agung Australia). Terhadap bantahan itu Singapura menjawab, 
’Bukan kami menganggap tidak penting. Itu penting juga tetapi 
ketiadaan legal framework tidak menghalangi kerja sama. Buktinya 
waktu sidang kasus bom di Indonesia bisa digelar teleconference 
dengan tersangka di Singapura’," kata Yusril menirukan debat pada 
konferensi itu. 

Ia menegaskan, sudah sejak lama Indonesia kecewa dengan sikap 
Singapura dalam hal perjanjian ekstradisi. Soalnya, ada beberapa 
tersangka pelaku kasus korupsi dari Indonesia yang tinggal di negara 
itu. Yusril mengatakan pernah berdebat keras dengan Perdana 
Menteri Singapura Goh Chok Tong dan para menterinya dalam 
sebuah pertemuan di Istana Bogor, sekitar dua bulan lalu. 

Waktu itu Singapura menanyakan beberapa hal kepada Indonesia 
berkaitan masalah perjanjian ekstradisi. Salah satu pertanyaan 
penting Singapura adalah, dengan sistem hukum yang berbeda 
antara Indonesia dan Singapura, apakah mungkin perjanjian 
ekstradisi dilakukan. "Waktu itu kami menjawab, Indonesia sudah 
membuat perjanjian ekstradisi dengan Australia, Malaysia, dan 
Hongkong, yang sistem hukumnya sama dengan Singapura (sistem 
Commonwealth). Dan itu tidak ada halangan sama sekali," ujar 
Menteri Kehakiman dan HAM itu. 

Menurut Yusril, Singapura juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan 
yang aneh, seperti pertanyaan tentang hukum Islam yang tak ada 
kaitannya dengan ekstradisi. "Indonesia jelas kecewa dengan 
kenyataan itu karena ada beberapa tersangka di balik kejahatan 
ekonomi di Indonesia, kini tinggal di Singapura dan tidak bisa 
dikembalikan ke Indonesia. Ini sangat mengganggu proses hukum di 
Indonesia," katanya lagi. 

Yusril juga mengungkapkan beberapa fakta lain yang menunjukkan 
betapa Singapura tidak beritikad baik. "Soal permintaan data 
perbankan oleh Indonesia untuk mengetahui berapa uang dari 
Indonesia yang masuk ke bank-bank di Singapura, ditolak dengan 
alasan kerahasiaan bank. Terakhir kali, Yunus Husein dari lembaga 
pengawas kejahatan pencucian uang meminta agar ada 12 rekening 
bank di Singapura dibuka, juga ditolak. Saya pikir ini terkait dengan 
image juga. Mengapa Indonesia yang miskin dipandang tidak 
kooperatif dalam mengatasi kejahatan pencucian uang, sementara 
Singapura dan Swiss tidak digugat," tandas Yusril. (COK/ADP/RIE) 

 

Bisnis & Investasi 

Kamis, 24 Juni 2004 

Jika RI Mau Keluar dari Daftar Hitam FATF, 
Kasus BNI Harus Diselesaikan  
Jakarta, Kompas - Satuan tugas internasional yang memantau 
penanganan masalah pencucian uang di tiap negara, Financial 
Action Task Force on Money Laundering (FATF), menekankan, 
Indonesia harus menyelesaikan beberapa kasus besar, termasuk 
kasus pembobolan Bank Negara Indonesia, jika Indonesia ingin 
keluar dari daftar hitam FATF. FATF mengharapkan, orang-orang 
yang bersalah dan terkait dalam kasus pembobolan Bank BNI 
dihukum.  

Keberhasilan atas penanganan kasus pembobolan Bank BNI akan 
menjadi nilai tambah (credit point) yang amat berarti bagi 

Indonesia untuk keluar dari daftar hitam FATF. Hal itu dikemukakan 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein, Rabu (23/6). 

Yunus, pekan lalu, menghadiri pertemuan FATF di Seoul, Korea 
Selatan, yang merupakan pertemuan tahunan Asia Pacific Group on 
Money Laundering dan pertemuan bilateral PPATK dengan FATF. 
Karena peserta kedua pertemuan itu sama, pertemuan tersebut 
disatukan. 

"Mereka bilang, ’Kalau Anda mau hebat benar, cepat-cepat bebas 
dari daftar hitam FATF, kasus-kasus besar seperti Bank BNI harus 
segera diselesaikan dan orang-orang yang bersalah benar-benar 
dihukum.’ FATF ingin melihat contoh penerapan Undang-Undang 
(UU) Antipencucian Uang, jangan cuma ngomong doang," kata 
Yunus. 

Sejak bulan April, Indonesia masuk daftar hitam FATF bersama 
Kepulauan Cook, Nigeria, Guatemala, Myanmar, Nauru, dan 
Filipina. Konsekuensi dari masuk daftar hitam FATF adalah besarnya 
berbagai biaya operasional dalam transaksi internasional. Bulan Juli 
mendatang, sidang plenonya, FATF akan membahas negara-negara 
yang ada di daftar hitam itu. 

Menurut Yunus, sejumlah negara yang berpengaruh di FATF, 
termasuk AS, menyatakan kalau kasus pembobolan Bank BNI 
berhasil diungkap tuntas serta penegakan hukum atas kasus 
tersebut berjalan dengan bagus, keberhasilan itu dapat menjadi 
credit point untuk Indonesia. "Ini bisa membantu memberikan citra 
yang bagus bahwa implementasi UU Antipencucian Uang sudah baik, 
enggak main-main," katanya. 

Pada bagian lain, Yunus meluruskan berita Kompas berjudul "Hanya 
Lima Persen Transaksi Mencurigakan yang Diproses" (Kompas,17/6). 
Yunus menjelaskan, dari 700 laporan transaksi keuangan 
mencurigakan (LTKM) yang disampaikan penyedia jasa keuangan, 99 
kasus yang terdiri atas 271 LKTM telah disampaikan ke penyidik. 

Surat DPR 

Sementara itu, seusai rapat tertutup Panitia Kerja (Panja) DPR 
tentang Bank BNI dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Deputi Senior 
Gubernur Bank Indonesia (BI) Anwar Nasution mengatakan, BI sudah 
melakukan pemeriksaan atas sejumlah rekening yang diperkirakan 
menerima dana dari pembobolan Bank BNI melalui surat kredit 
(L/C) fiktif Bank BNI. 

Akan tetapi, BI sampai saat ini belum dapat memberikan hasil 
pemeriksaan aliran dana itu kepada Panja Bank BNI dan Bank BRI. 
"Jelas kami bisa memberikan aliran dana itu. Namun, yang 
diperlukan adalah surat dari DPR agar BI dapat dilindungi secara 
hukum untuk membuka rekening itu. BI memang ada kewenangan 
membuka, tetapi untuk menyerahkannya ke DPR kami minta supaya 
mereka yang bertanggung jawab jika sudah diberikan kepada DPR," 
katanya. 

Ditanya berapa rekening yang sudah diperiksa dan sampai di level 
berapa aliran dananya, Anwar tak mau mengungkapkan. "Kami tahu 
aliran dana itu. Akan tetapi, bagaimana alasannya dari aliran dana 
itu ditransfer ke sana, itu polisi yang memeriksa. Dari mana 
dananya, apakah mungkin dia berjualan apa, BI tidak tahu 
alasannya apa, dan dari mana dananya. BI itu bukan penegak 
hukum yang melakukan pemeriksaan sampai ke situ," lanjutnya. 

Anwar menegaskan, surat permintaan ke BI itu harus 
ditandatangani Ketua DPR. "Maksudnya, kalau ada apa-apa dengan 
data yang dikirimkan BI, itu menjadi tanggung jawab DPR," ujarnya. 
Sedangkan anggota Panja Bank BNI Anthony Zedra Abidin 
menyatakan, dalam rapat Panja Bank BNI itu ada tiga hal yang 
diminta DPR kepada polisi, BI, maupun direksi Bank BNI. 

"Pertama, supaya pemeriksaan polisi berjalan dengan efektif. 
Karena, selama ini yang masih ditahan polisi justru pelaku-pelaku 
dari Bank BNI, akan tetapi mereka yang menerima aliran dana 
masih berkeliaran. Ada kesan bahwa pemeriksaannya lamban," 
katanya. 



"Kedua, bagaimana supaya tingkat pengembalian dari dana sebesar 
Rp 1,7 triliun yang dibobol lewat L/C fiktif itu bisa dikembalikan 
secara optimal. Sampai saat ini recovery rate-nya masih nol. Itu 
yang sangat menyakitkan. Yang ketiga, BI harus memperbaiki lagi 
secara serius sistem pengawasan perbankan," ujarnya. (fey/har)  

 

NASIONAL 

Jumat, 30 Januari 2004 

Semua Aset Hendra Rahardja di Australia Sudah 
Dijual 
Laporan : Erlangga Djumena  

Jakarta, KCM  

Semua aset milik Hendra Rahardja yang berada di Australia sudah 
berpindah tangan ke pihak lain, padahal pihak Indonesia telah 
meminta aset tersebut dibekukan sebagai pembayaran yang telah 
ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) senilai Rp1 
triliun lebih. 

Demikian disampaikan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Yunus Husein, dalam diskusi dengan wartawan 
Forkem di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Jumat (30/1). 

Dikatakannya, pemerintah sendiri sudah membentuk tim untuk 
mengusut aset-aset dan rekening Hendra Rahardja di Australia. Tim 
tersebut (Yunus Husein sebagai wakil ketua tim) terdiri dari Depkeh 
dan HAM, PPATK, Polri, kejaksaan, dan Deplu. 

Menurut Husein, tim tersebut telah berangkat ke Australia sebanyak 
dua kali. Pertama, melakukan pendekatan kepada pemerintah 
Australia supaya membantu dalam proses pengusutan aset Hendra 
Rahardja di negara tersebut. "Australia menyanggupi hal itu," 
ungkapnya. 

Sedang tim kedua (dipimpin Husein), berangkat ke Sydney dan 
mengajukan pembekuan aset Hendra, keluarga dan perusahaannya 
pada pengadilan tinggi di Perth dan Sydney. "Besoknya langsung 
keluar (dikabulkan) untuk pembekuan aset dan rekening (Hendra) di 
beberapa bank di Australia," ungkapnya. 

Keluarga Hendra Rahardja, menurut Husein, diberikan waktu enam 
bulan untuk melakukan bantahan, tetapi sampai akhir tenggat 
waktu yakni Januari ini, pihak keluarga Hendra sama sekali tidak 
melakukan bantahan. Namun, berdasarkan keterangan pemerintah 
Australia, aset Hendra Rahardja di negara itu ternyata sudah dijual 
semuanya. "Pertengahan Desember, pihak Australia bilang aset itu 
sudah hilang semua, tinggal uang di bank saja," katanya. 

Husein mengaku tidak hafal mengenai jumlah uang Hendra yang ada 
di bank-bank Australia. "Memang cukup besar, tapi tidak bisa 
memenuhi uang pengganti sebagaimana yang ditentukan PN Jakpus, 
yaitu lebih dari Rp1 triliun," ucapnya dan yakin uang tersebut bisa 
kembali secara utuh ke Indonesia. 

Mengenai hilangnya aset Hendra, pemerintah Australia, tidak bisa 
berbuat apa-apa, karena penjualannya dilakukan sebelum 
pengajuan pembekuan aset Hendra di Australia oleh pemerintah 
Indonesia pada Juli 2003. (Ant/ima 

 

POLITIK & HUKUM 

Selasa, 30 Maret 2004 

Auditor Kesulitan Periksa Keuangan Partai 
Politik  
Jakarta, Kompas - Akuntan publik akan kesulitan mengaudit neraca 
keuangan partai politik seusai pemungutan suara. Selain waktunya 
singkat, administrasi keuangan partai diduga lemah. Partai politik 

sendiri akan kesulitan melaporkan semua kegiatan yang punya 
konsekuensi untuk diaudit. 

Penasihat Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor 
Publik (IAI-KASP) Hadori Yunus mengatakan, banyak sumbangan 
spontan dari masyarakat yang nilainya melebihi nilai minimal Rp 5 
juta yang harus dilaporkan untuk atribut, konsumsi, dan lain-lain. 

"Sumbangan seperti itu tercatat atau tidak? Lalu, pemeriksaan 
secara nasional kan harus konsolidasi dari semua cabang, itu 
mungkin atau enggak? Dikhawatirkan neraca keuangan yang 
dilaporkan dengan aktivitas sebenarnya tidak cocok. Mungkin 
sangat kecil proporsi yang dilaporkan," ujar Hadori, Senin (29/3). 

Sejak awal disadari bahwa tidak mungkin melakukan audit 
keuangan secara penuh lalu memberi penilaian wajar. Oleh karena 
itu, IAI mengeluarkan ketentuan mengenai audit khusus, audit 
kepatuhan pada peraturan. "Kalau pakai audit standar tidak 
mungkin tercapai. Kalau tidak tercapai, kemungkinan kami 
menyatakan tidak memberi pendapat," ujarnya. 

Menyatakan laporan keuangan tidak wajar suatu partai bisa 
berakibat negatif dan bisa dimanfaatkan lawan-lawan politiknya. 
Akan tetapi, kalau tidak memberi pendapat, auditor harus 
menyatakan ketidakwajaran. "Bukan rahasia lagi, ada yang 
sumbangan yang melebihi ketentuan undang-undang, tapi tak bisa 
dibuktikan secara hukum. Akuntan tak bisa menyatakan ini sah atau 
tidak jika tidak ada buktinya," tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, belum mengetahui 
ada tidaknya dana kampanye yang berasal dari hasil pidana 
pencucian uang. Memang ada potensi penggunaan dana hasil 
pencucian uang dalam kampanye pemilu. Potensinya terutama pada 
rekening di luar rekening resmi partai yang tidak diawasi Komisi 
Pemilihan Umum (KPU). 

Selama ini PPATK mengandalkan laporan transaksi mencurigakan 
dari perbankan dan penyelenggara jasa keuangan nonbank untuk 
menganalisis pencucian uang. Namun, Yunus menegaskan, PPATK 
bisa dituduh melanggar hukum jika mengusut kemungkinan 
pencucian uang dalam kampanye, tanpa ada kerja sama lebih dulu 
dengan KPU.(was) 

 

Metropolitan 

Kamis, 17 Juni 2004 

Hanya Lima Persen Transaksi Mencurigakan 
yang Diproses  
Jakarta, Kompas - Dari 99 transaksi perbankan mencurigakan yang 
dilaporkan ke polisi, baru lima kasus (lima persen) yang sudah 
diproses dan disidangkan. Minimnya pemrosesan kasus ini akan 
membuat Indonesia terus berada dalam daftar negara tidak 
kooperatif dalam penindakan pencucian uang. 

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein menjelaskan hal itu dalam konferensi pers di Markas 
Besar Kepolisian Negara RI (Polri), Selasa (15/6) pagi. Ia 
memberikan keterangan bersama Kepala Badan Reserse Kriminal 
Polri Komisaris Jenderal Suyitno Landung seusai penandatanganan 
nota kesepahaman Polri dan PPATK. 

Pelaksanaan nota itu sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 
15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) 
yang telah diubah dengan UU Nomor 25/2003. 

Menurut Yunus, sebenarnya total transaksi perbankan mencurigakan 
yang dimonitor PPATK dalam setahun terakhir mencapai sekitar 700 
transaksi. Namun, hanya 99 kasus yang dianggap memenuhi pasal 
pidana pencucian uang sehingga layak ditangani polisi. 

Ia memprihatinkan masih sedikitnya transaksi mencurigakan yang 
sudah disidangkan. Yunus menduga, kenyataan itu tak terlepas dari 



keterbatasan Polri, baik itu keterbatasan kualitas maupun kuantitas 
sumber daya manusia. 

Kepada Kompas yang menghubungi melalui telepon pada Selasa 
sore, Yunus menyatakan, penyelidikan dan penyidikan transaksi-
transaksi itu memang butuh waktu lama mengingat tindak pidana 
pencucian uang bisa digolongkan sebagai tindak kriminal baru. 

"Selain masih baru, polisi juga diimpit keterbatasan. Mereka (Polri-
Red) kurang orang, selain penguasaan materinya juga harus 
ditingkatkan," katanya lagi. 

Sehubungan dengan itu, Yunus telah mengusulkan kepada Suyitno 
agar membentuk unit khusus untuk polisi yang menangani tindak 
pidana pencucian uang. Selama ini, ujarnya, money laundering 
ditangani Direktorat Ekonomi dan Khusus Polri yang dipimpin 
Brigadir Jenderal (Pol) Samuel Ismoko. Direktorat tersebut selain 
mengurus tindak pidana pencucian uang, juga menangani kejahatan 
di dunia maya (cyber crime), tindak pidana perbankan, dan kasus-
kasus lain. "Saya melihat memang bebannya terlalu berat," ujarnya. 

Salah satu kasus besar yang bermula dari laporan transaksi 
mencurigakan itu, katanya, adalah pembobolan Bank BNI Kebayoran 
Baru. PPATK berharap kasus ini dapat tuntas dan pelakunya 
dihukum agar dapat meloloskan Indonesia dari daftar negara yang 
tidak kooperatif dalam pidana pencucian uang. 

Suyitno Landung menegaskan, kerja sama dengan PPATK berupa 
pelatihan penyidik pidana pencucian uang dapat makin intensif 
dilakukan. "Dalam hal ini, Polri berkepentingan agar Indonesia tidak 
lagi masuk black list negara-negara tidak kooperatif dalam 
penanganan money laundering," katanya. 

Suyitno yakin, dengan "payung" nota kesepahaman itu, penanganan 
tindak pidana pencucian uang akan makin intensif karena di 
dalamnya terdapat kesepakatan untuk tukar-menukar informasi 
serta pendidikan, pelatihan, dan magang atau pertukaran staf. 
(ADP) 

 

Finansial 

Sabtu, 21 Februari 2004 

Polisi Diminta Sita Surat Berharga Terkait Kasus 
Bank BNI  
Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
telah mengajukan permintaan kepada Kepolisian RI untuk 
melakukan tindakan penyitaan surat berharga yang terkait dengan 
aliran dana dalam kasus letter of credit (L/C) fiktif Bank BNI yang 
masuk ke bursa. Nilai surat berharga yang terdiri atas obligasi, 
saham, dan reksa dana itu mencapai Rp 11,47 miliar. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/2), 
mengatakan, PPATK sudah meminta kepada polisi untuk menyitanya 
sebagai barang bukti tindak kejahatan. Tetapi, hingga saat ini, 
PPATK belum mengetahui tindak lanjut dari pihak kepolisian atas 
permintaan tersebut. 

Menurut Yunus, permintaan itu sudah diajukan sejak bulan lalu 
dalam pertemuan dengan pihak Polri, Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). PPATK mengajukan hal itu karena dalam gelar 
perkara, surat berharga tersebut tidak tampak sebagai bukti. 

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 
Herwidayatmo mengakui, pihaknya telah menerima laporan dari 
PPATK tentang adanya indikasi pencucian uang sebesar Rp 11,5 
miliar di pasar modal yang diduga merupakan dana dari hasil 
kejahatan pembobolan Bank BNI (Kompas 20/2). Dana itu bagian 
dari dana tindak pidana pembobolan Bank BNI dengan L/C fiktif 
senilai total Rp 1,7 triliun. 

Yunus menegaskan, praktik pencucian uang di pasar modal itu 
semuanya terkait dengan kasus pembobolan Bank BNI, di mana 

PPATK sendiri sudah mengetahui indikasi tersebut pada bulan 
Desember 2003. Ketika PPATK meneliti 143 rekening, ternyata 
sebagian mengalir ke pasar modal dengan melibatkan empat 
perusahaan efek maupun manajer investasi. 

Namun, ia mengingatkan, pialang tidak dapat dijadikan tersangka 
dalam kasus tersebut. Hal itu serupa dengan perbankan yang tidak 
dapat disalahkan jika PPATK menemukan indikasi praktik pencucian 
uang. 

Menyinggung penelusuran aliran dana milik salah satu tersangka 
pembobolan BNI, Maria Pauline Lumowa, di Singapura, Yunus 
mengatakan, PPATK mengalami kendala karena tak ada perjanjian 
kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Singapura. Kerja sama 
yang ada saat ini hanya terkait dengan kejahatan terorisme. 

"Jika ingin memeriksa rekening di Singapura, mutlak ada izin dari 
pemiliknya. Hal itu adalah informasi yang sudah kami peroleh dari 
unit investigasi Singapura," ujarnya. (BOY) 

 

Bisnis & Investasi 

Sabtu, 17 Januari 2004 

PPATK Kesulitan Akses Rekening di Singapura  
Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) mengaku kesulitan mengakses dan membuka rekening di 
sejumlah bank di Singapura yang diduga terkait kasus pembobolan 
Bank Negara Indonesia melalui surat kredit (L/C) fiktif. Pihak 
kepolisian Singapura hanya bisa membuka rekening tersebut dengan 
seizin pemilik rekening atau jika tindak pidana pencucian uang 
dilakukan di Singapura. 

Ketua PPATK Yunus Husein, Jumat (16/1), di Jakarta, mengatakan, 
pihaknya telah meminta keterangan (inquiry) pada Singapura 
mengenai rekening dua perusahaan yang menerima dana yang 
terkait dengan pembobolan Bank BNI. Jawaban dari Singapura 
hanya berupa profil dua perusahaan itu, namun tidak menjelaskan 
mengenai rekening yang dimaksud. 

"Kepolisian Singapura mengatakan hanya bisa membantu 
menangkap Ny Erry (Maria Pauliene Lumowa, tersangka utama 
pembobolan BNI-Red) atau membuka rekening itu jika tindak 
pidananya terjadi di Singapura. Mereka tidak bisa membuka 
rekening karena tak menyidik langsung," katanya. 

Rekening hanya bisa dibuka jika Indonesia memberikan bukti-bukti 
kuat terjadinya pencucian uang. "Makanya Ny Erry masih aman-
aman saja karena polisi Singapura belum membuka penyidikan 
khusus mengenai kasus ini," ujarnya. 

Tersangka bertambah 

Dari Markas Besar Kepolisian RI dilaporkan, polisi telah menetapkan 
dua tersangka baru dalam kasus pembobolan BNI. Salah seorang 
dari mereka bernama Suryani, seorang pengusaha yang terkait 
dengan PT Gramarindo Mega Indonesia, salah satu perusahaan yang 
menerima kucuran dana BNI. Adapun seorang lagi belum 
diungkapkan identitasnya. 

Dengan demikian, jumlah tersangka dalam kasus tersebut sudah 
mencapai 18 orang. "Kami sudah menahan Wakil Kepala Wilayah BNI 
Jakarta Nurcahyo, kemarin (Kamis-Red)," kata Kepala Badan 
Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Erwin Mappaseng. 
Nurcahyo sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, tetapi 
baru ditahan Kamis. 

Sulit ditarik 

Dari penelusuran PPATK, jumlah rekening yang terkait aliran dana 
kasus L/C BNI bertambah menjadi 142 rekening di 12 kantor cabang 
bank di dalam negeri dan 25 rekening lain di lima negara. Selain 
Singapura, PPATK juga meminta keterangan pada lembaga serupa di 
Kepulauan Cook, Hongkong, AS, dan Uni Emirat Arab. 



Menurut Yunus, jawaban dari Kepulauan Cook mengakui ada 
pembukaan L/C di Cabang Wall Street Bank setempat ke BNI. 
Mereka juga telah mengetahui L/C tersebut fiktif sejak Maret 2003. 
Yunus mengakui, sulit memperoleh kembali dana terkait kasus BNI 
yang berada di luar negeri karena menyangkut yurisdiksi negara 
lain. 

Mengenai kasus pembobolan Bank Rakyat Indonesia (BRI), PPATK 
telah meneruskan laporan sejumlah bank dan mengirim hasil 
analisis kasus ini ke kejaksaan. Namun, kejaksaan memutuskan 
menggunakan undang-undang korupsi untuk menyelidiki kasus BRI. 
"Padahal, jika memakai UU Anti Tindak Pidana Pencucian Uang akan 
lebih mudah mencari data ke bank. Pembukaan rekening tak 
memerlukan izin Gubernur BI atau Jaksa Agung," ujarnya. 

Kompas kemarin menerima telepon dari orang yang menegaskan 
bahwa Indra Sahnun Lubis bukanlah pengacara Maria Pauliene. 
Penelepon yang mengaku dari kantor pengacara Asfifuddin itu 
menegaskan, pihaknyalah kuasa hukum Maria Pauliene. 
(was/fey/ADP) 

 

Bisnis & Investasi 

Jumat, 30 Juli 2004 

PPATK Tunggu Realisasi "White Paper"  
Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
masih menunggu realisasi dua rencana tindak dari White Paper atau 
Paket Kebijakan Ekonomi Pascaprogram Dana Moneter Internasional 
yang menyangkut lembaga tersebut. Kedua rencana tindak yang 
seharusnya terealisasi Oktober 2003 itu adalah penandatanganan 
nota kesepakatan PPATK dengan Jaksa Agung dan penerbitan 
Keputusan Presiden mengenai Sistem Penggajian (Remunerasi) 
PPATK. 

Hal itu dikemukakan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein seusai pengambilan sumpah tiga 
wakil ketua PPATK oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Kamis 
(29/7) di Jakarta. Tiga Wakil Ketua PPATK yang diambil sumpahnya 
adalah Priyanto (Wakil Ketua PPATK Bidang Administrasi), Susno 
Duadji (Wakil Ketua PPATK Bidang Hukum dan Kepatuhan), dan 
Bambang Setiawan (Wakil Ketua PPATK Bidang Teknologi 
Informasi). 

Yunus menuturkan, dua rencana tindak White Paper yang belum 
tercapai itu sudah dikirim lebih dari setahun lalu. Ia tidak 
mengetahui penyebabnya. "Untuk MOU, kami sudah lempar bola 
berkali-kali. Di White Paper, MOU dengan Kejaksaan Agung dan 
Keputusan Presiden mengenai sistem penggajian PPATK itu 
targetnya (terealisasi) Oktober tahun lalu. Ini sudah due date, 
sudah lewat," katanya. 

Yunus mengatakan, kerja PPATK yang terkait Kejaksaan Agung akan 
lebih lancar jika MOU itu ditandatangani. PPATK sudah 
menyampaikan kedua rencana tindak yang tidak tercapai itu 
kepada Kantor Menteri Koordinator Perekonomian. 

Yunus menjelaskan, jumlah transaksi mencurigakan yang dilaporkan 
kepada PPATK hingga Rabu lalu tercatat 778 transaksi, yang 
dilaporkan oleh 45 bank, tiga perusahaan efek, tiga pedagang 
valuta asing, satu dana pensiun, dan satu lembaga pembiayaan. 
Sekitar 45 persen dari transaksi mencurigakan itu merupakan kasus-
kasus kecil, seperti penipuan melalui layanan pesan singkat lewat 
telepon genggam (SMS). 

Dari 778 transaksi mencurigakan yang dilaporkan ke PPATK, 130 
transaksi sudah dilaporkan ke kepolisian. Sebanyak 98 transaksi 
berindikasi pencucian uang dan 32 transaksi berindikasi bukan 
pencucian uang. (vin/fey) 

 

 

Finansial 

Selasa, 07 Desember 2004 

PPATK Meminta Kewenangan Lebih Besar  
Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
atau PPATK meminta kewenangan yang lebih besar dalam mengusut 
transaksi keuangan yang mencurigakan. Itu diperlukan PPATK agar 
kegiatannya berjalan efektif sekaligus sebagai upaya melepaskan 
diri dari daftar hitam negara yang dianggap tidak kooperatif dalam 
pemberantasan praktik pencucian uang. 

"Kewenangan PPATK selama ini sangat terbatas. Mungkin ada 
baiknya diperluas, terutama dalam memeriksa lembaga keuangan," 
kata Ketua PPATK Yunus Husein seusai Rapat Dengan Pendapat 
dengan Komisi III DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (6/12). 

Yunus menjelaskan, selama ini PPATK tidak bisa memeriksa 
langsung lembaga keuangan yang diduga dipakai sebagai tempat 
pencucian uang. Untuk mengusut transaksi yang mencurigakan itu, 
PPATK harus melalui lembaga lain. Padahal, itu sangat tidak efektif 
karena PPATK harus bolak-balik meminta lembaga yang berwenang 
untuk memeriksa. "PPATK yang bisa langsung memeriksa diterapkan 
di Malaysia dan Amerika Serikat," katanya. 

Dia menambahkan, jika diperiksa langsung PPATK, bank atau 
lembaga keuangan akan lebih takut sehingga mereka akan 
mendukung penuh upaya pemberantasan pencucian uang. Terkait 
itu, Yunus juga meminta agar PPATK berwenang membekukan 
rekening. 

Yunus juga mengatakan, dengan wewenang yang lebih besar itu 
diharapkan satuan tugas internasional yang memantau penanganan 
pencucian uang (Financial Action Task Force on Money 
Laundering/FATF) bisa mengeluarkan Indonesia dari daftar hitam. 

Untuk membuat upaya pemberantasan pencucian uang berjalan 
efektif, menurut Yunus, sebaiknya UU Nomor 25 Tahun 2003 
tentang tindak pidana pencucian uang diamandemen. Sejumlah 
aturan yang perlu disempurnakan, antara lain, pemberian sanksi 
administratif kepada lembaga keuangan yang tidak melaporkan 
transaksi mencurigakan, pemberian hukuman mati kepada pelaku 
pencucian uang. 

Selain itu, otoritas lembaga keuangan, seperti Bank Indonesia dan 
Badan Pengawasan Pasar Modal, juga harus melapor ke PPATK jika 
dalam pemeriksaannya menemukan transaksi yang mencurigakan. 

Saat ini dia telah diajukan usulan amandemen ke Menteri 
Kehakiman dan HAM. (FAJ) 

 

Metropolitan 

Sabtu, 06 November 2004 

Baru 36 Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang Tuntas  
Jakarta, Kompas - Hingga kini baru 36 kasus tindak pidana 
pencucian uang (money laundering) yang proses hukumnya sudah 
tuntas, dari 147 transaksi mencurigakan (suspicious transaction) 
yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
atau PPATK ke polisi. Dari 36 kasus itu, 28 di antaranya telah 
dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. 

Direktur Ekonomi Khusus pada Badan Reserse Kriminal Kepolisian 
Negara RI (Polri) Brigadir Jenderal (Pol) Andi Chaeruddin 
menyatakan di Jakarta, Jumat (5/11), dari total 147 kasus transaksi 
mencurigakan yang diadukan PPATK, 111 di antaranya sedang 
dalam proses hukum, dan 36 lainnya sudah tuntas. 

Dari yang dinyatakan tuntas itu, 28 di antaranya telah dilimpahkan 
ke jaksa penuntut umum. Sisanya, delapan kasus, ada yang 
dipastikan tidak memiliki cukup bukti sehingga tidak dilanjutkan 



(tiga kasus), ada yang empat pelakunya ditangkap di Amerika 
Serikat (empat kasus), dan ada satu kasus yang terkait dengan 
tindak terorisme. 

Lebih lanjut, Andi tidak merinci kasus-kasus apa saja yang sudah 
dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Ia hanya menyatakan, salah 
satunya adalah kasus pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru yang 
merugikan keuangan negara Rp 1,7 triliun. 

Satu kasus lagi, yakni yang akhirnya dikategorikan terkait tindak 
pidana terorisme adalah perampokan di Banten. "Nah, dari hasil 
penyelidikan polisi diketahui, uang hasil perampokan itu diputihkan 
melalui aliran jasa perbankan sehingga dapat dikategorikan sebagai 
pencucian uang," katanya. 

Cakupan luas 

Tentang kendala dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, 
Andi menyatakan, salah satunya karena begitu luasnya cakupan 
pidana seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

"Dalam pasal itu disebutkan bahwa hasil tindak pidana money 
laundering adalah harta kekayaan yang diperoleh dari 25 tindak 
pidana. Yang harus diingat, poin ke-25 menyatakan, hasil dari 
tindak pidana lain yang ancaman hukumannya maksimal empat 
tahun juga termasuk pencucian uang. Jadi lingkupnya memang 
sangat luas," ujarnya lagi. Poin lainnya, antara lain tindak pidana 
korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, pidana perbankan, 
narkoba, perdagangan senjata gelap, dan sebagainya. 

Selama ini polisi menyelidiki tindak pidana pencucian uang dengan 
dua pola. Pertama, menelusuri aliran uang dari transaksi 
mencurigakan yang dilaporkan PPATK. Kedua, menyelidiki aliran 
dana dari hasil tindak pidana yang diinvestigasi polisi. 

Menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal 
Suyitno Landung, saat ini PPATK sedang menyelidiki keberadaan 
dana senilai 12 juta dollar Amerika Serikat yang tersimpan di 
sebuah rekening di bank di luar negeri. "PPATK akan menelusuri 
apakah betul dana di rekening itu merupakan dana legal," ujarnya. 
Usaha PPATK itu merupakan hasil rapat gabungan antara Polri, 
Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan 
PPATK. 

Kurang kooperatif 

Secara terpisah, Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, pihaknya 
berencana mengaudit sendiri bank-bank yang dianggap kurang 
kooperatif dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian 
uang. "Lima bank kami anggap tidak kooperatif karena tidak 
memenuhi undangan BI untuk membicarakan upaya memberantas 
tindak pidana pencucian uang," katanya. 

Kelima bank itu adalah BOT, Bank Gbl, Bank Hrf, Bank Vtr, dan 
Bank PbD. Tiga bank berkantor pusat di Jakarta, satu bank di 
Semarang, dan satu lagi di Surabaya. 

Hingga saat ini, lanjutnya, PPATK telah menerima 1.106 laporan 
transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Dari jumlah itu, 1.097 
laporan berasal dari bank, sedangkan sisanya dari perusahaan efek, 
tiga dari pedagang valuta asing, satu dari dana pensiun, dan satu 
dari lembaga pembiayaan. 

Dari hasil analisis yang disampaikan ke penyidik Polri, 47,8 persen 
LTKM berjenis penipuan. (adp/FAJ) 

 

Finansial 

Rabu, 31 Maret 2004 

Jumlah LTKM Memprihatinkan  
Jakarta, Kompas - Hingga saat ini, jumlah Laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan yang diduga terkait dengan tindak pidana 
pencucian uang masih sangat memprihatinkan. Dibandingkan 

dengan jumlah penyedia jasa keuangan yang ada di Indonesia, 
jumlah LTKM yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan masih sangat jauh dari harapan. 

Terlebih lagi jika jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 
(LTKM) itu dibandingkan dengan tindak kejahatan yang 
menghasilkan uang, yang menggunakan sarana penyedia jasa 
keuangan guna mengaburkan asal-usul hasil dari tindak kejahatan 
tersebut. 

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Dorodjatun Kuntjoro- Jakti pada jumpa pers seusai pertemuan 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan 
sejumlah pelaku sektor keuangan, Selasa (30/3) di Gedung Bank 
Indonesia (BI), Jakarta. 

Dorodjatun juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pengawas 
PPATK dan Wakil Ketua Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan 
dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada jumpa pers 
itu Dorodjatun didampingi antara lain oleh Ketua PPATK Yunus 
Husein dan Deputi Senior Gubernur BI Anwar Nasution. 

Yunus menjelaskan, sampai 30 Maret 2004, PPATK telah menerima 
558 LTKM dari 37 bank umum, satu dana pensiun, satu perusahaan 
pembiayaan, dan satu perusahaan sekuritas. "Dari 558 LTKM, 229 
LTKM melahirkan 85 kasus yang sudah diserahkan kepada 
kepolisian. Sementara yang sedang ditangani PPATK sekarang 329 
LTKM," kata Yunus. 

Selanjutnya, ujar Yunus, di pihak kepolisian ada LTKM yang sudah 
diteruskan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut, ada yang 
dihentikan karena tidak cukup bukti dan oknum yang bersangkutan 
berada di luar negeri, dan ada yang masih dalam proses 
penyelidikan lebih lanjut. "Untuk penjelasan lebih lanjut, Anda bisa 
tanyakan langsung kepada kepolisian," kata Yusuf. 

Angka pelaporan penyedia jasa keuangan sendiri yang terkait 
dengan pencucian uang, lanjut Yunus, masih sangat rendah. 
Berdasarkan data PPATK, di industri perbankan, dari 137 bank 
umum yang ada di Indonesia, baru 37 bank yang menyampaikan 
LTKM. Dari ratusan lembaga pembiayaan, baru satu perusahaan 
yang melaporkan LTKM. Dari 393 perusahaan dana pensiun, baru 
satu perusahaan yang menyampaikan LTKM. 

Sementara dari 261 perusahaan asuransi, 178 perusahaan efek, 10 
perusahaan pengelola reksa dana, 18 bank kustodian, 2.130 Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR), 814 pedagang valuta asing dan usaha 
pengiriman uang, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mulai 17 April 
2002, belum ada satu pun dari perusahaan-perusahaan atau 
lembaga-lembaga tersebut yang memberi laporan. 

Bertemu FATF 

Dorodjatun menjelaskan, pada pertengahan bulan Juni mendatang 
PPATK akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Financial 
Action Task Force (FATF). FATF merupakan organisasi internasional 
yang mengamati penanganan masalah pencucian uang di tiap 
negara. 

"FATF masih memasukkan Indonesia pada daftar negara yang tidak 
bekerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian 
uang. Keberadaan kita di dalam daftar ini merugikan karena 
menimbulkan biaya tambahan. Segala transaksi diperiksa ekstra 
ketat. Biaya pemeriksaan dari pos-pos di bank bisa sampai belasan 
dollar AS per pos satu kali periksa, belum kalau itu menyangkut 
begitu banyak pos," kata Dorodjatun. 

Pertemuan PPATK dengan sejumlah pelaku sektor keuangan 
kemarin, menurut Dorodjatun, bertujuan mengajak masyarakat 
keuangan Indonesia agar bersama-sama dengan PPATK meyakinkan 
FATF untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar tidak kooperatif 
FATF. 

Ditanya apa akibat yang harus ditanggung Indonesia jika pada 
pertemuan bulan Juni mendatang FATF tetap tidak bersedia 
mengeluarkan Indonesia dari daftar negara tidak kooperatif 



terhadap pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, 
Dorodjatun mengatakan, "Bahasa sandi untuk itu ya biaya 
operasional akan naik." 

Pada akhir bulan Februari lalu FATF mengeluarkan Mesir dan 
Ukraina dari daftar negara yang tidak kooperatif terhadap 
pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Indonesia yang 
sudah berusaha memenuhi syarat untuk dibebaskan dari daftar 
ternyata tetap tercatat di dalam daftar FATF itu bersama enam 
negara lain. Enam negara itu antara lain Cook Islands, Guatemala, 
dan Myanmar. 

Dorodjatun juga mengimbau aparat penegak hukum untuk 
melaksanakan peraturan dan perudang-undangan tindak pidana 
pencucian uang secara optimal. Menurut dia, penyelesaian kasus 
Bank Negara Indonesia (Bank BNI) merupakan salah satu ujian bagi 
Indonesia untuk dapat segera keluar dari daftar FATF. (fey) 

 

Finansial 

Rabu, 07 Juli 2004 

FATF Nilai RI Belum Pantas Keluar dari Daftar 
Hitam  
Jakarta, Kompas - Satuan tugas internasional yang memantau 
penanganan pencucian uang di tiap negara, Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF), menilai Indonesia saat ini belum 
pantas keluar dari daftar hitam (negara-negara yang tidak 
kooperatif). Salah satu alasannya karena belum satu pun kasus 
pencucian uang diputuskan pengadilan meskipun sudah dua tahun 
lebih Indonesia memiliki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK). 

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua PPATK I Gde Made Sadguna pada 
diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi Wartawan Ekonomi dan 
Keuangan (Forkem) pada hari Selasa (6/7) di Jakarta. Made 
mendampingi Ketua PPATK Yunus Husein. 

Sementara itu, Yunus Husein menuturkan, ada bank yang takut 
melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang menyangkut 
rekening pejabat politik, seperti anggota DPR, Kepala Polda, dan 
Panglima Daerah Militer (Pangdam). 

Yunus juga menyebutkan, pada pemilihan umum legislatif April 
lalu, sekitar lima partai diindikasikan terlibat pencucian uang. 
Namun, Yunus menolak menyebut partai yang dimaksudnya. "Kalau 
partai dan calon presidennya menang, kan repot saya," katanya. 

Made menjelaskan, pada Juni lalu ada dua agenda penting yang 
melibatkan PPATK. Pertama, mengadakan pertemuan bilateral 
dengan FATF di Seoul, Korea Selatan. Kedua, menghadiri 
pertemuan The Egmont Group yang menandai masuknya Indonesia 
secara resmi ke komunitas intelijen keuangan dunia. 

Pertemuan face to face antara PPATK dan FATF mengevaluasi 
perkembangan pembangunan rezim antipencucian uang di 
Indonesia, untuk selanjutnya dibawa ke sidang pleno FATF di Paris, 
Perancis, 30 Juni-2 Juli. 

"Kesimpulannya, Indonesia dinilai masih belum memenuhi 
ekspektasi FATF sehingga belum bisa keluar dari daftar hitam 
(daftar negara yang tidak kooperatif dalam penegakan 
antipencucian uang)," katanya. 

Dasar pertimbangan yang memberatkan adalah Indonesia dipandang 
masih belum bisa menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang, yang terbukti dari belum adanya satu pun kasus 
tindak pidana pencucian uang yang diputus di pengadilan. 

Ukraina keluar 

Made memaparkan, tahun 2001 terdapat 23 negara yang tercantum 
pada daftar hitam FATF itu. Awal tahun 2004, tercantum tujuh 
negara (termasuk Indonesia) dalam daftar itu. 

"Sekarang masih ada enam negara di daftar hitam itu, termasuk 
Indonesia. Negara lainnya adalah Nauru, Myanmar, Kepulauan Cook, 
Filipina, dan Nigeria," kata Made. 

Made membandingkan Indonesia dengan Ukraina yang telah berhasil 
keluar dari daftar hitam FATF. Menurut Made, Pemerintah Ukraina, 
negara yang jauh lebih kecil dari Indonesia itu, dengan serius 
menugaskan menteri luar negerinya untuk menangani masuknya 
negara tersebut dalam daftar hitam FATF. 

"Hasilnya sangat mengejutkan. Antara Januari-Juni 2004 di Ukraina 
terdapat lebih dari 244 ribu laporan transaksi keuangan 
mencurigakan, dengan 47 kasus pencucian keuangan diputus di 
pengadilan," kata Made. 

Sementara di Indonesia, kata dia, baru terdapat 741 laporan 
transaksi keuangan mencurigakan dari 45 bank umum, lima lembaga 
nonbank, dan tiga pedagang valuta asing, tanpa satu pun kasus 
pencucian uang yang diputuskan pengadilan. 

Ia menambahkan, jumlah seluruh penyedia jasa keuangan yang ada 
di Indonesia tercatat 3.941 lembaga, termasuk 137 bank umum. 
Dari 137 bank umum itu, baru 45 bank yang melaporkan transaksi 
keuangan mencurigakan kepada PPATK. "Dengan keadaan demikian, 
bagaimana kita bisa menuntut-nuntut minta keluar dari daftar 
hitam FATF? Rasanya kita kurang tahu diri," kata Made. (faj/fey) 

 

Bisnis & Investasi 

Kamis, 17 Juni 2004 

KILASAN EKONOMI  

PPATK Tanda Tangani MOU dengan Kepala Polri 
 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein, Rabu (16/6) di Jakarta, menandatangani Nota 
Kesepahaman (MOU) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
Jenderal Polisi Da’i Bachtiar. Penandatanganan nota kesepahaman 
tersebut bertujuan untuk membangun rezim antipencucian uang di 
Indonesia yang ditandai dengan penegakan hukum secara tegas dan 
konsisten. Pelaksanaan MOU tersebut nantinya akan mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang telah diubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 
2003 serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Paket 
Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program 
Kerja Sama dengan Dana Moneter Internasional. "Dalam MOU ini 
diatur hal-hal yang berkaitan dengan tujuan kerja sama, tanggung 
jawab, bentuk kerja sama, pelaksanaan kerja sama, pemblokiran 
dan pembukaan rahasia bank, dan perihal lainnya dengan 
kepolisian," kata Yunus. (TAV)  

 

Bisnis & Investasi 

Selasa, 13 April 2004 

UU Pidana Pencucian Uang Bisa Diterapkan 
dalam "Illegal Logging"  
Jakarta, Kompas - Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 
dapat diterapkan dalam kasus illegal logging (penebangan liar) dan 
kejahatan kehutanan lainnya. Jadi, pengungkapan kejahatan itu 
bisa melalui sisi lain pembuktian pidana, yaitu melalui transaksi 
yang mencurigakan yang terdeteksi oleh penyedia jasa keuangan 
dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 

Direktur II Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri 
Ismoko dalam sebuah seminar di Jakarta, Senin (12/4), 
mengatakan, dalam mengungkap penebangan liar dan kejahatan 
kehutanan lainnya dapat melalui transaksi yang mencurigakan yang 



terdeteksi oleh lembaga penyedia jasa keuangan dan juga Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Sementara Kepala PPATK Yunus Husein, di sela seminar, 
mengatakan, pihaknya telah mengirim tiga surat kepada dua 
lembaga luar negeri yang merupakan mitra kerja PPATK dalam 
meneliti transaksi keuangan yang diduga terkait dengan tindak 
pidana penebangan liar. 

Dalam surat itu terdapat sejumlah pertanyaan yang terkait dengan 
transaksi keuangan. Yunus Husein mengatakan, pihaknya tengah 
menunggu balasan dari kedua lembaga itu. 

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) 
Longgena Ginting melihat perlunya memusatkan perhatian pada 
kecenderungan di luar sektor kehutanan untuk melihat kejadian di 
sektor kehutanan. 

Salah satunya adalah pendekatan sektor keuangan untuk meneliti 
tindak kejahatan kehutanan. Perbankan seharusnya mulai 
menyadari adanya tindak kejahatan melalui bank. 

Uang parpol 

Sementara itu, PPATK telah menerima laporan adanya transaksi 
keuangan yang menyimpang dari sebuah partai politik. Jumlah 
transaksi itu mencapai miliaran rupiah. PPATK tengah meneliti 
lebih lanjut transaksi yang terjadi sebelum diadakannya pemilihan 
umum (pemilu) 5 April lalu. 

Yunus Husein mengatakan, laporan itu diterima dari sebuah 
lembaga penyedia jasa keuangan. Transaksi yang melibatkan salah 
satu partai politik itu disebutkan menyimpang dari kelaziman yang 
dilakukan oleh parpol tersebut. 

PPATK terus melakukan pemeriksaan dan meneliti laporan tersebut. 
Ia tidak bersedia menyebut nama parpol dengan alasan masih 
pemeriksaan. Transaksi itu sendiri dilakukan jauh hari sebelum 
pemilu. 

"Saya tidak bisa menyebutkan nama parpolnya. Laporan ini sedang 
kami lihat. Jumlah transaksinya miliaran rupiah. Laporan ini 
mencurigakan karena menyimpang dari kelaziman yang dilakukan 
parpol itu," kata Husein. 

Pengertian menyimpang dari kebiasaan belum bisa dikategorikan 
dalam tindakan melawan hukum. Dari 600 laporan mengenai 
transaksi keuangan yang menyimpang yang pernah ditangani PPATK 
hanya 70 laporan yang diteruskan ke kepolisian untuk diproses 
melalui jalur hukum. (MAR) 

 

Bisnis & Investasi 

Sabtu, 17 April 2004 

Indonesia Masih dalam Daftar Hitam FATF  
Tbilisi, jumat - Indonesia masih tercantum dalam daftar hitam 
satuan tugas internasional yang mengamati penanganan masalah 
pencucian uang di tiap negara (Financial Action Task Force on 
Money Laundering /FATF), bersama enam negara lain. Keenam 
negara tersebut adalah Kepulauan Cook, Nigeria, Guatemala, 
Myanmar, Nauru dan Filipina. 

Daftar negara-negara tidak kooperatif (noncooperative countries 
and territories/NCCT’s) FATF itu dipublikasikan oleh The Financial 
Monitoring Service of Georgia, Jumat (16/4). Berdasarkan 
kesepakatan berbagai organisasi internasional, negara-negara maju 
dilarang untuk melakukan transaksi finansial dengan negara-negara 
yang masuk dalam daftar hitam FATF. 

Dimasukkannya negara-negara tersebut dalam daftar hitam adalah 
karena mereka dinilai tidak kooperatif dalam perang melawan 
kegiatan terorisme, penyelundupan obat bius dan senjata, serta 
dalam merealisasikan program melawan aktivitas pencucian uang 
(money laundering). 

FATF memasukkan Indonesia dalam NCCT’s tahun 2001 karena 
dianggap tidak serius mengatasi aksi pencucian uang. Bahkan, FATF 
sempat mengancam menjatuhkan sanksi mengasingkan Indonesia 
dari dunia keuangan internasional. Indonesia terhindar dari sanksi 
setelah menyelesaikan amandemen Undang-undang (UU) nomor 15 
tahun 2002 menjadi UU No 25/ 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 

Dalam sidangnya akhir bulan Februari lalu, FATF mengeluarkan 
Mesir dan Ukraina dari daftar negara yang tidak kooperatif terhadap 
pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Indonesia yang 
sudah berusaha memenuhi syarat untuk dibebaskan dari daftar 
ternyata tetap tercatat di dalam daftar FATF. 

Pembicaraan lanjutan Indonesia dengan FATF direncanakan 
berlangsung pertengahan bulan Juni mendatang. Menurut Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Djakti, FATF 
akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Indonesia yang 
diwakili Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

"FATF masih memasukkan Indonesia pada daftar negara yang tidak 
bekerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian 
uang. Keberadaan kita di dalam daftar ini merugikan karena 
menimbulkan biaya tambahan. Segala transaksi diperiksa ekstra 
ketat. Biaya pemeriksaan dari pos-pos di bank bisa sampai belasan 
dollar AS per pos satu kali periksa, belum kalau itu menyangkut 
begitu banyak pos," kata Dorodjatun. 

Untuk menghadapi pertemuan itu, akhir Maret lalu PPATK 
mengadakan pertemuan dengan sejumlah pelaku sektor keuangan. 
Menurut Dorodjatun, pertemuan itu bertujuan mengajak 
masyarakat keuangan Indonesia agar bersama-sama dengan PPATK 
meyakinkan FATF untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar tidak 
kooperatif FATF. 

Dorodjatun mengatakan, jika FATF tidak juga mengeluarkan 
Indonesia dari daftar hitamnya, biaya operasional untuk transaksi 
keuangan internasional akan membengkak dan merugikan negara. 
"Bahasa sandi untuk itu, ya, biaya operasional akan naik," ujarnya. 

Dorodjatun juga mengimbau aparat penegak hukum untuk 
melaksanakan peraturan dan perudang-undangan tindak pidana 
pencucian uang secara optimal. Menurut dia, penyelesaian kasus 
Bank Negara Indonesia (Bank BNI) merupakan salah satu ujian bagi 
Indonesia untuk dapat segera keluar dari daftar FATF. 

Sebelumnya, Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, Indonesia 
sudah menyampaikan rencana penerapan (implementation plan) 
Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Pencucian Uang dalam sidang 
Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force/FATF on 
Money Laundering). 

Rencana penerapan itu adalah tindak lanjut dari amandemen UU No 
25/2003 yang diselesaikan bulan Oktober 2003. Penyusunannya 
merupakan syarat agar Indonesia bisa keluar dari daftar hitam 
FATF. Namun, Yunus memperkirakan FATF baru mengeluarkan 
Indonesia dari daftar NCCT's paling cepat Oktober mendatang. 

"Keluarnya paling cepat mungkin baru Oktober nanti, satu tahun 
setelah UU TPPU selesai diamandemen. Yang penting 
penerapannya, karena UU-nya sih sudah bagus," katanya. 

Di tempat terpisah, Direktur II Ekonomi dan Khusus pada Badan 
Reserse Kriminal Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Samuel Ismoko 
mengatakan, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencucian 
uang, polisi berkonsentrasi pada penyelesaian kasus Bank BNI. 

"Kasus BNI ini menjadi sorotan internasional, jadi kami 
berkonsentrasi di sini. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 
(LTKM) dari PPATK untuk kasus pencucian uang lain belum 
semuanya kami periksa, karena masih berupa indikasi dan harus 
diteliti lebih lanjut. Semua sumber daya dikerahkan untuk kasus 
BNI," ujarnya. (AFP/dow jones/tat/was) 
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KILASAN EKONOMI  

Komite TPPU Dibentuk 
Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 
membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketua Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, 
Rabu (14/1), mengatakan, Komite TPPU ini akan mengkoordinasikan 
upaya penanganan pencegahan dan pemberantasan tidak pidana 
pencucian uang dan memberikan rekomendasi kepada presiden 
mengenai kebijakan penanganan pencucian uang secara nasional, 
serta mengevaluasi dan melaporkan penanganan pemberantasan 
pencucian uang. Komite dipimpin Menko Polkam, dengan wakil 
Menko Perekonomian dan Sekretaris Kepala PPATK, serta 
beranggotakan tiga menteri, Kepala Polri, Jaksa Agung, Kepala 
Badan Intelijen Negara, dan Gubernur Bank Indonesia. (was) 
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PPATK Menilai Asuransi Tidak Kooperatif  
Jakarta, Kompas - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan Yunus Husein menilai industri asuransi merupakan 
lembaga keuangan yang paling tidak kooperatif dalam pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 
Oleh karena itu, PPATK meminta Departemen Keuangan sebagai 
otoritas asuransi lebih ketat mengawasi industri tersebut. 

Yunus menilai demikian karena hingga saat ini tidak ada satu pun 
perusahaan asuransi yang memberikan Laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK. Padahal, menurut Yunus, 
sebagai lembaga keuangan, asuransi berpotensi dijadikan tempat 
untuk mencuci uang hasil tindak kejahatan. Apalagi saat ini 
perusahaan asuransi juga menyediakan produk unit-linked dengan 
premi tunggal yang nilainya cukup besar. Unit-linked merupakan 
produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. 

Yunus menjelaskan, sampai pekan lalu PPATK telah menerima 1.106 
LTKM. "Namun tidak ada satu pun yang berasal dari asuransi," 
katanya. Perinciannya, 1.097 dari bank, empat dari perusahaan 
efek, tiga dari pedagang valuta asing, satu dana pensiun, dan satu 
lembaga pembiayaan. 

Oleh karena itu, kata Yunus, dalam pertemuan Komite Koordinasi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang hari Senin (8/11) ini yang akan menetapkan aplikasi 
pelaksanaan tindak pidana pencucian uang dan menetapkan sasaran 
dalam program kerja 100 hari, pihaknya akan meminta Depkeu 
lebih ketat mengawasi kinerja asuransi. 

Yunus menambahkan, agar lebih transparan, nantinya PPATK akan 
mewajibkan lembaga keuangan bank dan nonbank secara berkala 
melaporkan pemantauan terhadap transaksi yang mencurigakan, 
ada atau tidak ada, kepada PPATK. 

Hingga saat ini, total perusahaan asuransi yang beroperasi di 
Indonesia berjumlah 160 perusahaan, terdiri atas 102 asuransi 
umum dan 58 asuransi jiwa. Selama periode Januari-Juni 2004, 
premi unit-linked mencapai Rp 1,57 triliun atau 18,5 persen dari 
total pendapatan premi. Apabila dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun lalu, premi unit-linked naik 127 persen. 

Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia Hotbonar Sinaga 
mengatakan, penilaian dari PPATK tersebut hanya didasarkan pada 
masalah kepatuhan. "Sampai kini belum ada kasus pencucian uang 
di asuransi," katanya. Kendati demikian, pihaknya tetap akan 

mengimbau asuransi agar lebih aktif melaporkan ada tidaknya 
transaksi mencurigakan ke PPATK. (FAJ) 
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Menggulung Mafia Minyak  
Oleh: Sri Hartati Samhadi 

Perang melawan jaringan pencuri dan penyelundup minyak tengah 
dikobarkan pemerintah. Di tengah kondisi prihatin kelangkaan BBM 
di dalam negeri, rencana kenaikan harga BBM, dan tingginya harga 
minyak dunia, masih ada yang tega mengail di air keruh. 

Aktivitas penyelundupan dan perdagangan BBM secara ilegal dalam 
skala besar di Indonesia selama ini sering dikaitkan dengan mafia 
minyak, meski tak semua aktivitas ilegal tersebut dilakukan oleh 
jaringan terencana yang disebut mafia ini. 

Soal keberadaan jaringan penyelundup atau mafia minyak ini, 
banyak orang sudah lama tahu. Namun yang sulit adalah 
membuktikan bahwa jaringan itu benar-benar ada dan melibatkan 
orang-orang yang namanya sering disebut-sebut selama ini. Seperti 
kata Direktur Utama Pertamina Widya Purnama, mafia minyak 
adalah suatu organisasi tanpa bentuk. 

Dari laporan yang ada sejauh ini, tampaknya sindikat yang 
menyelewengkan dan menyelundupkan BBM di Indonesia bukan 
hanya terdiri dari satu kelompok. Dunia bisnis perminyakan yang 
dari luar kelihatannya begitu tertib, ternyata ibarat rimba 
belantara. Setiap kapling bisnis, ada yang berkuasa dan bermain. 

Begitu saktinya mafia itu sehingga sulit diberantas. Mereka 
disinyalir punya keterkaitan dengan penguasa masa lalu maupun 
penguasa masa sekarang sehingga banyak upaya yang pernah 
dilakukan untuk membersihkan Pertamina mental. 

Pada awal menjabat sebagai direktur utama Pertamina, janji 
pertama Widya Purnama adalah membasmi habis mafia minyak di 
Pertamina ini. Namun, rupanya itu bukan langkah semudah 
mengucapkan kata-kata. Buktinya, hingga setahun ia menjabat, 
bahkan sampai ia akan diganti (kalau jadi), mafia itu tetap 
bercokol. Penyelewengan BBM di dalam negeri dan penyelundupan 
BBM ke luar negeri masih terus berlangsung hingga kini. 

Bahkan, ada indikasi intensitas aktivitas ilegal ini semakin 
meningkat, dipacu oleh tingginya harga minyak mentah dan BBM di 
pasar internasional, serta rencana kenaikan harga BBM di dalam 
negeri. Bukan itu saja, modus operandinya pun semakin canggih. 
Jika dulu yang diselewengkan dan diselundupkan hanya BBM yang 
memang disubsidi, kini minyak mentah pun juga dicuri langsung 
dari pipa bawah laut milik Pertamina. 

Untuk memerangi mafia minyak dan memotong mata rantai dalam 
pengadaan BBM ini, Pertamina di zaman Widya telah membuat 
aturan baru dalam tender pengadaan BBM. Dalam aturan baru ini, 
impor harus melalui kontrak jangka panjang dan disertai dengan 
dokumen asal barang (certificate of origin) dan dokumen 
pengapalan (certificate of bill lading). Kedua dokumen ini harus 
disertakan oleh setiap perusahaan yang ikut dalam tender 
pengadaan BBM di Pertamina. 

Tetapi langkah ini ternyata tidak mampu menumpas aksi mafia. 
Penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri juga terus 
berlangsung dari berbagai titik di sepanjang wilayah perairan 
Indonesia. Sebagian besar minyak ini dijual ke Singapura, namun 
pernah pula dilaporkan ada BBM bersubsidi yang diselundupkan ke 
Timor Leste. Sebagian dari BBM yang diselundupkan ke luar negeri 



masuk kembali ke Indonesia melalui impor Pertamina atau anak 
perusahaannya. 

Salah satu alasannya mungkin, meskipun ada aturan pengadaan BBM 
impor harus lewat kontrak jangka, sewaktu-waktu Pertamina tidak 
akan bisa menghindar dari kemungkinan kebutuhan mendadak yang 
hanya bisa dipenuhi dari pasar spot. Minyak yang ada di sini bisa 
berasal dari mana saja, termasuk minyak selundupan dari 
Indonesia. Memasukkan kembali minyak selundupan ini ke Indonesia 
mungkin bukan hal sulit. 

Semua itu bisa diatur oleh oknum Pertamina dengan broker dan 
trader, misalnya dengan memalsukan dokumen asal barang. Apalagi 
jika oknum pejabat Pertamina, broker, dan trader itu selama ini 
juga menjadi bagian dari mafia minyak yang sama. Akan lebih 
mudah lagi. Bahkan, kalau perlu, kontrak jangka panjang pun bisa 
dilayani dari minyak selundupan yang sudah lebih dulu ditimbun. 
Dengan mengimpor BBM bersubsidi selundupan yang asalnya juga 
dari Indonesia, pemerintah dirugikan dua kali. 

Di dalam negeri, penyelewengan alokasi BBM juga terus terjadi 
melalui berbagai cara, dengan memanfaatkan disparitas harga 
antarjenis BBM atau disparitas harga antarsektor pemakai untuk 
jenis BBM yang sama. Di sini, yang bermain bisa mafia yang sama 
atau sindikat lain lagi. Modusnya bermacam-macam, mulai dari 
manipulasi delivery order (DO), pengoplosan, penimbunan, hingga 
penjualan BBM bersubsidi ke industri atau ke kapal asing. 

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, 
Penyalahgunaan BBM, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan 
dan Pencurian Listrik (Timdu BBM) Slamet Singgih pernah 
mengungkapkan, dari pengalaman Timdu BBM beroperasi selama 
tiga tahun, diketahui sumber penyalahgunaan BBM hampir selalu 
dari oknum di dalam Pertamina sendiri. 

Pelakunya kebanyakan juga mitra usaha Pertamina. Para oknum 
Pertamina ini mengetahui seluk-beluk dan celah kelemahan dari 
sistem yang ada dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, 
penertiban terhadap mafia mestinya bisa dimulai dari 
membersihkan Pertamina terlebih dulu. Jika selama ini hal itu sulit 
dilakukan, pasti karena ada beking kuat dari orang dekat pusat 
kekuasaan atau oknum aparat militer/kepolisian. 

Kecenderungan selama ini, Pertamina dalam kapasitas sebagai 
public service obligation (PSO) cenderung tidak peduli apakah BBM 
bersubsidi benar-benar kena sasaran, terutama setelah BBM 
melewati depo. Menyimpang atau tidak peruntukan BBM itu, 
Pertamina tetap mendapatkan fee dari pemerintah untuk jasa 
pengadaan dan distribusi BBM yang dilakukannya. Sementara, 
berbagai instansi yang seharusnya ikut mengawasi tata niaga dan 
distribusi BBM di lapangan justru ikut bermain. 

Sengaja diciptakan? 

Di Pertamina sendiri, penyelewengan, menurut Timdu BBM, 
melibatkan oknum pekerja mulai dari tingkat bawah hingga 
direktur, baik langsung maupun tak langsung, sampai-sampai audit 
internal pun tak sanggup menemukan dan melaporkan 
penyelewengan yang terjadi. 

Bahkan, ada indikasi bahwa isu kelangkaan minyak yang ada selama 
ini pun sebenarnya sengaja diciptakan atau merupakan suatu 
rekayasa sistematis untuk kepentingan tertentu, mulai memperkaya 
diri hingga penggalangan dana pemilu. 

Isu itu sengaja ditiupkan sebagai alasan untuk melakukan operasi 
pasar melalui agen. Dari operasi pengedropan BBM yang disubsidi 
pemerintah ini, oknum mafia yang melibatkan agen mengeruk 
keuntungan miliaran, bahkan triliunan rupiah. Oleh karena itu, 
tidak heran jika realisasi volume penjualan BBM di dalam negeri 
selalu melampaui target yang sudah disepakati sebelumnya oleh 
pemerintah dan DPR. 

Selama kurun tahun 2000-2004 saja, kalangan lembaga swadaya 
masyarakat memperkirakan sedikitnya terjadi 47 krisis energi. 
Tahun ini kasus kelangkaan BBM sudah tidak terhitung jumlahnya, 

dengan frekuensi dan skala cakupan wilayah yang juga semakin 
meluas. 

Di setiap pangkalan minyak atau SPBU, rakyat harus mengantre 
berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kalaupun dapat, jumlahnya 
sangat dibatasi dan mahal. Jika benar kelangkaan itu sengaja 
diciptakan untuk mengambil keuntungan, motif itu benar-benar keji 
dan sudah sepantasnya para spekulan diganjar hukuman seberat-
beratnya. 

Anehnya, kendati praktik penyelewengan BBM ini telah berlangsung 
lama, berulang-ulang, tersistem, dan terjadi setiap waktu, 
pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa dan sangat sulit 
memperkirakan berapa sebenarnya kebocoran yang terjadi. Hal 
sama terjadi untuk penyelundupan BBM ke luar negeri. 

Pertamina sendiri pernah mengutip hasil investigasi pihak ketiga 
yang menyebutkan, sebanyak 20 persen BBM diselundupkan ke luar 
negeri untuk kemudian diimpor kembali guna menutupi kebutuhan 
dalam negeri. Sementara, untuk penyelewengan peruntukan BBM di 
dalam negeri, pihak kepolisian menyebutkan untuk Tangerang saja 
angkanya sekitar 40 persen. 

Timdu BBM yang sempat dibubarkan sebelum dihidupkan kembali 
oleh pemerintahan yang sekarang, paham dan merasakan betul 
siapa sebenarnya yang mereka hadapi dalam melakukan tugas 
mereka selama ini. Kekuatan mafia minyak ini berusaha menelikung 
atau menggagalkan setiap upaya yang dilakukan untuk mencegah 
dan menertibkan penyelewengan BBM. 

Beberapa program Pertamina yang sempat dicoba dijegal dari 
dalam, misalnya upaya rayonisasi agen dan pangkalan minyak 
tanah, upaya pemberlakuan buku langganan untuk kapal-kapal, dan 
program pewarnaan minyak tanah, yang semuanya itu ditujukan 
untuk mencegah penyalahgunaan peruntukan minyak tanah. 

Dalam kasus pencurian minyak di Lawe-lawe, Kalimantan Timur, 
belasan orang Pertamina yang diduga terlibat sudah dipecat dan 
dijadikan tersangka. Namun, mantan Direktur Teknis di Ditjen Migas 
Ramses Hutapea mengatakan, praktik itu tidak mungkin 
berlangsung tanpa keterlibatan oknum instansi lain. 

”Sebab, kalau itu dilakukan dari terminal, di terminal itu ada yang 
disebut valve (keran). Lawe-lawe itu terminal minyak impor yang 
akan diolah di kilang Balikpapan. Valve ini kalau untuk tujuan 
ekspor atau impor biasanya disegel dan kunci segelnya yang 
memegang hanya Bea dan Cukai. Jadi kalau lewat valve seperti 
terjadi di Lawe-lawe, tak mungkin terjadi tanpa keterlibatan pihak 
yang mengawasi valve-nya,” ujarnya. 

Selain itu, kalau pencurian itu dilakukan dengan memakai kapal 
tanker, tanker itu alat angkut yang sangat besar, sehingga tidak 
mungkin lolos begitu saja dari pengamatan aparat TNI AL atau polisi 
laut. Apalagi proses pemompaan atau pemindahan minyak 
memakan waktu dan kejadian ini sudah terjadi berulang kali. 
Dengan demikian, menurut Ramses, besar kemungkinan ada 
keterlibatan pihak aparat. 

”Hal lain, minyak mentah yang dialirkan ke kilang harus dicek betul 
kualitasnya setiap jam. Sebab, kalau ada yang tak sesuai, bisa 
merusak semua sistem dan proses equipment-nya. Kalau mekanisme 
ini berjalan, pencampuran dengan air laut mestinya bisa dideteksi 
langsung oleh Pertamina sendiri. Sistem Pertamina itu canggih 
karena diambil dari Shell dan Stanvac. Operational procedure-nya 
selalu di-up date setiap saat,” ujarnya. 

Diungkapkan, apa yang dilakukan Pertamina selama ini bisa 
dikatakan suatu operasi yang sangat besar, bahkan raksasa. 
”Pertamina itu mengolah BBM di tujuh kilang dari crude dengan 
spesifikasi berbeda-bea untuk memproduksi 14 produk, enam di 
antaranya BBM dan delapan sisanya non-BBM. Jadi ini operasi yang 
sangat besar, raksasa, karena harus menyediakan dan mengangkut 
BBM ke seluruh wilayah Indonesia. Ini tak bisa dibandingkan dengan 
Petronas yang wilayahnya kecil dan ada beberapa perusahaan. 
Kalau yang seperti itu tidak terdeteksi, bagaimana?” kata Ramses 
lagi. 



Kasus di Lawe-lawe yang mengejutkan itu memunculkan 
kecurigaan, jangan-jangan praktik seperti ini tidak hanya terjadi di 
kilang Balikpapan, tetapi juga di kilang-kilang lain. Bukankah hal 
seperti ini, seperti diakui Widya, juga pernah terjadi di Babelan dan 
juga di Balikpapan pada tahun 1980-an? 

Mengenai kemungkinan peran mafia minyak di balik semua itu, 
Ramses mengatakan ada beberapa warga negara Indonesia di 
Singapura yang pernah disebut-sebut. Namun yang ia ketahui, ada 
beberapa broker di Singapura yang memang merupakan perusahaan 
milik orang Indonesia. Mereka ini beroperasi di Singapura karena 
hampir semua perusahaan trader minyak internasional memiliki 
kantor di negara tersebut. 

Para broker ini berusaha menyelipkan diri di antara perusahaan-
perusahaan oil trader dengan Pertamina dan Petral. Ramses 
menyebut sebuah perusahaan yang di dalamnya antara lain ada 
nama adik salah satu direktur di Pertamina, orang-orang dekat 
sejumlah menteri atau mantan menteri, bahkan orang dekat 
penguasa negara ini. Namun, apakah ada keterlibatan dari para 
pejabat dan mantan pejabat itu, Ramses mengatakan tidak tahu. 

Mencari siapa saja pejabat yang bermain, sebenarnya gampang 
saja. Yakni dengan melacak kekayaan secara fisik atau lewat Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) para pejabat, 
termasuk manajer kilang. Banyak dari pejabat itu yang memiliki 
kekayaan melimpah tidak sesuai dengan gajinya. 

Kepala PPATK Yunus Husein sendiri mengatakan, PPATK akan selalu 
siap membantu kepolisian untuk mengusut kekayaan para 
tersangka. Kejahatan penyelundupan memang sulit dipantau. 
Namun, menurut dia, dengan kerja sama dengan berbagai pihak, 
PPATK akan bisa menganalisis transaksi ilegal tersebut, terutama 
jika yang bersangkutan telah menjadi tersangka. 

Tanpa upaya memberantas mafia, kelangkaan BBM di dalam negeri 
akan terus terjadi selama kebijakan harga minyak di dalam negeri 
masih mengakomodasikan adanya subsidi harga. Oleh karena itu, 
terlepas dari masih adanya tanda tanya besar menyangkut 
mekanisme penyaluran dan implementasinya nanti di lapangan, 
langkah pemerintah mengubah skim subsidi dari subsidi harga 
menjadi subsidi langsung dalam bentuk tunai kepada masyarakat 
miskin, sudah merupakan suatu terobosan besar. 

Namun, akhirnya hanya ada satu cara untuk mengakhiri sepenuhnya 
petualangan para mafioso yang sudah terbukti merugikan negara 
puluhan triliun rupiah setiap tahun dan menyengsarakan rakyat itu. 
Yakni, mengakhiri kebijakan harga minyak nasional yang 
mengakibatkan diferensiasi harga yang tajam di dalam dan luar 
negeri. Tidak cukup itu, pelaku dan otak pelaku juga harus 
dijebloskan ke penjara dan kekayaannya dirampas untuk 
kepentingan negara sehingga muncul efek jera. 

Tanpa itu, kenaikan harga akan dirasa tidak adil bagi rakyat miskin 
yang selama ini harus menanggung cost tinggi dari kebocoran dan 
ketidakefisienan dalam pengadaan BBM Pertamina. Di sini 
keberanian pemerintah untuk menggulung dan menumpas habis 
mafia minyak benar-benar diuji. (amr) 

 

Poltik & Hukum 

Sabtu, 30 Juli 2005 

Data PPATK, Ujian bagi Kepala Polri  
Jakarta, Kompas - Desakan terhadap Kepala Kepolisian Negara RI 
Jenderal (Pol) Sutanto untuk menindaklanjuti data Pusat Pelaporan 
Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai rekening 15 
perwira menengah dan perwira tinggi Polri yang jumlahnya tidak 
wajar terus menguat. Data PPATK itu bahkan dapat dikatakan 
sebagai ujian bagi Kepala Polri. 

Dengan demikian, langkah yang akan dilakukan oleh Sutanto dalam 
menyikapi data PPATK ini dapat menunjukkan keseriusannya 

membersihkan aparat Polri di bawah pimpinannya, kata Koordinator 
Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki, Jumat (29/7). 

Harus ditindaklanjuti oleh polisi. Setahu saya, ada 200 laporan 
PPATK yang dilaporkan ke polisi, tidak satu pun ditindaklanjuti, 
kata Teten. 

Seperti diwartakan (Kompas, 29/7), Ketua PPATK Yunus Husein 
mengungkapkan adanya dana yang dikategorikan sebagai tak wajar 
untuk perwira menengah dan perwira tinggi Polri yang simpanan di 
rekening mencapai ratusan juta hingga miliar. â€�Dana yang 
termasuk tak wajar nilainya bervariasi. Ada yang jutaan sampai 
miliaran,â€� ujar Yunus. 

Diduga dana yang ada di rekening para perwira polisi tersebut 
berasal dari dana-dana tak halal. Sebab, pendapatan dari negara 
untuk seorang perwira tinggi adalah sekitar Rp 5 juta per bulan. 

Menurut Teten, dugaan money laundering pada rekening 15 perwira 
Polri sangat menarik kalau dikaitkan dengan realitas 
pemberantasan judi, yang hanya menangkap penjudi kelas teri. 
â€�Ini bagaikan entry point lain dari Pak Sutanto karena 
pemberantasan judi yang sekarang dilakukan oleh kepala polda dan 
kepala polres hanya untuk menyeret penjudi kecil. Sementara 
bandar besar tidak tersentuh,â€� kata Teten. 

Menurut Teten, harus ditelisik apakah adanya rekening perwira 
Polri yang nilainya tidak wajar itu berkaitan dengan praktik judi 
yang terbuka karena ada pembiaran dari aparat keamanan. Jika 
diperiksa dan terkait dengan kemungkinan dana ilegalâ€”sebagai 
sumber money laundering tentu sangat penting untuk menegakkan 
citra kalangan kepolisian. Kita tahu, sumber dana money laundering 
berasal dari bisnis ilegal, misalnya judi, korupsi, dan narkoba. Saya 
melihat langkah positif Pak Sutanto membersihkan aparat 
kepolisian supaya mereka tidak menjadi bagian dari bisnis ilegal ini, 
katanya. 

Teten menambahkan, money laundering tumbuh sangat subur di 
Indonesia karena banyaknya bisnis ilegal, seperti illegal logging, 
narkoba, dan perjudian, termasuk korupsi. Dana tersebut menjadi 
sumber uang haram bagi pejabat, termasuk aparat penegak hukum 
yang melindungi atau membiarkan praktik bisnis ilegal. 

Secara terpisah Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto hingga Jumat 
belum mengungkapkan nama-nama 15 perwira tinggi Polri yang 
dilaporkan PPATK memiliki rekening yang tidak wajar. Penyidikan 
sudah dimulai. Yang ada indikasi-indikasi sudah mulai 
ditindaklanjuti oleh Polri, katanya. (idr/ong/adp) 

 

Finansial 

Selasa, 12 April 2005 

BPR dan Bank Kecil Jadi Sasaran Pencucian 
Uang  
Jakarta, Kompas - Tidak hanya bank-bank besar, Bank Perkreditan 
Rakyat dan bank- bank kecil juga berpotensi menjadi sasaran 
tindakan pencucian uang (money laundring). Berpotensinya BPR dan 
bank kecil menjadi sasaran tindakan pencucian uang karena sumber 
dana yang tidak jelas. 

Menurut pengamat ekonomi, Aviliani, berpotensinya bank kecil dan 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi tempat pencucian uang 
karena tingginya keinginan untuk menyalurkan kredit dengan 
keterbatasan dana yang dimiliki. Jadi, BPR maupun bank kecil 
mencari pinjaman dana yang tidak diketahui sumbernya dari mana. 

"Padahal, bisa jadi pinjaman itu modusnya dari pencucian uang. 
Dan ini tujuan dari si pencuci uang, agar cepat tidak terdeteksi," 
ujarnya seusai Diskusi Panel Indonesia Keluar dari NCCTs (Non-
Cooperative Countries and Territories), Keberhasilan dan 
Tantangan, di Jakarta, Senin (11/4). 



Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus 
Husein mengatakan, dari 2.100 BPR yang ada di Indonesia, baru 
satu BPR saja yang mengumpulkan laporan transaksi keuangan yang 
mencurigakan. 

Masih minimnya jumlah BPR yang mengumpulkan laporan transaksi 
keuangan karena keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya 
akses informasi dan teknologi. 

Secara terpisah, Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat 
Indonesia Tjuk Supriarto menuturkan, "Melihat aset dari 2.100 BPR 
di Indonesia, yakni sebesar Rp 12 triliun, apakah mungkin pelaku 
pencucian uang menggunakan BPR." 

"Kalau satu BPR melakukan pencucian uang sebesar Rp 2 miliar 
saja, maka secara total sekitar Rp 4,2 triliun. Padahal, uang hasil 
korupsi yang tersimpan di Citibank Amerika sebesar 1,3 miliar 
dollar AS. Nah, kalau disalurkan lewat BPR, berapa tahun harus 
menunggu supaya dana hasil pencucian uang bisa kembali," 
ungkapnya. 

Menurut dia, dana hasil pencucian uang biasanya ada di transaksi, 
baik setor maupun tarik, dalam jumlah besar dan dalam waktu yang 
singkat dengan frekuensi tinggi. 

Selama ini, kata Tjuk, untuk mengantisipasi terjadinya tindakan 
pencucian uang di BPR, diterapkan prinsip mengenal nasabah (know 
your customer). Menurut Peraturan Bank Indonesia, penerapan 
prinsip mengenal nasabah untuk BPR mulai dilaksanakan akhir 
tahun 2003. 

Menurut Kepala Biro Penelitian dan Pengaturan Bank BI SWD 
Murniastuti, tindakan pencucian uang bisa terjadi di mana saja. 
Yang ditekankan BI, bagaimana bank mengenal nasabahnya. (LIA) 

 

Politik & Hukum 

Selasa, 20 September 2005 

Badan Kehormatan DPR Sudah Turun ke Daerah  
PPATK Bersedia Menelusuri Percaloan bila 
Diminta 
Jakarta, Kompas - Untuk menindaklanjuti informasi mengenai 
dugaan praktik percaloan di Dewan Perwakilan Rakyat, para 
anggota Badan Kehormatan DPR sudah berkunjung langsung ke 
daerah-daerah. 

Ketua Badan Kehormatan DPR Slamet Effendy Yusuf (F-PG, Jawa 
Tengah VIII) kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/9), menyatakan 
belum bersedia menjelaskan hasil yang sudah diperoleh dalam 
kunjungan itu, termasuk daerah mana dan pihak mana saja yang 
ditemui para anggota Badan Kehormatan. Kami (para anggota 
Badan Kehormatan) kumpul lagi saja belum kok, katanya. 

Hanya saja, Slamet meminta agar seluruh pihak bersikap lebih 
kooperatif untuk memberikan data dan informasi kepada Badan 
Kehormatan DPR. Slamet mengakui, ada sebagian kecil pihak 
terkait yang belum sepenuhnya kooperatif sesuai dengan yang 
diharapkan. 

Ia melanjutkan, sebagian besar pihak berkeinginan agar dugaan 
praktik percaloan ini dapat dituntaskan. Pihak DPR, katanya, 
berkeinginan serupa untuk memastikan tidak seluruh anggota DPR 
seburuk yang ditudingkan masyarakat. Saya tidak akan putus asa. 
Saya percaya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan 
sesuatu, kata Slamet Effendy Yusuf. 

Secara terpisah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein di sela-sela rapat dengar pendapat 
dengan Komisi III DPR, kemarin, menyatakan bahwa pihaknya 
bersedia menelusuri dugaan praktik percaloan ini jika diminta pihak 
DPR. Saat ini pihaknya belum menerima permintaan tersebut. 
(DIK/SON) 

Metropolitan 

Senin, 25 Juli 2005 

Dana BNI yang Bisa Kembali Rp 4 Miliar  
Sebanyak 2.300 Transaksi Mencurigakan 
Jakarta, Kompas - Dana BNI yang berhasil ditarik kembali setelah 
pembobolan Rp 1,3 triliun tahun 2003 baru senilai Rp 4 miliar lebih 
Rp 300.000. Dari total dana yang dibobol dengan L/C fiktif, sekitar 
80 persennya ternyata berada di luar negeri dan sulit dilacak 
karena sering dipindahkan. 

Oleh: Hermas E Prabowo dan Adi Prinantyo. 

”Dana yang baru bisa ditarik sekitar Rp 4 miliar dan 300.000,” kata 
Direktur Utama BNI Sigit Pramono, Sabtu (23/7), seusai workshop di 
Bogor. Menurut dia, pada umumnya recovery rate akibat 
pembobolan bank BUMN maupun bank-bank lain nilainya rendah. 
Berapa, misalnya, recovery rate kasus Golden Key? 

”Sama juga enggak ada yang besar. Maka itu tidak boleh lagi terjadi 
kasus pembobolan bank seperti ini. Kami sudah melakukan langkah-
langkah perbaikan, seperti sistem pengawasan internal di BNI 
diperketat. Sekarang ini, yang menjadi air seolah-olah kasus 
kejahatan pembobolan bank seperti ini hanya terjadi di bank 
pemerintah saja, di swasta juga ada,” katanya. 

Sigit mengatakan bahwa dari total Rp 1,3 triliun dana BNI yang 
dibobol sekitar 80 persennya sudah berada di luar negeri baik 
dalam bentuk simpanan ataupun aset-aset lain. Sejauh ini BNI 
hanya mengetahui aliran dana dari BNI ke bank lain, tetapi ketika 
sudah berpindah-pindah terus BNI tidak bisa melacak lagi. 

Keputusan hukum yang bersifat tetap diperlukan dalam upaya 
penyitaan aset-aset yang diperoleh dari hasil pembobolan BNI. 
Dalam kaitan untuk proses lanjutan mengejar aset-aset di luar 
negeri atau untuk mengejar pelaku tidak perlu menunggu sampai 
berkekuatan hukum tetap. Upaya membekukan aset- aset di luar 
negeri sangat penting untuk mencegah perpindahan aliran uang 
agar tidak meluas ke mana-mana. 

Transaksi mencurigakan 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein mengungkapkan, selama ini PPATK telah melacak 
2.300 transaksi yang mencurigakan. Dari jumlah itu, sebanyak 289 
kasus dilimpahkan ke Kepolisian Negara RI. 

”Dari 2.300 transaksi mencurigakan, paling banyak didominasi oleh 
kasus penipuan. Selebihnya kasus korupsi atau penggelapan, 
kejahatan perbankan, pemalsuan dokumen, terorisme, dan yang 
tidak bisa teridentifikasi,” tuturnya. 

Sigit menambahkan ada sejumlah cara pembobolan bank yang 
populer belakangan ini. Pertama, para pelaku bekerja sama dengan 
karyawan tingkat bawah yang menguasai alur rekening dan memiliki 
kewenangan untuk memutuskan dan memberikan kredit. Dalam 
cara ini, para pelaku tak jarang mengader karyawan dalam hingga 
satu sampai tiga tahun lamanya. 

Kedua, adanya penyalahgunaan keputusan yang dilakukan oleh 
pimpinan bank. Ini dilakukan agar mereka bisa berkolusi dengan 
pelaku. Sekarang ini BNI tengah membentuk privat investigator 
untuk menelusuri aliran dana BNI yang dibobol. 

Pemberkasan setahun lebih 

Penyelesaian berkas perkara dua tersangka kasus pembobolan Bank 
BNI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yakni Jeffery Baso (pemilik 
PT Basomasindo dan PT Triranu Caraka Pacific), Ny Yudi Baso 
(Direktur PT Basomasindo), sudah berlangsung setahun lebih 
delapan bulan. Berdasarkan pengecekan terakhir kemarin, berkas 
itu masih berstatus belum lengkap. 

Direktur Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen (Pol) 
Andi Chaeruddin, menyatakan, penyidik masih melengkapi berkas 



sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum. Kelambanan 
penyidikan Jeffrey dan Yudi Baso itu mengundang keprihatinan 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) pengamat Polri, Indonesian 
Police Watch (Polwatch). Ketua Indonesian Polwatch Heri Sudrajat 
menyatakan, penegakan hukum kasus BNI yang selalu dijadikan 
contoh kinerja Polri dalam menangani kejahatan kerah putih (white 
collar crime) akan tercoreng dengan kemandekan penyidikan berkas 
dua tersangka ini. 

 

Politik & Hukum 

Sabtu, 20 Agustus 2005 

Yunus Husein: Orang Benar Takut, Orang Salah 
Berani  
Oleh: SONYA HELLEN SINOMBOR 

Akhir Juli 2005 sejumlah media massa memberitakan sebanyak 15 
perwira menengah dan perwira tinggi polisi diduga memiliki 
rekening pribadi dalam nilai yang tidak wajar. Daftar nama perwira 
pemilik rekening yang mencurigakan itu dilaporkan Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) 
Sutanto. 

Pemberitaan tersebut tentu saja mengundang perhatian publik 
karena yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) adalah perwira polisi. Pascalaporan tersebut, 
PPATK yang sebelumnya belum dikenal publik langsung mendapat 
perhatian. Kepala PPATK Yunus Husein pun tak luput dari incaran 
pers. Bahkan, gara-gara laporan itu, Presiden memanggil Yunus dan 
meminta penjelasan di seputar laporan atas rekening pribadi 15 
perwira polisi. 

Lalu, bagaimana sebenarnya kerja dan peran PPATK di tengah 
upaya memberantas korupsi di Tanah Air saat ini. Berikut 
wawancara Kompas dengan Yunus, Selasa (16/8) di Kantor PPATK 
yang kini masih menggunakan salah satu Gedung Bank Indonesia, 
Jalan Kebon Sirih, Jakarta. 

Apa sebenarnya yang dikerjakan PPATK? 

Kami menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari 
penyedia jasa keuangan, seperti bank, nonbank, bea cukai, 
perusahaan efek, pedagang valas, dan asuransi. Informasi dari 
masyarakat juga kami terima. Misalnya, sejak ramai-ramai berita 
terakhir tentang perwira Polri banyak informasi dari masyarakat 
yang masuk, setelah itu kami melakukan financial analysis. Kami 
punya database. Misalnya, kami panggil satu nama, nanti muncul 
segala macam transaksi. 

Dalam kaitan dengan upaya penegakan hukum, peran PPATK apa? 

Tugas kami sebenarnya menurut Undang-Undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang adalah membantu aparat penegak hukum dalam 
rangka penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak 
pidana pencucian uang. Ibarat pemain bola, kami kayak gelandang 
saja, hanya ngasih umpan, masalah gol apa tidak urusan mereka. 
Tugas kami juga memagari sistem keuangan agar tidak 
disalahgunakan pelaku kriminal. Tugas ini bisa jalan karena laporan 
penyedia jasa keuangan. Kalau mereka tidak lapor, ya sistemnya 
tidak jalan. Saat ini yang paling banyak melaporkan transaksi 
keuangan mencurigakan dari bank, dari 131 bank umum, 93 bank 
melaporkan. Namun, kalau nonbank tidak sampai 20 yang lapor. 

Kenapa begitu? 

Karena, sering kali di Indonesia saya melihat ada sedikit pergeseran 
nilai. Kalau dulu sekolah kita diajarin berani karena benar takut 
karena salah. Sekarang terbalik, orang kalau benar malah takut. 
Takut kena risiko. Jadinya, orang yang salah malah lebih berani. 
Padahal kekuatan masyarakat perlu, bukan saja informasi yang 
diberikan, tetapi dukungan. Selama ini orang banyak yang memilih 
safety player, maunya bisnis aman, enggak peduli orang di sebelah 

dia merampok, biar dia tahu tapi takut bicara. Ini sebenarnya 
bahaya. 

Jadi, PPATK bisa menerima informasi dari mana saja? 

Ya, kami bisa menerima informasi dari mana saja. Laporan yang 
masuk kami periksa dan analisis. Kalau kurang informasinya, kami 
perdalam dan minta dari penyedia jasa keuangan dan minta dari 
instansi lain. Bisa juga minta dari luar negeri. Di luar negeri kami 
anggota The Egmont Group, semacam asosiasi PPATK sedunia. 
Egmont Group dibentuk tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace di 
Brussel, kini beranggotakan Financial Inteligence Unit (FIU) dari 101 
negara. Dengan negara anggota FIU, kami menerapkan prinsip 
reciprocity. Namun, ada negara tertentu yang tidak mau begitu, 
tetapi harus tanda tangan nota kesepahaman (MOU) dulu. Saat ini 
kita sudah tanda tangan MOU dengan Australia, Malaysia, Korea, 
Filipina, Thailand, Italia, Romania, Belgia, Polandia, dan Spanyol. 

Di dalam negeri, kita kerja sama dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Jaksa Agung, Kepala Polri, Gubernur Bank Indonesia, dan 
Menteri Kehutanan dalam rangka illegal logging dan instansi lain. 

Apa saja isi MOU itu? 

MOU soal pertukaran informasi. Jadi, kita bisa minta informasi 
dalam rangka analisis dan mereka bisa minta ke kita untuk 
membantu tugas mereka. Kalau tidak ada MOU, kelihatannya tidak 
jalan, mereka tidak mau memberi informasi. Sampai sekarang yang 
paling banyak kerja sama dengan kami adalah KPK. 

Kenapa KPK lebih cepat? 

Sebenarnya yang lain juga banyak, seperti Polri, tetapi KPK 
mungkin karena lembaga ad hoc yang dibentuk untuk mempercepat 
pemberantasan korupsi. Ya, saling memanfaatkanlah. Kalau KPK, 
mereka tunjuk dua orang yang on-off. Tetapi polisi dan jaksa tidak 
spesifik menunjuk orang seperti KPK. Namun, orangnya ada yang 
ditaruh di sini. Cuma kelihatannya, model KPK lebih cepat 
kerjanya. Di samping cepat, kerahasiaan juga terjamin. Kalau ada 
kebocoran, kami pegangannya petugas penghubungnya. Polisi tidak 
ada orang khusus seperti KPK. 

Soal rekening perwira polisi ke Kepala Polri sudah lama, kenapa 
baru sekarang dilaporkan ke Kepala Polri? 

Sebenarnya enggak ada niat ke situ karena sebagian besar 
laporannya sudah ada sejak tahun lalu. Dulu sudah mau lapor, 
tetapi karena polisi lagi sibuk karena pemilu legislatif, pemilu 
presiden dua gelombang, kemudian kami tunda. Setelah pemilu, 
kami dengar Kepala Polri mau mengganti, lalu kami tunda lagi. 
Begitu Kepala Polri diganti dan waktunya tepat, kami langsung 
lapor. Namun, sebenarnya kami sudah rutin melaporkan ke Polri, 
kami sudah lapor ke Kepala Polri lebih dari 300 laporan, tetapi 
tidak terliput media. 

Laporan soal perwira polisi ternyata mendapat perhatian publik? 

Ini karena ada pemberitaan pers. Kami memang kurang sosialisasi. 
Tetapi dengan laporan itu, PPATK jadi dikenal. Ya, tetapi itu 
temporer juga, masih banyak yang belum kenal dan lupa dengan 
kita. Makanya, begitu ramai-ramai berita tentang perwira Polri, 
saya dipanggil Presiden dan dimintai informasi. Beliau tanya siapa 
inisialnya. Saya bilang karena sudah cukup berat kami minta 
dukungan dan Presiden bilang jalan terus sesuai dengan undang-
undang. 

Posisi PPATK cukup kuat didukung langsung Presiden? 

Yang sesuai dengan UU, kami bertanggung jawab kepada Presiden. 
Walaupun kadang kita sering dilupakan, sekarang sudah 
diperhitungkan, ada DPR, DPD, dan polisi mau bertemu. Mungkin 
karena lembaga ini namanya kurang marketable, namanya Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, nama pusat itu 
kalau di departemen dianggap eselon II. Padahal, kami tidak ada 
kaitan dengan departemen karena yang mengangkat kami Presiden. 

 



Hambatan terbesar PPATK? 

Sebenarnya ini bicara budaya hukum dan persepsi menegakkan 
hukum. Misalnya bank harusnya melapor dan polisi serta jaksa kita 
harapkan bekerja sama. Namun itu belum kelihatan, yang melapor 
jumlahnya masih rendah. Penyedia jaksa keuangan jumlahnya 
hampir 4.000, tetapi yang lapor itu tidak sampai 200. Jadi masih 
rendah, itu pun yang lapor paling banyak dari bank. 

Kadang mereka mau lapor, tetapi takut repot dan urusan sama 
polisi, takut sama nasabah, apalagi kalau ada orang kuat, takut 
tidak dilindungi ketika diproses. Pernah ada kejadian di daerah ada 
sebuah bank lapor ke kami soal penyalahgunaan kas daerah masuk 
ke rekening pribadi. Kami proses, laporannya kami berikan kepada 
Kepala Polri, diteruskan ke kepala polda di daerah itu. Tetapi, 
begitu polisinya didatangi salah satu bupati, ditanya siapa yang 
melapor, eh dikasih tahu. Ini kan bahaya. 

Kendala lain yang dihadapi? 

Soal fasilitas, gedung kami ini kan masih pinjam sama BI. Selain itu, 
gaji pimpinan berbeda- beda. Seperti saya ini digaji BI, tetapi ada 
pimpinan yang digaji Departemen Keuangan. Padahal, pembayaran 
gaji kami diatur dalam peraturan presiden, tetapi sampai sekarang 
belum keluar. Sat ini kami baru menerima gaji 75 persen dari yang 
diusulkan. Pegawai di sini masih gado-gado dan gajinya bervariasi. 
Mereka diperbantukan dari BI, polisi, jaksa, dan Bapepam karena 
kami belum mengangkat pegawai tetap. 

Bagaimana dengan anggaran operasional? 

Anggaran ada, bahkan belum sampai 20 persen digunakan. Padahal 
pekerjaan banyak, kami harus audit sekian banyak laporan 
keuangan, tetapi tenaga kurang. Kalau ambil instansi lain bisa, 
tidak bisa sembarangan. Padahal kami butuh tenaga untuk audit. 
Belum lagi solidaritas pegawai masih belum maksimal, masih variasi 
dan gaji beda-beda. Saat ini anggota kami sekitar 59 orang plus 
polisi. Idealnya sekitar 120 orang. Memang sekarang operasional 
sudah mampu, cuma belum maksimal. 

Selama PPATK berdiri sudah ada kemajuan? 

Kalau kemajuan ada. Kami sudah keluar dari daftar hitam sebagai 
negara nonkooperatif yang diberikan oleh Satuan Tugas Aksi 
Keuangan (Financial Action Task Force/FATF on Money Laundering). 
Ketika melaporkan perwira polisi, Kami melihat ada semacam 
detterent effect. Itu karena adanya dukungan dari pers. Misalnya 
ada sekretaris jenderal di salah satu instansi menutup rekeningnya 
karena takut diaudit PPATK. 

Dapat pengamanan 

Ketika PPATK melaporkan 15 perwira polisi yang dicurigai memiliki 
rekening tidak wajar, Yunus mengaku mendapat dukungan dari 
berbagai pihak yang khawatir akan keselamatannya, pascalaporan 
tersebut. Bahkan, saat ini suami dari Musrifah serta ayah dari Mika 
Halpin Hasanah dan Fatimah Az-Zahra ini mendapat bantuan 
pengawalan. 

Pascalaporan ke Kepala Polri, Anda tidak takut dapat tekanan dan 
ancaman? 

Ini risiko. Risiko terberat katakan orang meninggal, tetapi itu 
urusan Yang Kuasa. Namun, sampai saat ini belum ada ancaman 
berarti, mungkin karena ada dukungan kuat dari Kepala Polri dan 
Presiden. Kalau tidak, ya mungkin saya sudah lemas. Kepada 
keluarga saya sudah menjelaskan posisi saya. 

PPATK dianggap terlalu berani, bagaimana kalau ada pihak yang 
mulai terusik? 

Ya, terus terang kami sudah berjanji akan memperlakukan sama 
semua laporan yang masuk, tak ada diskriminasi. Siapa pun yang 
terlibat, kami teruskan prosesnya. Memang laporan terakhir 
tentang perwira Polri cukup riskan karena ada yang masih aktif. 
Makanya, kami berusaha untuk hati-hati dan mengantisipasi segala 
kemungkinan. 

Sampai sekarang tindak pidana pencucian uang tidak banyak 
dipergunakan? 

Betul. Sampai saat ini belum ada putusan pengadilan tetap yang 
menghukum orang dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang. 
Ada 20 kasus pencucian uang, tetapi di pengadilan didakwa dengan 
korupsi. Baru ada satu kasus didakwa dengan pencucian uang. 
Padahal, kami sering minta jaksa supaya dakwaan pencucian uang 
digunakan, tetapi jaksa maunya korupsi yang duluan. Jadinya, 
dakwaan pencucian uang di lapis kedua atau ketiga. 

Padahal, pendekatan baru dengan menggunakan tindak pidana 
pencucian uang lebih mudah karena ada pembuktian terbalik, 
rahasia bank sudah disingkirkan, mau masuk ke bank ndak perlu izin 
Gubernur BI lagi. 

Setelah laporan tentang 15 perwira Polri, masih ada laporan 
transaksi lain dari pejabat? 

Saya kira laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang 
menyangkut pejabat publik atau pejabat pemerintah masih ada 
yang akan kami laporkan. Yang jelas, siapa pun mereka yang masuk 
dalam laporan itu, kami proses dan laporkan kepada aparat terkait. 

 

Bisnis & Investasi 

Sabtu, 05 Februari 2005 

Presiden Nilai Hasil Sementara Lobi ke FATF 
Positif  
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
menyatakan, laporan sementara sebagian menteri yang ditugasi 
untuk melobi dan mengantarkan surat khusus Presiden kepada 
pimpinan negara-negara penentu dalam pengambilan keputusan di 
Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force/FATF on 
Money Laundering), hasilnya cukup positif. Lobi ini agar Indonesia 
dapat segera keluar dari daftar hitam sebagai negara nonkooperatif 
(noncooperative countries and territories/NCCT’s) yang dikeluarkan 
oleh FATF. 

Pernyataan Presiden Yudhoyono ini diungkapkan Juru Bicara 
Kepresidenan Dino Patti Djalal dalam keterangan persnya, Jumat 
(4/2), di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta. 

"Laporan sementara dari sebagian menteri, hasilnya cukup positif 
agar upaya kita keluar dari NCCT’s dalam sidang FATF pada bulan 
Februari ini. Oleh sebab itu, Indonesia diharapkan segera keluar 
dari NCCT’s yang dikeluarkan FATF tersebut," kata Dino. 

Menurut Dino, untuk melobi negara-negara penentu dalam 
pengambilan keputusan di FATF, Presiden Yudhoyono telah 
mengirimkan surat kepada pimpinan negara Perancis, Inggris, 
Brasil, Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Surat 
tersebut diantarkan langsung oleh utusan khusus Presiden, yaitu 
sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu. 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dalam 
keterangan pers bersama Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein pada pertengahan bulan 
Januari lalu menyatakan pemerintah tidak hanya akan menempuh 
upaya perbaikan teknis, seperti pemenuhan pelaksanaan Undang- 
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk melepaskan diri dari 
daftar hitam sebagai negara nonkooperatif yang dikenakan oleh 
FATF. 

Akan tetapi, pemerintah juga menempuh upaya diplomasi tingkat 
tinggi ke sejumlah negara yang menjadi penentu dalam 
pengambilan keputusan di FATF on Money Laundering tersebut. 
Upaya diplomasi itu adalah pendekatan secara politis yang akan 
dilakukan oleh Presiden Yudhoyono melalui surat kepada para 
kepala pemerintahan negara penentu. 



Sejumlah menteri yang telah ditunjuk pemerintah untuk melakukan 
pendekatan antara lain Yusril Ihza Mahendra ke Jepang, Menteri 
Perdagangan Mari Elka Pangestu ke Brasil, Menteri Koordinator 
Perekonomian Aburizal Bakrie ke Amerika Serikat, serta Menteri 
Keuangan Jusuf Anwar ke Australia dan Selandia Baru. (har) 

 

Berita Utama 

Jumat, 30 Desember 2005 

KPK: Indonesia Darurat Korupsi  
Istana, Cendana, dan Senjata Belum Disentuh 
Jakarta, Kompas - Serangan balik terhadap aksi-aksi pemberantasan 
korupsi, termasuk juga belum adanya upaya perbaikan sistem, 
menunjukkan masih belum adanya kesadaran Indonesia dalam 
kondisi darurat korupsi. Aneka terobosan untuk mengobati 
Indonesia kerap kali dicibir sebagai upaya mengada-ada. 

Kesunyian dan kesendirian masih menemani niat baik melawan 
korupsi. 

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Taufiequrachman Ruki dalam pidato peringatan Hari Ulang Tahun 
Ke-2 KPK, Jakarta, Kamis (29/12). Taufieq menyebut pidatonya 
sebagai refleksi subyektif pimpinan KPK dengan judul Gerakan 
Antikorupsi, Sebuah Perang Sunyi di Belantara Curiga. 

Hadir dalam acara itu antara lain Ketua Mahkamah Agung Bagir 
Manan, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Ketua Tim Koordinasi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) Hendarman 
Supandji, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) Yunus Husein, Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo, 
anggota Komisi Yudisial Sukotjo Soeparto, Kepala Polri Jenderal 
(Pol) Sutanto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Taufieq mengatakan, perang melawan korupsi selalu vis a vis 
dengan fitnah, kecurigaan, dan serangan balik. Serangan balik 
dilancarkan bila upaya pemberantasan korupsi mulai mengusik 
kepentingannya, orang-orangnya, dan/atau kelompoknya. Serangan 
pun kerap mengarah ke personal. 

Kadang, katanya, modus serangan balik dibungkus rapi dengan 
penilaian akan adanya pelanggaran prosedur hukum dan pelemahan 
sistematis yang perlahan terhadap institusi pemberantas korupsi. 

Pengalaman itu rasanya telah banyak dialami selama hampir dua 
tahun berdirinya KPK, pun waktu-waktu sebelumnya berbagai upaya 
pemberantasan korupsi dilakukan oleh kelompok-kelompok yang 
memimpikan Indonesia yang bersih, dan waktu pula telah 
mengajarkan bahwa hanya segelintir orang saja yang bermimpi 
Indonesia bebas korupsi kata Taufieq. 

Hanya jadi penonton 

Aksi-aksi penindakan yang dilakukan KPK seharusnya hanya menjadi 
pelecut untuk perbaikan sistem birokrasi di Indonesia. Namun, 
faktanya semua hanya menjadi penonton. 

Semua itu, apakah eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, tetap 
diam terpaku meski satu per satu fakta dipertontonkan. Tidak ada 
satu pihak pun yang menco- ba memanfaatkan momentum untuk 
perbaikan sistem, kata Taufieq tegas. 

Akibatnya, aksi-aksi pemberantasan korupsi dari tahun ke tahun 
masih berkutat pada masalah yang sama. Misalnya, Ketua Tim 
Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, Sugiarto, sudah menangkap 
seorang pejabat Polri, mengobrak-abrik Dolog, Pertamina, maupun 
Departemen Agama. Namun, 37 tahun kemudian pemandangan 
tetap sama. 

Minyak, gula, dan beras masih menjadi komoditas yang dikorupsi. 
Lembaga-lembaga negara dan BUMN masih menjadi ladang korupsi. 
Artinya, 37 tahun kemudian Indonesia masih tetap berjalan di 
tempat karena aksi penindakan yang bisa saja radikal ternyata tak 

membawa perubahan. Kuncinya satu, momentum penindakan tidak 
segera diikuti dengan perbaikan sistem yang bisa mencegah praktik-
praktik korup, ujar Taufieq. 

Realitas bahwa pemberantasan korupsi masih setengah hati, masih 
setengah niat, adalah realitas yang tidak bisa dimungkiri. Semua 
bersorak saat koruptor yang ditangkap adalah lawan politiknya, 
orang lain yang tak dikenal dekat, tetapi sikap ambigu muncul saat 
teman, sahabat, saudara, atau anggota separtai dikatakan 
koruptor. Ramai-ramai teriakan menghujat dilancarkan untuk 
menyerang aksi pemberantasan korupsi. 

Di samping itu, semua kerumitan praktik korupsi menjadi problem 
tersendiri. Kerumitan tersebut menjadi sebuah komplikasi yang 
nyata karena upaya pengungkapan praktik korupsi belum didukung 
tiga UU yang dipersyaratkan seharusnya ada, yakni UU Perlindungan 
Saksi dan Korban, UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, dan 
UU Pembuktian Terbalik. 

Dengan adanya ketiga UU itu, ditambah cara berpikir progresif 
dengan strategi aktif menjemput bola, maka upaya-upaya mencari 
alat bukti untuk mengungkap praktik korupsi bisa lebih cepat dan 
lengkap. Negara dalam darurat korupsi haruslah menjadi 
pemahaman bersama sehingga terobosan-terobosan agresif tidak 
membuat masing-masing kita terkejut-kejut dan berteriak 
menghujat, ucap Taufieq. 

Belum luar biasa 

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Denny 
Indrayana, mengatakan, meski di tingkat regulasi pemberantasan 
korupsi sudah ada perbaikan, masih ada persoalan yang belum 
pernah diselesaikan dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk 
apa yang dilakukan KPK, Tim Tastipikor, Kejaksaan Agung, dan 
kepolisian. 

Pemberantasan korupsi, lanjutnya, tidak akan punya efek jera jika 
yang terkena jaring hanya kopral ataupun orang-orang yang tak 
punya tameng politik. 

Ada tiga wilayah berbahaya yang belum disentuh KPK, Tim 
Tastipikor, Kejaksaan Agung, dan kepolisian, yakni Istana, dalam 
hal ini elite atas, Cendana dan kroni-kroninya, serta senjata atau 
tentara. Tanpa melakukan tindakan progresif di wilayah-wilayah 
berbahaya ini, pemberantasan korupsi masih tak punya efek jera, 
kata Denny. 

Meski komitmen pemberantasan korupsi sudah dimiliki 
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemberantasan 
korupsi tidaklah luar biasa. Artinya, lanjut Denny, pemberantasan 
korupsi tak akan mungkin terkena pada orang-orang yang punya 
tameng politik. 

Kasus Komisi Pemilihan Umum, kata Denny lagi, menunjukkan salah 
satu bukti. KPK bisa menyentuh serta memenjarakan Mulyana dan 
Nazaruddin, tetapi belum berhasil menyentuh dua mantan anggota 
KPU yang memiliki tameng politik. Artinya, pemberantasan korupsi 
masih biasa-biasa saja, kata Denny. 

Problem utama dalam pemberantasan korupsi, lanjutnya, terletak 
pada nyali atau keberanian. Hal ini yang belum tampak, termasuk 
apa yang telah dilakukan KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan 
Tim Tastipikor selama ini. (VIN) 

 

Bisnis & Keuangan 

Kamis, 17 November 2005 

Aparat Terlibat dalam 10 Transaksi Ilegal  
Jakarta, Kompas - Sejumlah pejabat sipil, polisi, dan militer diduga 
terlibat dalam kasus pembalakan liar di Kalimantan, Maluku, dan 
Papua. Alasannya, dari 14 transaksi keuangan yang terkait 
pembalakan liar, 10 di antaranya melibatkan oknum pejabat. 



Transaksi itu berlangsung selama dilakukan Operasi Hutan Lestari I 
dan II, yakni sejak awal tahun 2004 sampai 2005. 

Jumlah dana yang ditransaksikan sangat besar, yakni mencapai 
miliran rupiah. Kasus tersebut telah kami laporkan kepada Kepala 
Polri untuk ditindaklanjuti kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein di Jakarta, Rabu (16/11). 

Modus operandi yang dipakai, menurut dia, transaksi dilakukan 
melalui bank di Indonesia. Nomor rekening pun milik orang 
Indonesia. Setelah dibuka, pemiliknya langsung memberikan kuasa 
penuh kepada orang asing untuk memanfaatkan nomor rekening 
tersebut dalam bertransaksi. Uang-uang itu lalu dibawa lagi ke luar 
negeri. 

Jadi, Indonesia menderita kerugian berlipat ganda. Selain kayu 
dicuri, hasil transaksi ilegal juga lebih banyak dinikmati orang dari 
luar, ujar Yunus, yang tidak bersedia menyebutkan pejabat yang 
terlibat dalam kasus itu. 

Sementara itu, Direktur V Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse 
Kriminal Polri (Bareskrim) Irjen Suharto mengatakan, materi 
laporan PPATK itu sedang didalami. Setelah selesai, langsung 
dilakukan langkah hukum sesuai prosedur yang berlaku. 

Di tempat yang sama, Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban 
mengaku kecewa atas vonis hakim terhadap sejumlah kasus 
pembalakan liar. Beberapa perkara di Papua, misalnya, dari 
sembilan kasus yang disidangkan, enam di antaranya para pelaku 
dan cukong divonis bebas. Padahal, jaksa menuntut hukum penjara 
berkisar 6-15 tahun. 

Menhut mengaku telah mengadukan kasus kejanggalan vonis hakim 
tersebut kepada Komisi Yudisial. Tujuannya agar komisi tersebut 
dapat menelaah materi keputusan hakim. â€�Saya sangat berharap 
Mahkamah Agung memberhentikan hakim-hakim tersebut,â€� kata 
Kaban. 

Dia juga meyakini adanya aliran dana dari cukong dan pelaku 
pembalakan liar ke rekening hakim. â€�Saya yakin setiap 
keputusan yang mencurigakan selalu ada transaksinya. Namun, 
bukan tugas saya, tetapi tugas PPATK untuk membuktikan berbagai 
kecurigaan itu,â€� ujar Kaban. 

Selain melalui transaksi, Kaban pun mengakui memiliki bukti 
pengiriman upeti dari pelaku atau cukong pembalakan liar bagi 
oknum aparat pemerintah di daerah. Upeti itu diberikan secara 
rutin sekitar Rp 150 juta per bulan, ujar Kaban. 

Data Departemen Kehutanan menyebutkan, potensi kerugian negara 
dari pembalakan liar berkisar Rp 30 triliun-Rp 41 triliun per tahun. 
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat meyakini sekitar 80 persen 
penebangan hutan di Indonesia selalu ilegal. Volumenya berkisar 30 
juta sampai 55 juta meter kubik per tahun dengan kerusakan hutan 
3,8 juta hektar per tahun. 

Maraknya aksi pembalakan liar ikut merusak harga kayu di pasar 
internasional. Aktivitas ilegal itu sering menimbulkan konflik 
horizontal dan vertikal di kalangan masyarakat. Termasuk adanya 
kecurigaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dan perusahaan 
kayu. (ANT/JAN) 

 

METROPLITAN 

Selasa, 26 Juli 2005 

Perwira Beking Judi Ditindak 
Bandar Judi Bisa Dikenai Pasal Kumulatif  
 
Oleh: ADI PRINANTYO dan HERMAS EFENDI PRABOWO 
Jakarta, Kompas - Mekanisme pengawasan internal Polri akan 
menyelidiki dan menindak perwira polisi yang diduga terlibat 
perjudian. Jika sudah ada bukti awal yang cukup, Inspektorat 

Pengawasan Umum serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) 
Polri akan menjalankan pemeriksaan tersebut. 

Mekanisme internal, seperti Anda tahu, ada Inspektorat 
Pengawasan Umum dan Divisi Propam yang berwenang mengadakan 
sidang disiplin dan kode etik. Bahkan jika ada dugaan tindak pidana 
akan masuk ke peradilan umum. Jika itu mengandung fakta dan ada 
bukti hukum, ya silakan saja. Tetapi kalau baru wacana, ya nanti 
dulu, kata Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Soenarko D 
Ardanto, Senin (25/7). 

Penegasan tersebut disampaikan terkait dengan adanya sinyalemen 
mengenai keterlibatan perwira dalam perjudian. Indonesia Police 
Watch mengumumkan ada 14 kepala kepolisian daerah yang diduga 
terlibat judi. Kemudian Aliansi Masyarakat Independen Pemantau 
Kinerja Aparatur (Amipka) menyebutkan keterlibatan seorang 
jenderal polisi berbintang tiga. 

Dijelaskannya, komitmen Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto dalam 
memberantas judi tidak pernah berubah. Yang pasti, komitmen 
Kepala Polri sudah jelas. Yaitu memerintahkan agar segala bentuk 
judi harus diberantas, ujarnya. Sehingga masyarakat yang memiliki 
informasi terkait operasional perjudian diminta menyerahkan data 
dan informasi kepada Polri. 

Polri selalu menanggapi semua masukan masyarakat dengan positif. 
Tetapi harus dengan data yang akurat, jangan hanya dugaan yang 
dijadikan wacana, tegas Soenarko. 

Pasal kumulatif 

Sementara itu Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein menjelaskan, bandar judi kakap 
dapat dijerat pasal kumulatif, yakni kombinasi Undang-Undang (UU) 
Pencucian Uang (Money Laundering) dengan Pasal 303 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

Mereka bisa dijerat dengan pasal kumulatif, bukan dengan pasal 
berlapis. Kalau dengan pasal berlapis dikenakan dulu Pasal 303, 
baru UU Money Laundering. Tetapi biasanya sulit dibuktikan karena 
bandar tak pernah tertangkap tangan, padahal dalam Pasal 303 
harus ada bukti siapa yang bermain, kata Yunus, Sabtu (23/7) di 
Bogor. 

Menurut dia, jika menggunakan UU Money Laundering, tindak 
pidana pertama (yakni perjudian) tidak harus dibukti- kan terlebih 
dahulu. Sebaliknya, pembuktian justru harus dilakukan pihak 
terdakwa, dengan berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa uang 
yang ia dapat sela- ma ini bukan berasal dari perjudian. 

UU Money Laundering diperlukan karena merupakan pendekatan 
baru yang mengutamakan pendekatan hasil. Setelah aliran dana 
diketahui berdasarkan pembuktian terdakwa, baru direkonstruksi 
bahwa pelaku terlibat dalam tindak pidana apa. Pelaksanaannya 
lebih netral, mudah, dan tidak ada risiko. PPATK siap membantu 
menelusuri aliran dananya, kata Yunus lagi. 

 

Metropolitan 

Kamis, 28 Juli 2005 

15 Perwira Polri Miliki Rekening Tak Wajar  
Jakarta, Kompas - Sebanyak 15 perwira menengah (pamen) dan 
perwira tinggi (pati) polisi diduga memiliki rekening pribadi bernilai 
tak wajar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), Selasa (26/7) sore, menyerahkan daftar nama- nama 
perwira pemilik rekening mencurigakan itu kepada Kepala Polri 
Jenderal (Pol) Sutanto. 

Kepada Kompas, Rabu kemarin, Ketua PPATK, Yunus Husein, 
membenarkan adanya penyerahan data tersebut. â€�Dari 15 itu, 
tidak semuanya perwira tinggi,â€� katanya singkat, Rabu sore. 
Namun, Yunus enggan berbicara lebih jauh saat ditanya siapa saja 



15 perwira itu, dan bagaimana reaksi Kepala Polri saat menerima 
data tersebut. 

Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Soenarko D Ardanto 
menegaskan, ia belum tahu soal penyerahan data rekening 15 
perwira itu. Dijelaskannya juga, polisi sebagai penyidik terikat oleh 
ketentuan Pasal 10 A, Undang-Undang Nomor 25/2003 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). 

Pasal itu menyatakan, pejabat PPATK, penyidik, di mana termasuk 
di dalamnya adalah polisi, juga jaksa dan hakim, yang menerima 
dokumen laporan itu, wajib merahasiakan dokumen itu. Ayat 3 
pasal itu bahkan menandaskan, siapa yang membocorkan informasi 
itu akan dikenai sanksi, ujarnya. 

Penyerahan data rekening itu, dinilai dosen Pascasarjana Kajian 
Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, 
sebagai bukti PPATK menaruh kepercayaan kepada Sutanto. 
â€�Kepercayaan itu harus diapresiasi dengan segera 
menindaklanjuti data itu. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri 
harus sportif dengan menunjukkan mau duluan berbenah,â€� 
katanya. 

Bambang bahkan mendesak agar pemeriksaan tak hanya dilakukan 
terhadap 15 perwira itu. Namun, juga terhadap perwira lain yang 
diduga punya rekening tak wajar. Dan audit itu harus dilakukan 
akuntan publik yang independen, untuk menjamin tak ada campur 
tangan. (adp) 

 

Politik & Hukum 

Jumat, 05 Agustus 2005 

Ketua MPR Beri Waktu Tujuh Hari  
Jakarta, Kompas - Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memberi waktu 
tujuh hari kepada Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) 
Sutanto untuk menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya 15 perwira yang diduga 
memiliki rekening pribadi tidak wajar. Sejauh ini pihak Polri 
terkesan jalan di tempat menanggapi temuan PPATK tersebut. 

”Saya kira ini ujian bagi Kepala Polri yang baru, Pak Tanto, untuk 
sungguh-sungguh menghadirkan pemberantasan korupsi, penegakan 
hukum, dan transparansi,” kata Hidayat. Dia meminta Sutanto 
proaktif meminta kepada para perwira yang memiliki rekening yang 
bermasalah itu untuk melakukan pembuktian terbalik akan 
diapresiasi. 

Menurut Hidayat, tindakan cepat Kepala Polri itu diperlukan untuk 
menunjukkan adanya kepastian hukum dan pemberantasan korupsi 
dijalankan sungguh-sungguh, termasuk oleh para penegak hukum. 

Sementara anggota Komisi III (Bidang Hukum) DPR, Lukman Hakim 
Saifuddin, yang dihubungi secara terpisah berpendapat senada. 
Tanpa ada batasan waktu, dia khawatir itu akan memengaruhi 
kredibilitas Polri di mata publik. ”Kalau bisa dituntaskan dalam 
sebulan, akan jauh lebih baik,” tandasnya. 

Seperti diwartakan akhir Juli lalu, PPATK pada Selasa (26/7) 
menyerahkan daftar 15 perwira menengah dan perwira tinggi polisi 
yang diduga memiliki rekening pribadi bernilai tidak wajar itu 
kepada Kepala Polri. 

Menurut Ketua PPATK Yunus Husein, dana yang dikategorikan 
sebagai tidak wajar untuk perwira menengah dan perwira tinggi 
Polri itu mencapai ratusan juta hingga miliaran. (sut) 

Metropolitan 

Senin, 18 Juli 2005 

PPATK: Semua agar Ditindak  
Tak Hanya Berhenti pada Dicky dan Yoke 

Oleh: ADI PRINANTYO 

Jakarta, Kompas - Polisi didesak menangkap dan mengajukan semua 
yang terlibat kasus pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan, ke muka hukum. Penegakan hukum jangan hanya berhenti 
pada penangkapan CEO PT Brokolin Internasional Dicky Iskandar Di 
Nata dan Direktur PT Adhitya Putrapratama Finance Yoke Yola Sigar 
karena diduga masih ada pelaku-pelaku lain. 

Demikian benang merah wawancara dengan Ketua Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dan 
kriminolog Universitas Indonesia (UI) Erlangga Masdiana, Minggu 
(17/7). 

Menurut Yunus, sudah ada 13 terpidana yang menerima vonis dalam 
kasus BNI, baik yang berasal dari internal BNI maupun non-BNI, 
seperti dari kelompok usaha Gramarindo. ”Tetapi, kelihatannya 
belum semua yang terlibat, sudah diproses. Harapan saya, semua 
ditindak,” ujarnya. 

Bahkan, ia berharap langkah itu tak hanya untuk kasus BNI. ”Semua 
yang layak ditindak karena transaksi mencurigakan, ya harus 
diproses. Termasuk aparat. Bila perlu Polri mencanangkan seperti 
presiden. Bersih-bersih dari rumah sendiri,” katanya. 

Erlangga mengapresiasi positif terhadap penangkapan Dicky dan 
Yoke. Ia menganggap penangkapan ini sebagai bagian dari realisasi 
komitmen Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto atas penegakan 
hukum terhadap semua kejahatan. 

Namun, ia menegaskan, polisi harus terus menelusuri aktor-aktor 
lain dalam kasus ini. ”Jangan hanya berhenti pada Dicky dan Yoke 
saja,” tegasnya. 

Sementara itu, polisi tengah mendalami keterangan Dicky dan 
Yoke, dua tersangka tindak pidana pencucian uang (money 
laundering). Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal 
Aryanto Boedihardjo, salah satu yang menjadi materi pendalaman 
adalah kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses pencucian 
uang.* 

 

Berita Utama 

Sabtu, 12 Februari 2005 

Indonesia Keluar dari Daftar Hitam FATF  
Jakarta, Kompas - Setelah berjuang selama tiga tahun lebih, 
Indonesia akhirnya bisa keluar dari daftar hitam negara-negara yang 
dinilai tidak kooperatif dalam penanganan tindak pencucian uang. 
Dengan demikian, peringkat Indonesia di mata investor, diharapkan 
membaik dari sisi risiko investasi maupun dalam hal peringkat utang 
sehingga biaya transaksi keuangan dengan dunia internasional 
semakin menurun. 

Pertemuan tahunan Gugus Tugas Aksi Keuangan untuk Pencucian 
Uang (Financial Action Task Force/FATF on Money Laundering) di 
Paris, Perancis, 9-11 Februari lalu, memutuskan, selain Indonesia, 
Filipina dan Cook Island juga dikeluarkan dari daftar hitam alias 
non-cooperative countries and territories/NCCT's) yang dikeluarkan 
FATF sejak 2001. 

Keputusan Indonesia keluar dari daftar hitam tersebut disampaikan 
Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, dalam keteranagn persnya 
seusai diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (11/2) 
di Kantor Presiden. 

Sebelumnya, bersama Menteri Keuangan Jusuf Anwar, Deputi 
Gubernur Senior Miranda S Goeltom dan Ketua Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, Aburizal 
melaporkan kepada Presiden mengenai hasil pertemuan FATF di 
Paris, Perancis. 

Dalam siaran pers FATF, disebutkan keputusan tersebut dikeluarkan 
setelah kunjungan tim observasi FATF ke negara-negara tersebut. 



Dari hasil kunjungan tersebut, Indonesia bersama Filipina dan Cook 
Island dinyatakan telah sungguh-sungguh dan efektif melakukan 
perbaikan dalam ketentuan tindak pidana antipencucian uang yang 
telah diidentifikasi FATF. 

Upaya perbaikan itu meliputi identifikasi nasabah secara ketat, 
pelaporan transaksi, pengujian atau audit di bank-bank, penerapan 
secara maksimal ketentuan dalam UU tindak pidana antipencuian 
uang, serta investigasi mengenai tindakan pencucian uang. 

Menurut Aburizal, dengan keputusan tersebut, pemerintah 
Indonesia mengharapkan kepercayaan dunia internasional terhadap 
Indonesia akan semakin besar. "Ini berarti juga investor akan lebih 
besar menaruh kepercayaan. Demikian juga risiko negara kita akan 
turun, sehingga pihak asing yang akan masuk lebih berani. 
Sebaliknya, peringkat kita, saya harapkan akan segera naik ke 
tingkat yang lebih baik lagi," ujar Aburizal, dalam keterangan 
persnya seusai melaporkan hasil pertemuan FATF tersebut. 

Miranda Goeltom menyatakan bahwa upaya pemerintah dan BI agar 
Indonesia keluar dari dafatr hitam tersebut sudah cukup intensif. 
"BI sebelumnya sudah mengeluarkan kebijakan pengenalan nasabah 
your know customer. Ini maksudnya agar bank dan lembaga 
keuangan mengetahui transaksi apa yang dilakukan oleh para 
nasabahnya. Ini bagian dari upaya BI untuk membantu pemerintah 
dapat melepaskan dari daftar hitam itu, setelah pemerintah 
melengkapinya dengan UU Tindak Pidana Anti Pencucian Uang," 
kata Miranda. 

Menurut Miranda, dalam pertemuannya dengan tim dari FATF pada 
akhir Januari lalu, pihaknya memberikan jawaban atas sekitar 100 
pertanyaan yang dilontarkan tim tersebut mengenai upaya 
pemerintah dan BI dalam melaksanakan persyaratan yang diberikan 
FATF, terutama dalam pemberatansan tindak pidan pencucian 
uang. 

"Bahkan, tim FATF tersebut juga bukan hanya bertemu dengan BI, 
tetapi juga bertemu dengan Badan Pengawas Pasar Modal 
(Bappepam), Kepolisian RI, dan Kejaksaan, untuk mengenai 
komitmen kita dalam melaksanakan UU Tindak Pidana Anti 
Pencucian Uang tersebut. Dengan upaya yang sungguh-sungguh itu, 
maka kita dapat keluar dari daftar tidak koperatif tersebut. Yang 
jelas, dengan upaya yang sudah dilakukan, jangan sampai kita 
masuk kembali dalam daftar hitam tersebut," tandasa Miranda. 

Sebelumnya, untuk melobi negara-negara penentu dalam 
pengambilan keputusan di FATF, Presiden Yudhoyono telah 
mengirimkan surat kepada pimpinan negara Perancis, Inggris, 
Brasil, Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Surat 
tersebut diantarkan langsung oleh utusan khusus (special envoy) 
Presiden, yaitu sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu. 

Indonesia sebelumnya bersama lima negara lainnya, yaitu Nauru, 
Nigeria, Myanmar, Filipina, Cooks Island dimasukkan dalam daftar 
hitam negara yang dinilai tidak koperatif dalam melaksanakan 
tindak pidana anti pencucian uang. Tiga ganjalan yang selama ini 
masih ada di antaranya adalah belum diterapkannya secara penuh 
UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam putusan pengadilan, 
belum patuhnya penyedia jasa keuangan memberikan pelaporan 
transaksinya, serta belum adanya UU mengenai bantuan hukum 
timbal balik (mutual legal assistance/MLA). 

Awal kebangkitan 

Menurut Aburizal, ketika menerima laporan dari hasil pertemuan 
FATF di Paris, Presiden Yudhoyono menyatakan rasa syukurnya 
dengan hasil yang baik tersebut. "Presiden Yudhoyono menyatakan 
Alhamdulilah. Kerja keras dari pemerintah dan BI telah memberikan 
hasil. Menurut Presiden, ini merupakan awal kebangkitan Indonesia 
di tengah-tengah kepercayaan dunia internasional," kata Aburizal. 

Adapun mengenai pelaporan transaksi keuangan itu sendiri, Yunus 
mengakui dari 132 bank, sudah 72 bank yang sudah melaporkan 
transaksi keuangannya. Banyaknya bank besar yang telah 
melaporkan, dinilai sudah cukup mereprensentatifkan bank seluruh 
Indonesia. 

Sementara, menurut Yunus Husein, ada enam catatan yang 
disampaikan FATF dalam keputusannya itu. Keenam catatan itu 
meliputi peningkatan pelaporan bank-bank kecil, peningkatan 
kapasitas aparat penegak hukum, penyelesaian perkara tindak 
pidana pencucian uang pada waktunya, melakukan audit terhadap 
penyedia jasa keuangan, penyelesaian RUU timbal balik dan 
pelaksanaanya, serta memperkuat efektifitas operasional PPATK. 
(har) 

Sejak tahun 2001, Indonesia termasuk dalam daftar hitam alias 
negara yang tidak kooperatif dalam menangani antipencucian uang 
sesuai yang digariskan Gugus Tugas Aksi Keuangan atas Pencucian 
Uang (Financial Action Task Force on Money Laundering/FATF). 

Akan tetapi, kalangan pelaku pasar keuangan menilai hasil itu 
memang baik, tetapi masih perlu kerja keras lagi untuk 
mempertahankannya dengan membenahi sistem yang sudah ada dan 
meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan transaksi yang 
mencurigakan. 

Indonesia dipastikan telah keluar dari daftar negara-negara yang 
tidak kooperatif dalam penanganan masalah pencucian uang dengan 
Gugus Tugas Aksi Keuangan atas Pencucian Uang (Financial Action 
Task Force on Money Laundering/FATF). Dengan demikian, 
Indonesia diharapkan akan mendapatkan perbaikan peringkat utang 
yang lebih baik dan diperkirakan dapat mencapai invesment grade 
(peringkat layak investasi) pada tahun 2005. 

Pada saat berbicara pada pers di Jakarta, Jumat (11/2), Menteri 
Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan, pihaknya telah 
mendapatkan kabar bahwa Indonesia telah dikeluarkan dari daftar 
negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya pemberantasan 
kejahatan keuangan FATF. Hal itu dimungkinkan karena lobi-lobi 
tingkat tinggi yang telah dilakukan oleh pemerintah pada negara-
negara anggota FATF berhasil. 

"Selain itu, terdapat juga hasil survei pada tanggal 27-28 Januari 
2005 dimana FATF menilai bahwa rekomendasi-rekomendasi mereka 
sudah berhasil kita penuhi," kata Mari. 

Menurut Mari, keberhasilan itu antara lain disebabkan karena 
Indonesia telah memiliki lembaga anti korupsi yang independen, 
yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
yang telah melakukan audit terbuka. Selain itu, pemerintah telah 
melakukan sosialisasi dan melaksanakan 40 rekomendasi yang telah 
dipersyaratkan oleh FATF. 

"Mereka menganggap seluruh rekomendasi yang mereka sampaikan 
telah kita penuhi, sehingga kita bisa lepas dari daftar itu," kata 
Mari. 

Penuhi Persyaratan 

Pada kesempatan terpisah, Menteri Koodinator Perekonomian 
Aburizal Bakrie mengatakan, pada lobi-lobi yang telah dilakukan, 
pemerintah menjelaskan seluruh persyaratan yang diberikan FATF 
telah dipenuhi, termasuk perjanjian bilateral yang mulai 
dijalankan. Pemerintah juga telah menjelaskan bahwa seluruh 
peraturan antipencucian uang telah dilakukan. 

"Berdasarkan hal-hal itu, maka kami berhasil meyakinkan semua 
negara FATF bahwa kita sudah menjalankan semua yang mereka 
minta. Dengan itu kita telah dikeluarkan dari daftar negara-negara 
yang tidak kooperatif. Lobi yang kami lakukan bukan lobi politik, 
tapi penjelasan tentang teknis pelaksanaan semua permintaan 
FATF," kata Aburizal. 

Menurut Aburizal, dikeluarkannya Indonesia dari daftar FATF itu 
diharapkan akan memperbaiki status country risk nasional dan 
meningkatkan peringkat utang Indonesia di dunia internasional. 
Dengan demikian, maka bunga utang pemerintah dan swasta 
Indonesia yang harus dibayar bisa lebih rendah. 

"Setiap ada transaksi, maka kita tidak akan dicurigai lagi. Itu yang 
baik untuk kita. Mudah-mudahan pada tahun 2005 ini kita bisa 
mencapai invesment grade," kata Aburizal. 



Hasil Australia 

Sementara itu, Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengatakan, hasil 
pertemuannya dengan Perdana Menteri Australia dan Perdana 
Menteri Selandia Baru beserta jajaran kabinet mereka beberapa 
waktu lalu telah memberikan dampak positif atas upaya Indonesia 
untuk keluar dari daftar FATF. Hal itu dimungkinkan terjadi karena 
pemerintah kedua negara telah menyampaikan penghargaan 
mereka atas upaya-upaya pemberantasan kejahatan keuangan yang 
telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 

"Mereka menghargai usaha kita. Saya katakan, jika usaha-usaha kita 
itu tidak mendapatkan penghargaan yang layak, maka Indonesia 
bisa kehilangan motivasi," kata Jusuf. 

Menurut Jusuf, pemerintah Australia dan Selandia Baru telah 
mengerti bahwa Indonesia bukan negara teroris, melainkan negara 
korban terorisme. Mereka juga maklum bahwa Indonesia bukan 
tempat pencucian uang, melainkan korban dari tindakan pencucian 
uang yang telah dilakukan oleh pihak lain. 

"Banyak uang-uang yang ingin dicuci, tapi tidak masuk ke Indonesia, 
tetapi masuk ke negara-negara lain," kata Jusuf. (OIN) 

Masih perlu waktu 

Sementara itu, Alverno J Soenardji, Managing Director Investindo 
Nusantara Sekuritas mengatakan, keluarnya Indonesia dari daftar 
itu, tidak akan langsung membuat investor merasa aman. "Perlu 
waktu untuk meyakinkan mereka. Masalahnya, apakah setelah 
keluar dari daftar, Indonesia akan dapat bertahan, apakah dengan 
demikian sistem telah diperbaiki. Jadi masih perlu kerja keras lagi, 
tidak mudah menerima uang tanpa asal usul yang jelas," ujar 
Alverno. 

Berapa lama diperlukan keyakinan mengenai hal ini, Alverno 
mengatakan bahwa hal itu sangat tergantung dari perbaikan sistem 
yang dilakukan. "Misalnya, apakah di perbankan ketat 
mempertanyakan jika ada nasabah yang tiba-tiba menyetorkan 
dana dalam jumlah besar. Perubahan sistem memerlukan waktu 
juga, tidak semudah membalik telapak tangan. Sekarang ini, 
barulah tahap awal dari proses perbaikan-perbaikan," katanya lagi. 

Berdasarkan situs PPATK, jumlah PJK yang menyampaikan laporan 
transaksi keuangan mencurigakan hingga saat ini belum mencapai 
50 persen dari jumlah PJK yang ada di tanah air. Jumlah yang 
menyampaikan laporan baru mencapai 79 PJK, terdiri atas 69 bank 
dan 10 non-bank. PJK non-bank terdiri atas tiga perusahaan efek, 
tiga pedagang valas, satu dana pensiun, satu lembaga pembiayaan, 
dan dua perusahaan asuransi. 

Dari 79 PJK itu terdapat 1.480 transaksi keuangan mencurigakan. 
PPATK telah menyerahkan 257 kasus transaksi mencurigakan kepada 
pihak penegak hukum, setelah menganalisa 508 laporan transaksi 
keuangan mencurigakan. Jumlah 257 kasus transaksi itu terdiri atas 
255 kasus yang diserahkan kepada pihak kepolisian dan dua kasus ke 
pihak kejaksaan. (oin/joe/har/faj) 

 

Metropolitan 

Jumat, 29 Juli 2005 

Kepala Polri agar Serius Tangani Data PPATK  
Jakarta, Kompas - Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutanto 
didesak agar serius menangani data Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya 15 perwira menengah 
(pamen) dan perwira tinggi (pati) Polri yang memiliki rekening 
bernilai tidak wajar. 

Praktisi hukum Amir Syamsuddin menandaskan, jika mencermati 
komitmen Kepala Polri dalam penegakan hukum, maka sudah 
saatnya yang bersangkutan melakukan langkah-langkah strategis 
untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Langkah-langkah itu perlu 
agar masyarakat tidak memandang kampanye keseriusan kerja Polri 

oleh Pak Sutanto sebagai lips service saja, ujar Amir, Kamis (28/7) 
malam. 

Saat ditanya soal langkah konkret apa yang bisa dilakukan, ia 
berpendapat, bisa saja Kepala Polri membentuk tim penyelidik yang 
langsung bertanggung jawab kepadanya. Tim yang idealnya 
beranggota penyelidik profesional dan independen tersebut harus 
diwajibkan segera menelusuri asal muasal dana di rekening para 
perwira itu. Apakah dari sumber halal atau tidak halal. 

Jika dari sumber-sumber halal, katakanlah misalnya dari warisan, 
maka si perwira harus dapat menjelaskan siapa yang mengirim dana 
itu. Tetapi kalau memang itu dari sumber tidak halal, wajib 
hukumnya ada sanksi yang tegas, dan sebaiknya diumumkan kepada 
publik, tegasnya lagi. 

Amir menyatakan, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), 
yang dapat digunakan dalam kasus ini, tidak mengatur adanya 
toleransi terhadap kalangan tertentu agar terhindar dari sanksi 
pidana. UU itu menegaskan, pelakunya adalah barang siapa, 
sehingga apakah itu polisi, jaksa, artis, atau siapa pun, wajib 
dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. 

Sampai miliaran rupiah 

Sementara itu, Ketua PPATK, Yunus Husein, menambahkan, dana 
yang dikategorikan sebagai tak wajar untuk pamen dan pati Polri 
adalah simpanan di rekening yang mencapai ratusan juta hingga 
miliar. Dana yang termasuk tak wajar, nilainya bervariasi. Ada yang 
jutaan sampai miliaran, ujar Yunus kepada Kompas, Kamis siang. 

Dari informasi yang dihimpun Kompas, jika di rekening pamen atau 
pati Polri tersimpan uang mencapai miliaran rupiah, sementara si 
perwira tidak dikenal dari kalangan orang berpunya, maka hampir 
dipastikan yang bersangkutan banyak menerima dana-dana tidak 
halal. Sebab pendapatan dari negara untuk seorang perwira tinggi 
adalah sekitar Rp 5 juta per bulan. Salah satu misal dari 
penerimaan tidak halal adalah uang untuk memperingan hukuman 
tersangka.* 

 

Finansial 

Rabu, 12 Januari 2005 

Masuk Daftar Hitam, Presiden Surati FATF  
Jakarta, Kompas - Pemerintah Indonesia tidak hanya akan 
menempuh upaya perbaikan teknis, seperti antara lain pemenuhan 
pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 
TPPU) untuk melepaskan diri dari daftar hitam sebagai negara 
nonkooperatif (noncooperative countries and territories (NCCT’s) 
yang diberikan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action 
Task Force/FATF on Money Laundering). 

Akan tetapi, Pemerintah Indonesia juga akan menempuh upaya 
diplomasi tingkat tinggi ke sejumlah negara yang menjadi penentu 
dalam pengambilan keputusan di FATF on Money Laundering 
tersebut. 

Upaya diplomasi itu adalah pendekatan secara politis yang akan 
dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui surat 
kepada para kepala pemerintahan negara penentu. Sejumlah 
menteri yang telah ditunjuk pemerintah juga melakukan 
pendekatan. 

Demikian diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza 
Mahendra dalam keterangan pers bersama Ketua Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein seusai 
bertemu dengan Presiden Yudhoyono, Selasa (11/1) di Kantor 
Kepresidenan di Kompleks Istana, Jakarta. 

Sejumlah negara penentu di FATF yang akan dikirimi surat dan 
didekati adalah Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Jepang, 
dan Singapura. Diharapkan, dengan upaya tersebut status Indonesia 



dalam sidang FATF pada bulan Februari nanti tidak lagi masuk tidak 
kooperatif. 

Tidak adil 

Menurut Yusril, dengan upaya selama ini, di antaranya dengan 
dibentuknya UU TPPU berikut amandemen beserta pelaksanaannya, 
tidak adil jika Indonesia masih masuk dalam daftar hitam FATF itu. 
Terdaftarnya Indonesia dalam kategori tidak kooperatif jelas 
merugikan. "Padahal, negara lain yang tidak kooperatif justru tidak 
masuk," kata Yusril. 

Sementara Yunus Husein mengakui, selama ini ada tiga hal yang 
masih dilihat oleh FATF menjadi ganjalan Indonesia untuk lepas dari 
daftar hitam FATF. Ketiga hal itu adalah belum diterapkannya 
secara penuh UU TPPU dalam putusan pengadilan, belum patuhnya 
penyedia jasa keuangan memberikan pelaporan transaksinya, serta 
belum adanya UU mengenai bantuan hukum timbal balik (mutual 
legal assistance/MLA). (har/inu) 

 

Finansial 

Selasa, 31 Mei 2005 

Terkait Transaksi Mencurigakan, PPATK Audit 
Dua Perusahaan Efek  
Jakarta, Kompas - Sejak awal tahun hingga April 2005, Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah memeriksa 
beberapa lembaga keuangan, termasuk dua perusahaan efek dan 
dua perusahaan penukaran uang. 

"Pada perusahaan efek tersebut ada transaksi yang mencurigakan 
dan di luar kebiasaan. Aneh karena duitnya diputar-putar, tetapi 
tidak melakukan transaksi saham. Saat ini auditnya belum selesai 
dan hasilnya akan disampaikan kepada Bapepam walaupun secara 
nonformal kami sudah bekerja sama dengan Bapepam," kata Ketua 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus 
Husein pada acara Pengarahan Kebijakan Anti Pencucian Uang 
kepada pelaku industri pasar modal di Jakarta, Senin (30/5). 

Lembaga keuangan lain yang sedang diaudit adalah 10 bank, yang 
terdiri atas 1 bank joint venture, 1 bank pemerintah, dan 8 bank 
umum swasta. 

Tindak pidana pencucian uang di pasar modal, menurut Yunus, 
dapat terbagi menjadi tiga proses. Pertama, penempatan uang 
tunai (placement) atau hanya menaruh uang saja. Proses ini dapat 
dilakukan pada saat setoran awal pembukaan rekening nasabah, 
kewajiban penyetoran saham tunai pada saat margin call, dari 
masuknya uang tunai dari pembeli siaga dalam proses right issue 
(penerbitan saham terbatas untuk menambah modal), atau dari 
transaksi di luar bursa. 

Proses kedua adalah proses layiring dan integration. Proses ini 
dapat dilakukan melalui transaksi bursa, transaksi di luar bursa atau 
penggunaan special porpose vehicle (perusahaan khusus) untuk 
bertransaksi. 

"Proses layiring agak susah dideteksi karena melakukan transaksi 
melalui rekening-rekening saja, seperti pada kasus BNI. Sedangkan 
proses integrated lebih sulit lagi dideteksi," kata Yunus lagi. 

Sayangnya, sejak awal PPATK berdiri tiga tahun lalu hingga 20 Mei 
2005, baru ada tiga perusahaan efek yang memberikan laporan 
transaksi yang mencurigakan dari nasabahnya. Jumlah ini sangat 
kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pelaporan yang 
sebanyak 1.954 pelaporan. 

Menurut Yunus, ketakutan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), termasuk 
perusahaan efek, dalam melaporkan transaksi mencurigakan 
sebenarnya dapat dihindari karena PJK subyek rezim antipencucian 
uang yang berperan penting sebagai garda depan dalam mengendus 
transaksi yang mencurigakan. Selain itu, PPATK, baik sendiri 
maupun bersama dengan Bapepam, memiliki kewenangan untuk 

mengaudit kepatuhan PJK pasar modal terhadap undang-undang 
antipencucian uang dan sebagainya. 

Ketua Bapepam Darmin Nasution mengatakan, kemungkinan 
minimnya perusahaan efek yang melaporakan transaksi 
mencurigakan karena beranggapan transaksi di perusahaan efek 
relatif lebih kecil jika dibandingkan transaksi di perbankan atau 
asuransi. 

"Kalau diperhatikan, transaksi di perusahaan efek juga ada 
kemungkinan untuk cuci uang. Di pasar modal sudah ada prinsip 
mengenal nasabah. Aturan juga ada, hanya tersebar. Sedang 
dipikirkan apakah perlu ada satu aturan Bapepam. Walaupun PPATK 
punya, kita juga bisa buat sendiri," katanya. (joe) 

 

Bisnis & Investasi 

Selasa, 29 Maret 2005 

Menhut: Masyarakat Adat Dilarang Terbitkan 
Izin Penebangan Hutan  
Jakarta, Kompas - Menteri Kehutanan MS Kaban menegaskan, 
masyarakat adat dilarang menerbitkan izin penebangan hutan, 
seperti yang terjadi di Papua, selama masa otonomi daerah 
diberlakukan. Larangan itu ditekankan karena kerugian negara 
akibat penebangan kayu berkualitas tinggi di Papua mencapai 
36.000 meter kubik per hari. 

"Tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang kita yang 
menyatakan masyarakat adat bisa memberikan izin pengelolaan dan 
penebangan hutan, seperti izin pemanfaatan kayu masyarakat adat 
atau IPKMA yang diterbitkan oleh Papua. Akibatnya, perusakan 
hutan menjadi tidak terkontrol karena tidak ada laporannya," kata 
Kaban seusai berbicara dalam Rapat Kerja Tata Ruang Nasional di 
Jakarta, Senin (28/3). 

Kaban menyebutkan, hingga saat ini pihaknya telah menyita sekitar 
600 unit alat berat yang digunakan untuk menebang kayu di 
kawasan hutan Papua, sebagian besar di antaranya memegang 
IPKMA itu. Jika setiap hari ada dua hektar hutan di Papua yang 
dirusak dengan jumlah kayu yang ditebang sebanyak 30 meter kubik 
per hektar, maka terdapat sekitar 36.000 meter kubik kayu yang 
telah dicuri dari Papua. 

"Jika diuangkan, kerugian negara bisa mencapai Rp 144 miliar 
setiap hari dari hutan Papua. Ironisnya, masyarakat tempatan 
hanya mendapatkan Rp 25.000 dari setiap meter kubik kayu yang 
ditebang, sementara sebagian besar lainnya dinikmati para cukong 
kayu," kata Kaban. 

Atas dasar itu, Kaban menegaskan, seluruh IPKMA yang telah 
diterbitkan oleh masyarakat adat di Papua harus segera dicabut 
karena menyalahi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan. "Izin penebangan kayu hutan itu ada di Departemen 
Kehutanan, hanya pemanfaatannya saja yang dapat dilakukan 
masyarakat adat atau gubernur setempat," ujarnya. 

Telusuri rekening 

Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus 
Husein mengungkapkan, pihaknya tengah menelusuri 25 rekening 
cukong dan instansi yang diduga kuat terkait dengan kasus 
pencurian kayu. Penelusuran rekening itu dilaksanakan berdasarkan 
laporan masyarakat. 

"Sebagian rekening yang kami telusuri itu ada yang berdasarkan 
laporan nama-nama cukong dari Menteri Kehutanan ke kejaksaan 
tinggi. Kami harapkan dengan adanya penandatanganan kerja sama 
dengan Departemen Kehutanan, akan lebih banyak lagi informasi 
data yang kami dapatkan," kata Yunus seusai penandatanganan 
kerja sama (MOU) antara PPATK dan Departemen Kehutanan. 



Yunus menjelaskan, PPATK masih kesulitan dalam mendapatkan 
informasi yang jelas dari lembaga keuangan. "Mereka sepertinya 
ketakutan nasabahnya akan lari, takut dengan proses penegakan 
hukum yang berlarut, dan takut akan adanya ancaman," ucapnya. 
(OIN/OTW) 

 

Berita Utama 

Selasa, 17 Mei 2005 

Pembagian Dana Taktis Kewenangan Ketua KPU  
Jakarta, Kompas - Mantan Sekretaris Jenderal KPU Safder Yusacc, 
Senin (16/5), mengatakan bahwa pembagian dana rekanan KPU 
adalah kewenangan mutlak Ketua KPU yang tak didelegasikan 
kepada siapa pun di KPU. Pengumpulan dana rekanan KPU yang 
disebut-sebut sebagai dana taktis itu merupakan perintah langsung 
Ketua KPU kepada Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin. 

Hal itu disampaikan Safder Yusacc seusai menjalani pemeriksaan di 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, kemarin. "Pembagian 
dana itu mah diatur Pak Ketua. Tak bisa didelegasikan kepada siapa 
pun di KPU. Itu kewenangan Pak Ketua," kata Yusacc. 

Pernyataan Yusacc ini menguatkan pernyataan Pelaksana Harian 
Sekjen KPU Sussongko Suhardjo dan Kepala Biro Keuangan KPU 
Hamdani Amin yang menjelaskan pada pemeriksaan sebelumnya 
bahwa pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana taktis 
KPU merupakan perintah lisan Ketua KPU. 

Sebelumnya, pada pemeriksaan tanggal 18 April 2004, Yusacc 
membantah adanya dana taktis dalam nomenklatur KPU. Ia 
menjelaskan, semua dana di KPU sudah terprogram. Dana itu 
seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara serta termuat dalam Penyediaan Pembiayaan Kegiatan 
Operasional (Kompas, 19/4). 

Yusacc menegaskan, perintah Ketua KPU dilakukan secara lisan. 
Isinya, Hamdani diminta menampung uang yang diberikan rekanan 
KPU. Tujuan semula pengumpulan dana taktis itu untuk 
kesejahteraan. "Mekanismenya begini, orangnya (rekanan-Red) 
datang ke Pak Nazar (Nazaruddin Sjamsuddin-Red), lalu Pak 
Hamdani Amin diberi tahu. Pak Hamdani tolong uang ini disimpan," 
kata Yusacc saat diwawancarai di dalam mobilnya. 

Sudah lama 

Pengumpulan dana taktis, tambah Yusacc, sudah lama berlangsung. 
Bahkan berlangsung setelah proyek Pendaftaran Pemilih dan 
Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) selesai dilakukan. Proyek 
P4B dilaksanakan April 2003. Meski demikian, ia tetap menyebut 
dana para rekanan KPU itu sebagai uang terima kasih. 

Saat ditanya apa dasar KPU memungut dana rekanan, Yusacc 
dengan singkat menjawab, "Karena mereka (rekanan - Red) 
mendapat keuntungan besar-besar, ya wajar dong...." 

Selain Yusacc, KPK juga memeriksa Richard M Purba (Kepala Biro 
Logistik KPU), M Dentjik (Wakil Kepala Biro Keuangan KPU), Deden 
Supriyadi (Pejabat Kepala Bagian Pemungutan Suara dan 
Penghitungan Suara), A Royadi (Kepala Bagian Pengadaan dan 
Perlengkapan KPU), Supriyatna (Pejabat Kepala Bagian Penetapan 
Hasil Pemilu KPU), dan Sugiyanto (Kepala Bagian Logistik KPU). 

Aliran dana ke BPK 

Ditanya soal aliran dana sebesar Rp 520 juta ke Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), Yusacc membantah bahwa dirinya pernah 
memberikan dana taktis kepada pihak BPK. Padahal sebelumnya, 
menurut kuasa hukum Hamdani Amin, dalam catatan keuangan 
Hamdani terdapat dana Rp 520 juta yang mengalir ke BPK. Ada 
empat tahap pemberian, dua tahap diberikan langsung oleh Yusacc 
dan dua tahap lanjutannya diberikan oleh M Dentjik. 

Kuasa hukum Yusacc, Sudjono, kepada wartawan membenarkan 
adanya aliran uang sejumlah itu. Pemberian itu dilakukan seusai 
BPK mengaudit KPU. "Ada sejumlah itu, tetapi saya kurang ingat 
kepada siapa diberikannya. Kalau tidak salah untuk bantuan," kata 
Sudjono. 

Dalam jumpa pers di Media Center KPU, Senin, anggota KPU Anas 
Urbaningrum mengakui honor yang diterimanya di luar uang 
kehormatan merupakan uang resmi yang dikeluarkan Kepala Biro 
Keuangan KPU. Namun, Anas mengaku tak ingat berapa jumlah 
honor di luar uang kehormatan. 

"Dana yang dibayarkan kepada anggota KPU dan staf sekjen KPU 
yang dikeluarkan resmi atau dibayarkan resmi oleh Biro Keuangan 
KPU. Karena, ada tanda tangan dan stempelnya, masak tidak resmi. 
Setahu saya, honor-honor itu dibayarkan resmi dengan perintah 
bayar," katanya. 

Menurut Anas, setiap kali menerima uang dari KPU, ia selalu 
melakukan standar 5D, yaitu diperiksa, ditanyakan, ditandatangani, 
diterima, dan disumbangkan. "Setiap orang pasti mempunyai 
standar dalam menerima uang dan saya selalu melakukan 5D itu, 
tetapi tidak usah disebutkan kepada siapa saya menyumbang," 
ujarnya. 

Anas tidak mau berkomentar mengenai dana taktis KPU. 

Saat ditanya mengenai apakah sumber dana taktis dari rekanan 
KPU, Anas hanya menjawab, "Saya bukan orang bisnis dan saya 
anggota Komisi Pemilihan Umum, bukan anggota komisi pemilihan 
rekanan." 

Anas didampingi anggota KPU Chusnul Mar’iyah, Wakil Kepala Biro 
Hubungan dan Publikasi Masyarakat Syafriadi S Yatim, serta Wakil 
Kepala Biro Perencanaan Edi Suhaedi. Ia juga sempat meminta 
maaf bila tanggapan itu tak memuaskan karena dirinya hanya 
menggantikan Mulyana W Kusumah sebagai Ketua Panitia 
Pengadaan Surat Suara. Klarifikasi yang berkaitan dengan 
pengadaan surat suara itu sama dengan yang diberikan kepada DPR. 

Uang lembur 

Sebelumnya, Syafriadi juga memberikan klarifikasi berkaitan 
dengan uang di luar gaji yang diterima pejabat dan karyawan 
Setjen KPU. Syafriadi mengatakan, penerimaan uang dari Biro 
Keuangan KPU di luar gaji, tunjangan, dan honorarium kelompok 
kerja, yaitu bantuan operasional atau uang lembur 
penyelenggaraan Pemilu 2004. 

Menurut Syafriadi, uang lembur yang diterima 367 orang staf Setjen 
KPU itu diberikan dengan menggunakan tanda bukti formal. Selama 
tahun 2003-2004 jumlah uang lembur yang diterima para staf setjen 
itu mencapai Rp 1,244 miliar. 

Menanggapi terjadinya bantahan dari sejumlah anggota KPU atas 
pengakuan Hamdani Amin, Ahli Peneliti Utama dari LIPI Mochtar 
Pabottingi mengatakan, para anggota KPU yang menyangkal telah 
menerima uang dari rekanan KPU sepatutnya bersumpah. "Tantang 
mereka untuk melakukan sumpah yang isinya lebih keras. Bunyinya 
seperti, saya bersumpah jika saya berbohong, saya akan menjadi 
orang yang terkutuk sesuai dengan keyakinan agama yang saya 
anut," katanya. 

Transaksi keuangan 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus 
Husein mengakui pihaknya sudah dua kali menerima permintaan 
resmi dari KPK terkait dengan transaksi yang melibatkan sejumlah 
anggota dan pegawai KPU. Meski demikian, baru satu transaksi yang 
dilaporkan oleh sebuah bank, bahkan sebelum PPATK memintanya. 
"Jangan dulu saya sebut namanya," kata Yunus kepada wartawan di 
sela- sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin 
siang. (Ant/bdm/dik/sie/vin) 

 

 



Nasional 

Kamis, 24 Maret 2005 

Terkait Illegal Logging, 4 Perwira Diperiksa 
Gubernur dan Menhut Saling Lempar Tanggung 
Jawab  
Jakarta, Kompas - Empat perwira menengah (pamen) Kepolisian 
Negara RI (Polri) yang bertugas di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) 
Papua, kini dalam penyelidikan intensif terkait dugaan keterlibatan 
mereka dalam sejumlah kasus penebangan liar (illegal logging) di 
Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat (Irjabar). Dalam penyelidikan 
ini, polisi bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK), guna menelusuri aliran dana yang 
masuk ke rekening pribadi mereka. 

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal 
Aryanto Boedihardjo di Jakarta, Rabu (23/3) menyatakan, para 
polisi itu diduga menjadi beking penebangan liar. "Kalau berbicara 
beking, harus bisa tahu apa bentuk bekingnya. Apakah memberi 
peluang, atau mengamankan supaya illegal logging itu lancar, atau 
menerima hadiah. Informasi yang diterima adalah, mereka pernah 
menerima hadiah atau uang," katanya, di Markas Besar Polri. 

Untuk membuktikannya, harus ada saksi-saksi yang membenarkan 
kejadian itu. "Berapa orang saksi yang harus disiapkan untuk 
pembuktian ini. Inilah yang sedang diselidiki dan dilakukan 
pemeriksaan awal ke arah sana," tambah Aryanto lagi. 

Berdasarkan catatan Kompas, keempat pamen di lingkungan Polda 
Papua yang sedang diperiksa, adalah Kepala Satuan Tindak Pidana 
Tertentu Komisaris Marthen Renau, Direktur Intelijen dan 
Keamanan Komisaris Besar Slamet Sopandi, Kepala Kepolisian Resor 
Manokwari Ajun Komisaris Besar Dedi Kusnadi, dan Direktur Reserse 
Kriminal Umum Komisaris Besar M Situmorang. 

Saat ditanya mengenai banyaknya warga Papua yang menyatakan 
bahwa keempat polisi itu terlibat, Aryanto mengungkapkan, itu 
baru keterangan dari mulut ke mulut, belum bisa menjadi 
keterangan saksi. Ia balik mempertanyakan, siapa di antara warga 
yang mau menjadi saksi polisi. 

"Kan seharusnya warga melapor kepada polisi, kalau dia yakin 
bahwa oknum polisi ini menerima uang. Kalau yang berkembang 
sekarang ini, kan hanya informasi yang lalu menjadi rumor, opini," 
tambah Aryanto lagi. 

Salah satu yang menjadi bahan penyelidikan polisi, lanjut Aryanto, 
adalah penelusuran atas rekening para polisi tersebut. "Ada tidak 
terima uang yang dari cukong. Sekarang sedang dilakukan," ujarnya. 

Ketua PPATK, Yunus Husein mengungkapkan, pihaknya memang 
bekerja sama dengan Polri sehubungan dengan penyelidikan kasus 
penebangan liar, khususnya mengenai aliran dana ke rekening-
rekening tertentu. 

Saat disinggung mengenai hasil sementara atas penyelidikan itu, 
Yunus menjelaskan, ada nama beberapa perseroan terbatas (PT) 
yang muncul. Namun, belum dapat dipastikan apakah PT-PT 
tersebut benar-benar terlibat dalam kegiatan illegal logging. 

Dedi Kusnadi, ketika dimintai konfirmasinya mengatakan, hingga 
Rabu malam, ia belum diperiksa. Ia justru mempertanyakan, jika 
memang akan ada pemeriksaan, itu akan terkait penyelidikan kasus 
apa. "Saya memang pernah disebut-sebut terlibat di media, kalau 
terindikasi menggelapkan kayu sebanyak 609 batang. Padahal 
tujuan saya menarik kapal yang memuat kayu itu adalah untuk 
mengamankan kayu agar mudah dipantau. Sekarang kayu berada 
sekitar 50 meter dari Markas Polres Manokwari," ujarnya. 

Saling lempar 

Sementara itu, Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban dan 
Gubernur Papua JP Salossa saling lempar tangung jawab terkait 
dengan proses hukum atas kasus penebangan liar di Papua. 

"Di Papua, sebenarnya banyak sekali izin-izin yang dikeluarkan tidak 
sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang Undang Nomor 
41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34. Rupanya di Papua, 
gubernur menafsirkan Undang Undang Otonomi Khusus lalu 
membuat surat edaran dan kemudian menerbitkan IPKMA. Ada 
perbedaan pandangan antara Departemen Kehutanan dan Gubernur 
Papua," ujar Kaban dalam jumpa pers seusai menghadap Wakil 
Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. 

Mengenai ketidaksesuaian IPKMA dengan UU No 41 dan PP No 34, 
Kaban mengemukakan, Salossa telah tiga kali dikirimi surat oleh 
Menteri Kehutanan M Prakoso agar pemberian IPKMA dihentikan. 
"Tetapi kelihatannya hal itu belum mendapat tanggapan. Setelah 
ada instruksi presiden operasi illegal logging, selaku Menteri 
Kehutanan saya menyetop dan menyatakan bahwa IPKMA tidak sah 
karena tidak sesua dengan aturan perundang-undangan," ujarnya. 

Sehari sebelumnya, Sallosa juga menghadap Wakil Presiden Jusuf 
Kalla untuk menyampaikan unek-ueneknya terkait dengan Operasi 
Hutan Lestari II di Papua. Salossa merasa, pelaksanaan insturksi 
presiden untuk memberantas penebangan liar di Papua tidak sesuai 
dengan kemauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti 
dipahaminya. 

Ketika IPKMA dipersalahkan oleh Menteri Kehutanan, Salossa 
menyebut bahwa atas izin yang dikeluarkan Dinas Kehutanan 
Provinsi Papua itu telah ditransfer uang sebesar Rp 54 miliar sejak 
tahun 2002-2004 ke rekening atas nama Menteri Kehutanan. "Ada 
aturannya dari Departemen Kehutanan untuk mereka yang dapat 
izin membayar sejumlah uang. Untuk satu izin, jumlah uang yang 
ditransfer antara satu dan dua miliar rupiah," ujar Salossa, Selasa 
lalu. 

Mengenai rekening atas nama Menteri Kehutanan, Kaban 
mengemukakan bahwa rekening itu merupakan rekening terbuka 
untuk diadministrasi di Departemen Kehutanan untuk kemudian 
masuk ke Departemen Kauangan menjadi kas negara. "Atas dana di 
rekening itu, Menteri Kehutanan tidak bisa mengeluarkannya karena 
tidak ada mekanismenya. Itu semua masuk ke kas negara. Jangan 
dianggap kalau dana itu sudah masuk ke kas negara penebangan itu 
menjadi legal," ujar Kaban. 

Kaban mengaku tidak tahu menahu mengenai jumlah IPKMA yang 
telah dikeluarkan karena Salossa tidak pernah memberikan laporan. 
"Boleh dicek Pak Salossa, pernah tidak lapor kepada Menteri 
Kehutanan berapa izin yang dikeluarkan. Ini perlu supaya jangan 
hanya menterinya saja yang disalahkan," ujarnya. 

Terkait dengan operasi itu, Kaban mengakui sejumlah pihak sudah 
berusaha menghubunginya untuk mengajak berdamai dengan 
tawaran sejumlah uang. "Saya sudah didekati. Semua jurus dipakai. 
Tetapi belum ada yang tembus. Tawarannya ada yang hitungannya 
dollar per meter kubik kayu," ujar Kaban. 

Cukong dan pejabat 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya Barat, Marten Luther 
Rumadas yang kini ditahan di Sorong mengungkapkan, 
pemberantasan penebangan liar di wilayah Papua dan Irian Jaya 
Barat sebaiknya difokuskan pada penangkapan para cukong dan 
pejabat atau aparat keamanan yang terkait dengan kegiatan 
tersebut. Penangkapan dan penyitaan alat-alat berat serta barang 
bukti berupa kayu balok atau kayu olahan tidak begitu penting.  

"Kayu-kayu itu tidak akan bergerak kok. Demikian juga dengan alat-
alat berat, biarkan saja. Lebih baik kejar para cukong," kata 
Rumadas, Rabu malam. 

Menurut dia, dengan ditangkapnya para cukong nanti akan 
terungkap semuanya, siapa yang sesungguhnya terlibat. Para 
cukong itulah yang sering melakukan penyimpangan, baik 
melakukan penebangan secara asal maupun melakukan 
penggelapan kayu dengan cara membelokkan pelayaran hingga ke 
China dan negara-negara lain. 



"Mengenai penggelapan ini, yang lebih tahu itu TNI AL, Polri, Bea 
Cukai, Syahbandar dan Imigrasi. Mereka yang tahu kapal di bawa 
berbelok ke mana. Kalau saya, kewenangan saya sudah diatur 
dalam surat edaran Gubernur Papua yang berlanjut ke Gubernur 
Irjabar," jelas Rumadas. 

Rumadas mengungkapkan, antara para cukong dengan pejabat yang 
disebutkan di atas tidak mungkin tidak ada kesepakatan-
kesepakatan. 

Menanggapi beberapa pernyataan Menteri Kehutanan yang banyak 
menyudutkan Pemerintah Daerah, Rumadas mengungkapkan bahwa 
bila Menteri Kehutanan memiliki etika seharusnya dia memanggil 
Gubernur dan Kepala Dinas papua dan Irjabar. Jangan malah 
berteriak-teriak kepada orang lain. 

"Apalagi Dephut juga menerima uang dari PSDH dan DR (Provisi 
Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi - red). Di mana tanggung 
jawab mereka. Orang kecil seperti saya ini memang selalu menjadi 
korban," katanya. (MAS/ADP/inu) 

 

Bisnis & Keuangan 

Rabu, 19 Oktober 2005 

Indonesia Jadi Proyek Percontohan  
Jakarta, Kompas - Gugus Tugas Aksi Keuangan untuk Pencucian 
Uang (Financial Action Task Force on Money Laundering/FATF) 
menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara proyek 
percontohan pemberantasan korupsi dan hubungannya dengan 
pemberantasan pencucian uang. 

Demikian dikemukakan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, Selasa (18/10) di 
Jakarta. Saya kemarin baru mengikuti sidang FATF yang berakhir 
pada akhir minggu lalu. Di sana Indonesia menjadi salah satu dari 
tiga negara yang dijadikan pilot project untuk pemberantasan 
korupsi dan pencegahan tindakan pencucian uang, katanya. 

Menurut dia, ini merupakan salah satu kemajuan signifikan setelah 
pada Februari lalu Indonesia akhirnya bisa keluar dari daftar hitam 
negara-negara yang dinilai tak kooperatif dalam penanganan tindak 
pencucian uang. 

Dengan berbagai perkembangan ini, sedikit demi sedikit kita bisa 
mengembalikan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Amerika 
Serikat bahkan berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada 
Indonesia. Namun, saya belum memiliki jumlah pastinya, kata 
Yunus. 

Namun, mengembalikan kepercayaan investor juga tergantung pada 
iklim usaha di Indonesia yang kondusif, serta transparansi dan 
efisiensi lembaga publik. 

Berdasarkan data PPATK, sampai 30 September 2005 sebanyak 
2.734 transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transaction 
report/STR) telah dilaporkan oleh bank dan lembaga non-bank. 

Uraiannya, 2.691 transaksi dilaporkan oleh 97 bank dan 43 transaksi 
dilaporkan lembaga nonbank. Lembaga nonbank itu terdiri dari 
empat perusahaan efek, sembilan perusahaan valuta asing, satu 
perusahaan dana pensiun, tiga perusahaan lembaga pembiayaan, 
satu manajer investasi, dan lima perusahaan asuransi. 

Kasus atau hasil analisis PPATK yang disampaikan kepada penegak 
hukum, sebanyak 336 kasus ke kepolisian dan empat kasus di 
kejaksaan. 

Laporan pembawaan uang tunai (cross border report) telah 
dilaporkan oleh 3 bandara, yaitu Batam sebanyak 389 laporan, 
Jakarta 25 laporan, dan Tanjung Pinang 50 laporan. 

Untuk laporan transaksi keuangan tunai (cash transaction 
reports/CTR) yang diterima PPATK, baik secara online maupun 

manual, berjumlah 1.408.216. Jumlah perusahaan jasa keuangan 
yang melaporkan CTR itu sebanyak 185 perusahaan. (TAV) 

 

Bisnis & Keuangan 

Selasa, 23 Agustus 2005 

PPATK Usulkan Perluasan Pelapor  
Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
mengusulkan agar pihak-pihak yang wajib melaporkan transaksi 
keuangan mencurigakan diperluas kriterianya dalam amandemen 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein, Senin (22/8) di Jakarta, menjelaskan, pihak yang 
wajib melapor sebaiknya bukan hanya penyedia jasa keuangan, 
tetapi juga profesi lain, misalnya akuntan publik, notaris, 
pengacara, agen penjualan mobil, dan agen properti. Secara 
internasional, profesi-profesi ini sudah standar untuk melaporkan 
transaksi keuangan yang mencurigakan. 

Menurut dia, perluasan kriteria ini diperlukan karena jika hanya di 
penyedia jasa keuangan sulit untuk menjaring transaksi keuangan di 
luar jasa keuangan. 

PPATK juga meminta perluasan kewenangan dalam amandemen UU 
ini. â€�Misalnya ada transaksi pembobolan bank dengan 
menggunakan surat kredit atau L/C. Kalau PPATK memiliki 
kewenangan kan bisa memberhentikan. Dengan demikian, duitnya 
tidak akan lari. Selama ini kewenangan seperti itu belum kami 
miliki. Padahal, di negara seperti Romania dan Italia, kewenangan 
itu sudah ada,â€� katanya. 

PPATK juga mengusulkan agar dalam amandemen Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2003 PPATK memiliki kewenangan sanksi 
administrasi. Selama ini kewenangan sanksi administrasi hanya 
dimiliki regulator, yaitu Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar 
Modal, dan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Menurut Yunus, 
diperlukan juga kewenangan penyelidikan oleh PPATK. 

Yunus mengatakan, per 30 Juli 2005 sebanyak 2.392 transaksi 
keuangan mencurigakan dilaporkan kepada PPATK oleh bank dan 
lembaga nonbank. (TAV/FAJ) 

 

Finansial 

Selasa, 25 Januari 2005 

Keluarga Irawan Salim Memang Tinggal di 
Singapura  
Jakarta, Kompas - Pemerintah Singapura telah memberi konfirmasi 
bahwa Irawan Salim dan keluarganya benar tinggal di Singapura. 
Jawaban itu diberikan atas permintaan konfirmasi yang diajukan 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein mengemukakan hal itu kepada wartawan di Jakarta, 
Senin (24/1). "Kami telah minta konfirmasi tentang hal itu, dan 
mereka membenarkan bahwa keluarga Irawan Salim, pemegang 
saham pengendali Bank Global, memang tinggal di Singapura. Jadi, 
selama ini hanya Irawan Salim yang di Indonesia, keluarganya di 
Singapura. Jadi begitu ada masalah dia meninggalkan Indonesia," 
katanya. 

Dijelaskan, dari perusahaan penukaran uang (money changer), PT 
DCS di Jalan Hasyim Asy’ari dan PT YSL di Jalan Gunung Sahari, 
diperoleh keterangan bahwa Irawan Salim, dengan menggunakan 
nomor rekening pihak lain, telah menukarkan dana dalam rupiah ke 
dollar AS untuk dikirim kepada istrinya di Singapura. 



Namun, ketika ditanya berapa jumlah dana yang disetor ke 
Singapura, Yunus mengatakan tidak menanyakannya. "Kami hanya 
konfirmasikan kebenaran keberadaan Irawan Salim dan 
keluarganya, tetapi tidak tanyakan berapa jumlah dana yang 
mengalir ke rekening mereka di sana," katanya. 

Ketika didesak, Yunus menjawab, dari pengalaman sebelumnya, 
biasanya Pemerintah Singapura tidak mau menjawab pertanyaan 
kalau mengangkut uang. "Kalau uang kan menyangkut jati diri 
mereka, sebagai negara yang memosisikan diri sebagai penyedia 
jasa keuangan," katanya. 

Diakui, antara Pemerintah Indonesia dan Singapura telah ada 
kesepakatan kerja sama masalah hukum. "Saya dapat informasi dari 
Departemen Luar Negeri bahwa Singapura telah setuju, tetapi 
mereka mengubah kata-katanya menjadi lebih lunak," katanya. 

Tim FATF ke Indonesia 

Secara terpisah, Menkeu Jusuf Anwar seusai menghadap Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, Tim Review dari satuan 
tugas internasional yang memantau penanganan masalah pencucian 
uang di tiap negara, Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF), segera datang ke Indonesia untuk mengkaji 
status Indonesia yang masih dalam daftar hitam FATF. 

"Mereka akan datang 27-28 Januari, dan akan bertemu dengan 
Presiden. Kajian mereka akan dilaporkan ke sidang FATF di Paris 
pada Februari mendatang. Mudah-mudahan, status kita segera 
dicabut," ujar Jusuf. 

Mensesneg Yusril Ihza Mahendra menegaskan, Presiden telah 
menginstruksikan sejumlah menteri menjadi utusan khusus 
Presiden, dalam kaitan melobi negara-negara penentu dalam FATF. 

"Sudah memutuskan, Menko Perekonomian ke AS dan Brasil, Menkeu 
ke Australia dan Selandia Baru, Menteri Perdagangan ke Perancis 
dan Inggris, dan saya sendiri ke Jepang. Kami membawa surat 
Presiden supaya negara-negara itu mempertimbangkan 
penghapusan daftar tersebut, mengingat Indonesia selama ini sudah 
melakukan berbagai upaya yang keras untuk menerapkan ketentuan 
pemberantasan money laundering," ujar Yusril. (anv/har/inu) 

 

Metropolitan 

Sabtu, 15 Januari 2005 

Pensiunan Brigjen Polisi Terlibat Sindikat Uang 
Palsu  
Jakarta, Kompas - Seorang pensiunan perwira tinggi polisi, Brigadir 
Jenderal Polisi (Purn) Zyaeri, diduga kuat terlibat dalam sebuah 
sindikat produsen uang palsu, yang sekitar dua pekan lalu ditangkap 
polisi. Kini Zyaeri ditahan di Rumah Tahanan Markas Besar 
Kepolisian RI bersama enam tersangka lain, yakni Muh Iskandar, 
Haryanto, Jaelani, Woronakus Saptoro, dan dua lainnya yang 
berinisial Dd dan Ta. 

Menurut Direktur Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal 
(Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal (Pol) Andi Chaeruddin, Jumat 
(14/1), ketujuh tersangka itu ditangkap berikut barang bukti 
sementara berupa 2.000 lembar uang palsu pecahan Rp 100.000 dan 
sejumlah peralatan lain. Yang pertama kali ditangkap adalah Dd 
dan Ta. Dari informasi keduanya, kemudian diringkus lima orang 
lainnya. Namun, tidak dijelaskan di mana mereka ditangkap. 

Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Dadang Garnida 
mengungkapkan, para tersangka adalah aparat Badan Intelijen 
Negara (BIN). Dari informasi yang dihimpun Kompas, semua 
tersangka itu berstatus warga sipil dan mayoritas pensiunan 
TNI/Polri. Jabatan terakhir Zyaeri adalah kepala staf harian Badan 
Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu, sebuah lembaga di bawah 
koordinasi BIN. 

"Mereka ditangkap dua-tiga pekan lalu. Intinya, sudah ada bukti 
permulaan yang cukup atas dugaan pemalsuan uang. Saat ini kami 
sedang memeriksa saksi-saksi, termasuk mereka yang langsung 
terlibat mencetak uang tersebut," katanya. 

Saat ditanya tentang berapa banyak uang palsu yang telah beredar, 
Dadang menyatakan bahwa dari bukti dan keterangan saksi yang 
ada, diduga uang itu belum sempat beredar. Untuk memaksimalkan 
penyidikan ini, polisi bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI). 

Informasi tentang penangkapan sindikat uang palsu yang diduga 
berskala besar ini juga disampaikan Kepala Polri Jenderal (Pol) Da’i 
Bachtiar. Menurut Da’i, pihaknya memang menerima laporan BIN 
tentang adanya dugaan pembuatan uang palsu. "Ini sedang dalam 
proses, di dalamnya mengait keterlibatan pensiunan Polri," ujarnya. 
Saat dikonfirmasi wartawan tentang nama Zyaeri, Kepala Polri 
mengiyakan. 

Cenderung meningkat 

Data Pusat Informasi Kompas menyebutkan, jumlah uang palsu yang 
beredar selama Januari-Februari 2004 lebih tinggi dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut data BI, 
pada Januari 2004 ditemukan uang palsu 3.552 bilyet atau senilai 
Rp 221,8 juta, sedangkan pada Januari 2003 ditemukan 2.015 bilyet 
atau senilai Rp 82,7 juta. Pada Februari 2004 ditemukan uang palsu 
4.306 bilyet atau senilai Rp 317 juta, sedangkan Februari 2003 
ditemukan 1.457 bilyet atau senilai Rp 61 juta. (Kompas, 19/3/04) 

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein mengungkapkan, pihaknya sempat menerima 
beberapa laporan tentang peredaran uang palsu selama tahun 2004. 
Salah satu kasus yang diingatnya adalah ditemukannya 70 lembar 
uang pecahan Rp 100.000 palsu di salah satu kantor cabang bank 
swasta di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Yunus 
memastikan laporan itu diterima PPATK pada 2004, namun ia lupa 
bulan apa. 

Menurut Yunus, selama ini ada kewajiban bagi penyedia jasa 
keuangan apakah itu bank atau perusahaan valuta asing untuk 
melaporkan penemuan uang palsu kepada BI maupun pihak terkait 
lain termasuk PPATK. Akan tetapi, selama ini pihak-pihak itu 
enggan melaporkan karena khawatir akan kerepotan. 

"Mungkin yang dianggap repot itu pemeriksaan terhadap pejabat 
bank maupun petugas yang menemukan uang palsu. Jadi bisa jadi 
masih banyak kasus peredaran uang palsu di masyarakat," ujarnya 
menjelaskan.(ADP) 

 

Finansial 

Senin, 11 April 2005 

1.646 Transaksi Mencurigakan ke PPATK  
Jakarta, Kompas - Sampai 8 April 2005, sebanyak 1.646 transaksi 
keuangan mencurigakan (suspicious transaction report/STR) telah 
dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
atau PPATK oleh bank dan lembaga nonbank. 

Uraiannya, 1.619 transaksi dilaporkan oleh 84 bank, dan 27 
transaksi sisanya dilaporkan lembaga nonbank. Lembaga nonbank 
terdiri dari tiga perusahaan efek, lima perusahaan valuta asing, 
satu perusahaan dana pensiun, dua perusahaan lembaga 
pembiayaan, serta empat perusahaan asuransi. 

"Pada saat tim review Gugus Tugas Aksi Keuangan untuk Pencucian 
Uang (Financial Action Task Force/FATF on Money Laundering) 
datang ke Indonesia Februari lalu, dari 132 bank yang ada kan baru 
72 bank yang melaporkan transaksi. Saat ini sudah meningkat 
menjadi 84 bank. Saya rasa suatu kemajuan yang sangat baik," kata 
Ketua PPATK Yunus Husein di Jakarta, akhir pekan lalu. 

Indonesia akhirnya bisa keluar dari daftar hitam negara-negara yang 
dinilai tidak kooperatif dalam penanganan tindak pencucian uang 



pada Pertemuan tahunan FATF Paris, Perancis, 9-11 Februari lalu. 
Keluarnya Indonesia dari daftar hitam tersebut setelah berjuang 
lebih dari tiga tahun. 

Menurut Yunus, dari 84 bank yang melaporkan, empat bank milik 
pemerintah, 58 bank swasta, 10 bank asing, serta 12 bank 
campuran. "Laporan transaksi dari bank campuran memang masih 
sedikit sekali. Kalau bank yang lain sudah di atas 50 persen yang 
melapor, bank campuran masih di bawah 50 persen. Pasalnya, 
nasabah yang mereka miliki memang tidak terlalu besar," kata 
Yunus. 

Sementara kasus atau hasil analisa PPATK yang disampaikan kepada 
penegak hukum, sebanyak 272 kasus ke kepolisian, dua kasus di 
kejaksaan, dan dua kasus di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (KPK). 

Kepala Biro Penelitian dan Pengaturan Bank, Bank Indonesia, SWD 
Murniastuti, mengatakan, meskipun Indonesia telah keluar dari 
daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam penanganan 
tindak pencucian uang, tetap tidak boleh lengah. "Prinsip 
pengenalan nasabah harus terus dijalankan. Saat ini yang menjadi 
masalah, banyak nasabah yang mau memberikan informasinya 
kepada bank asing saja," kata Murni. 

Sementara itu, untuk laporan transaksi keuangan tunai (cash 
transaction reports/CTR) yang diterima PPATK baik secara on line 
maupun manual berjumlah 1.169.448 laporan. Jumlah perusahaan 
jasa keuangan yang melaporkan CTR tersebut sebanyak 127 
perusahaan. (TAV) 

 

Berita Utama 

Kamis, 24 Maret 2005 

Penebangan Liar, 4 Perwira Diperiksa  
Gubernur dan Menhut Saling Lempar Tanggung 
Jawab 
Jakarta, Kompas - Empat perwira menengah (pamen) Kepolisian 
Negara RI (Polri) yang bertugas di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) 
Papua, kini dalam penyelidikan intensif terkait dugaan keterlibatan 
mereka dalam sejumlah kasus penebangan liar (illegal logging) di 
Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat (Irjabar). Dalam penyelidikan 
ini, polisi bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK), guna menelusuri aliran dana yang 
masuk ke rekening pribadi mereka. 

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal 
Aryanto Boedihardjo di Jakarta, Rabu (23/3) menyatakan, para 
polisi itu diduga menjadi beking penebangan liar. "Kalau berbicara 
beking, harus bisa tahu apa bentuk bekingnya. Apakah memberi 
peluang, atau mengamankan supaya illegal logging itu lancar, atau 
menerima hadiah. Informasi yang diterima adalah, mereka pernah 
menerima hadiah atau uang," katanya, di Markas Besar Polri. 

Untuk membuktikannya, harus ada saksi-saksi yang membenarkan 
kejadian itu. "Berapa orang saksi yang harus disiapkan untuk 
pembuktian ini. Inilah yang sedang diselidiki dan dilakukan 
pemeriksaan awal ke arah sana," tambah Aryanto lagi. 

Berdasarkan catatan Kompas, keempat pamen di lingkungan Polda 
Papua yang sedang diperiksa, adalah Kepala Satuan Tindak Pidana 
Tertentu Komisaris Marthen Renau, Direktur Intelijen dan 
Keamanan Komisaris Besar Slamet Sopandi, Kepala Kepolisian Resor 
Manokwari Ajun Komisaris Besar Dedi Kusnadi, dan Direktur Reserse 
Kriminal Umum Komisaris Besar M Situmorang. 

Saat ditanya mengenai banyaknya warga Papua yang menyatakan 
bahwa keempat polisi itu terlibat, Aryanto mengungkapkan, itu 
baru keterangan dari mulut ke mulut, belum bisa menjadi 
keterangan saksi. Ia balik mempertanyakan, siapa di antara warga 
yang mau menjadi saksi polisi. 

"Kan seharusnya warga melapor kepada polisi, kalau dia yakin 
bahwa oknum polisi ini menerima uang. Kalau yang berkembang 
sekarang ini, kan hanya informasi yang lalu menjadi rumor, opini," 
tambah Aryanto lagi. 

Salah satu yang menjadi bahan penyelidikan polisi, lanjut Aryanto, 
adalah penelusuran atas rekening para polisi tersebut. "Ada tidak 
terima uang yang dari cukong. Sekarang sedang dilakukan," ujarnya. 

Ketua PPATK, Yunus Husein mengungkapkan, pihaknya memang 
bekerja sama dengan Polri sehubungan dengan penyelidikan kasus 
penebangan liar, khususnya mengenai aliran dana ke rekening-
rekening tertentu. 

Saat disinggung mengenai hasil sementara atas penyelidikan itu, 
Yunus menjelaskan, ada nama beberapa perseroan terbatas (PT) 
yang muncul. Namun, belum dapat dipastikan apakah PT-PT 
tersebut benar-benar terlibat dalam kegiatan illegal logging. 

Dedi Kusnadi, ketika dimintai konfirmasinya mengatakan, hingga 
Rabu malam, ia belum diperiksa. Ia justru mempertanyakan, jika 
memang akan ada pemeriksaan, itu akan terkait penyelidikan kasus 
apa. "Saya memang pernah disebut-sebut terlibat di media, kalau 
terindikasi menggelapkan kayu sebanyak 609 batang. Padahal 
tujuan saya menarik kapal yang memuat kayu itu adalah untuk 
mengamankan kayu agar mudah dipantau. Sekarang kayu berada 
sekitar 50 meter dari Markas Polres Manokwari," ujarnya. 

Saling lempar 

Sementara itu, Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban dan 
Gubernur Papua JP Salossa saling lempar tangung jawab terkait 
dengan proses hukum atas kasus penebangan liar di Papua. 

"Di Papua, sebenarnya banyak sekali izin-izin yang dikeluarkan tidak 
sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang Undang Nomor 
41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34. Rupanya di Papua, 
gubernur menafsirkan Undang Undang Otonomi Khusus lalu 
membuat surat edaran dan kemudian menerbitkan IPKMA. Ada 
perbedaan pandangan antara Departemen Kehutanan dan Gubernur 
Papua," ujar Kaban dalam jumpa pers seusai menghadap Wakil 
Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. 

Mengenai ketidaksesuaian IPKMA dengan UU No 41 dan PP No 34, 
Kaban mengemukakan, Salossa telah tiga kali dikirimi surat oleh 
Menteri Kehutanan M Prakoso agar pemberian IPKMA dihentikan. 
"Tetapi kelihatannya hal itu belum mendapat tanggapan. Setelah 
ada instruksi presiden operasi illegal logging, selaku Menteri 
Kehutanan saya menyetop dan menyatakan bahwa IPKMA tidak sah 
karena tidak sesua dengan aturan perundang-undangan," ujarnya. 

Sehari sebelumnya, Sallosa juga menghadap Wakil Presiden Jusuf 
Kalla untuk menyampaikan unek-ueneknya terkait dengan Operasi 
Hutan Lestari II di Papua. Salossa merasa, pelaksanaan insturksi 
presiden untuk memberantas penebangan liar di Papua tidak sesuai 
dengan kemauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti 
dipahaminya. 

Ketika IPKMA dipersalahkan oleh Menteri Kehutanan, Salossa 
menyebut bahwa atas izin yang dikeluarkan Dinas Kehutanan 
Provinsi Papua itu telah ditransfer uang sebesar Rp 54 miliar sejak 
tahun 2002-2004 ke rekening atas nama Menteri Kehutanan. "Ada 
aturannya dari Departemen Kehutanan untuk mereka yang dapat 
izin membayar sejumlah uang. Untuk satu izin, jumlah uang yang 
ditransfer antara satu dan dua miliar rupiah," ujar Salossa, Selasa 
lalu. 

Mengenai rekening atas nama Menteri Kehutanan, Kaban 
mengemukakan bahwa rekening itu merupakan rekening terbuka 
untuk diadministrasi di Departemen Kehutanan untuk kemudian 
masuk ke Departemen Kauangan menjadi kas negara. "Atas dana di 
rekening itu, Menteri Kehutanan tidak bisa mengeluarkannya karena 
tidak ada mekanismenya. Itu semua masuk ke kas negara. Jangan 
dianggap kalau dana itu sudah masuk ke kas negara penebangan itu 
menjadi legal," ujar Kaban. 



Kaban mengaku tidak tahu menahu mengenai jumlah IPKMA yang 
telah dikeluarkan karena Salossa tidak pernah memberikan laporan. 
"Boleh dicek Pak Salossa, pernah tidak lapor kepada Menteri 
Kehutanan berapa izin yang dikeluarkan. Ini perlu supaya jangan 
hanya menterinya saja yang disalahkan," ujarnya. 

Terkait dengan operasi itu, Kaban mengakui sejumlah pihak sudah 
berusaha menghubunginya untuk mengajak berdamai dengan 
tawaran sejumlah uang. "Saya sudah didekati. Semua jurus dipakai. 
Tetapi belum ada yang tembus. Tawarannya ada yang hitungannya 
dollar per meter kubik kayu," ujar Kaban. 

Cukong dan pejabat 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya Barat, Marten Luther 
Rumadas yang kini ditahan di Sorong mengungkapkan, 
pemberantasan penebangan liar di wilayah Papua dan Irian Jaya 
Barat sebaiknya difokuskan pada penangkapan para cukong dan 
pejabat atau aparat keamanan yang terkait dengan kegiatan 
tersebut. Penangkapan dan penyitaan alat-alat berat serta barang 
bukti berupa kayu balok atau kayu olahan tidak begitu penting.  

"Kayu-kayu itu tidak akan bergerak kok. Demikian juga dengan alat-
alat berat, biarkan saja. Lebih baik kejar para cukong," kata 
Rumadas, Rabu malam. 

Menurut dia, dengan ditangkapnya para cukong nanti akan 
terungkap semuanya, siapa yang sesungguhnya terlibat. Para 
cukong itulah yang sering melakukan penyimpangan, baik 
melakukan penebangan secara asal maupun melakukan 
penggelapan kayu dengan cara membelokkan pelayaran hingga ke 
China dan negara-negara lain. 

"Mengenai penggelapan ini, yang lebih tahu itu TNI AL, Polri, Bea 
Cukai, Syahbandar dan Imigrasi. Mereka yang tahu kapal di bawa 
berbelok ke mana. Kalau saya, kewenangan saya sudah diatur 
dalam surat edaran Gubernur Papua yang berlanjut ke Gubernur 
Irjabar," jelas Rumadas. 

Rumadas mengungkapkan, antara para cukong dengan pejabat yang 
disebutkan di atas tidak mungkin tidak ada kesepakatan-
kesepakatan. 

Menanggapi beberapa pernyataan Menteri Kehutanan yang banyak 
menyudutkan Pemerintah Daerah, Rumadas mengungkapkan bahwa 
bila Menteri Kehutanan memiliki etika seharusnya dia memanggil 
Gubernur dan Kepala Dinas papua dan Irjabar. Jangan malah 
berteriak-teriak kepada orang lain. 

"Apalagi Dephut juga menerima uang dari PSDH dan DR (Provisi 
Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi - red). Di mana tanggung 
jawab mereka. Orang kecil seperti saya ini memang selalu menjadi 
korban," katanya. (MAS/ADP/inu) 

 

Politik & Hukum 

Selasa, 20 September 2005 

PPATK Jangan Cuma Lapor Polisi  
Selidiki Juga Instansi Penegak Hukum Lain 
Jakarta, Kompas - Sejumlah anggota Komisi III DPR meminta Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak hanya melaporkan 
transaksi keuangan mencurigakan atas rekening 15 anggota Polri 
kepada Kepala Polri. Sesuai dengan undang-undang, seharusnya 
laporan itu juga disampaikan ke kejaksaan. 

Desakan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III 
DPR dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), Senin (19/9). Rapat itu dipimpin Akil Mochtar dan dihadiri 
Kepala PPATK Yunus Husein beserta wakilnya, Priyanto, I Gde Made 
Sadguna, dan Bambang Setiawan. 

Laporan PPATK yang hanya ke Kepala Polri dipertanyakan DPR 
karena dikhawatirkan tindak lanjutnya akan lambat, mengingat 

yang dilaporkan anggota kepolisian sendiri. Gayus Lumbuun dari 
Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan, sesuai dengan UU, seharusnya 
PPATK melaporkan transaksi keuangan yang berindikasi pencucian 
uang kepada kepolisian dan kejaksaan. Kalau hanya melapor ke 
lembaga yang anggotanya diduga terlibat pencucian uang, tentu 
penanganannya lambat, katanya. 

Laporan sensitif 

Yunus mengakui, biasanya laporan PPATK ditembuskan ke 
kejaksaan, tetapi khusus laporan rekening 15 anggota polisi, PPATK 
memang hanya melapor ke kepolisian karena laporan itu dianggap 
sensitif. Apalagi ada beberapa perwira tinggi yang masih aktif. 
Kalau kami tembuskan ke kejaksaan, terus terang kami agak 
khawatir dengan terbukanya informasi. Jadi, kami beri kesempatan 
polisi menyelesaikan, tidak ada maksud lain, ujar Yunus. 

Yunus Husein mengungkapkan, dari 15 polisi yang dilaporkan 
memiliki transaksi keuangan mencurigakan, dua di antaranya 
purnawirawan perwira tinggi dan dua lainnya perwira tinggi aktif. 
Sisanya perwira menengah sampai bintara di Mabes Polri maupun di 
kepolisian daerah. 

Ia mencontohkan, ada polisi yang menyetor dana Rp 10 juta- Rp 700 
juta. Ada yang rutin tiap bulan menerima Rp 10 juta-Rp 20 juta dari 
pejabat. Bahkan, ada polisi yang menerima Rp 1 miliar- Rp 3 miliar 
tanpa underlying transaction yang jelas. Ada polisi yang diduga 
terlibat penebangan liar (illegal logging), pemalsuan uang, dan pita 
cukai. Ada juga polisi yang menerima dana hasil penipuan di luar 
negeri. 

Soal penebangan liar, PPATK juga menyebut dua kepala dinas 
kehutanan yang menerima dana dari perusahaan-perusahaan kayu. 
Satu di antaranya menerima Rp 1,13 miliar dan 23.215 dollar AS, 
pejabat lainnya menerima Rp 255 juta sejak 1999-2003. 

Karena itu, Almuzzamil Yusuf (PKS) berharap PPATK juga 
membongkar transaksi mencurigakan di lembaga lain, seperti 
kejaksaan, kehakiman, DPR, TNI, Pertamina, dan Dirjen Pajak. 

Kalau perlu, PPATK diberi kewenangan membekukan transaksi 
mencurigakan, ujar Almuzzamil. Kewenangan itu sangat umum 
dimiliki lembaga sejenis di luar negeri. Untuk itu, DPR perlu 
melakukan amandemen UU. Tujuannya, agar dana yang dicurigai 
tidak menguap seperti dalam kasus korupsi BNI yang melibatkan 
Adrian Woworuntu, ujarnya.(SON/MAM) 

 

Berita Utama 

Selasa, 17 Mei 2005 

Pembagian Dana Taktis Kewenangan Ketua KPU  
Jakarta, Kompas - Mantan Sekretaris Jenderal KPU Safder Yusacc, 
Senin (16/5), mengatakan bahwa pembagian dana rekanan KPU 
adalah kewenangan mutlak Ketua KPU yang tak didelegasikan 
kepada siapa pun di KPU. Pengumpulan dana rekanan KPU yang 
disebut-sebut sebagai dana taktis itu merupakan perintah langsung 
Ketua KPU kepada Kepala Biro Keuangan KPU Hamdani Amin. 

Hal itu disampaikan Safder Yusacc seusai menjalani pemeriksaan di 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, kemarin. "Pembagian 
dana itu mah diatur Pak Ketua. Tak bisa didelegasikan kepada siapa 
pun di KPU. Itu kewenangan Pak Ketua," kata Yusacc. 

Pernyataan Yusacc ini menguatkan pernyataan Pelaksana Harian 
Sekjen KPU Sussongko Suhardjo dan Kepala Biro Keuangan KPU 
Hamdani Amin yang menjelaskan pada pemeriksaan sebelumnya 
bahwa pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana taktis 
KPU merupakan perintah lisan Ketua KPU. 

Sebelumnya, pada pemeriksaan tanggal 18 April 2004, Yusacc 
membantah adanya dana taktis dalam nomenklatur KPU. Ia 
menjelaskan, semua dana di KPU sudah terprogram. Dana itu 
seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 



Negara serta termuat dalam Penyediaan Pembiayaan Kegiatan 
Operasional (Kompas, 19/4). 

Yusacc menegaskan, perintah Ketua KPU dilakukan secara lisan. 
Isinya, Hamdani diminta menampung uang yang diberikan rekanan 
KPU. Tujuan semula pengumpulan dana taktis itu untuk 
kesejahteraan. "Mekanismenya begini, orangnya (rekanan-Red) 
datang ke Pak Nazar (Nazaruddin Sjamsuddin-Red), lalu Pak 
Hamdani Amin diberi tahu. Pak Hamdani tolong uang ini disimpan," 
kata Yusacc saat diwawancarai di dalam mobilnya. 

Sudah lama 

Pengumpulan dana taktis, tambah Yusacc, sudah lama berlangsung. 
Bahkan berlangsung setelah proyek Pendaftaran Pemilih dan 
Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) selesai dilakukan. Proyek 
P4B dilaksanakan April 2003. Meski demikian, ia tetap menyebut 
dana para rekanan KPU itu sebagai uang terima kasih. 

Saat ditanya apa dasar KPU memungut dana rekanan, Yusacc 
dengan singkat menjawab, "Karena mereka (rekanan - Red) 
mendapat keuntungan besar-besar, ya wajar dong...." 

Selain Yusacc, KPK juga memeriksa Richard M Purba (Kepala Biro 
Logistik KPU), M Dentjik (Wakil Kepala Biro Keuangan KPU), Deden 
Supriyadi (Pejabat Kepala Bagian Pemungutan Suara dan 
Penghitungan Suara), A Royadi (Kepala Bagian Pengadaan dan 
Perlengkapan KPU), Supriyatna (Pejabat Kepala Bagian Penetapan 
Hasil Pemilu KPU), dan Sugiyanto (Kepala Bagian Logistik KPU). 

Aliran dana ke BPK 

Ditanya soal aliran dana sebesar Rp 520 juta ke Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK), Yusacc membantah bahwa dirinya pernah 
memberikan dana taktis kepada pihak BPK. Padahal sebelumnya, 
menurut kuasa hukum Hamdani Amin, dalam catatan keuangan 
Hamdani terdapat dana Rp 520 juta yang mengalir ke BPK. Ada 
empat tahap pemberian, dua tahap diberikan langsung oleh Yusacc 
dan dua tahap lanjutannya diberikan oleh M Dentjik. 

Kuasa hukum Yusacc, Sudjono, kepada wartawan membenarkan 
adanya aliran uang sejumlah itu. Pemberian itu dilakukan seusai 
BPK mengaudit KPU. "Ada sejumlah itu, tetapi saya kurang ingat 
kepada siapa diberikannya. Kalau tidak salah untuk bantuan," kata 
Sudjono. 

Dalam jumpa pers di Media Center KPU, Senin, anggota KPU Anas 
Urbaningrum mengakui honor yang diterimanya di luar uang 
kehormatan merupakan uang resmi yang dikeluarkan Kepala Biro 
Keuangan KPU. Namun, Anas mengaku tak ingat berapa jumlah 
honor di luar uang kehormatan. 

"Dana yang dibayarkan kepada anggota KPU dan staf sekjen KPU 
yang dikeluarkan resmi atau dibayarkan resmi oleh Biro Keuangan 
KPU. Karena, ada tanda tangan dan stempelnya, masak tidak resmi. 
Setahu saya, honor-honor itu dibayarkan resmi dengan perintah 
bayar," katanya. 

Menurut Anas, setiap kali menerima uang dari KPU, ia selalu 
melakukan standar 5D, yaitu diperiksa, ditanyakan, ditandatangani, 
diterima, dan disumbangkan. "Setiap orang pasti mempunyai 
standar dalam menerima uang dan saya selalu melakukan 5D itu, 
tetapi tidak usah disebutkan kepada siapa saya menyumbang," 
ujarnya. 

Anas tidak mau berkomentar mengenai dana taktis KPU. 

Saat ditanya mengenai apakah sumber dana taktis dari rekanan 
KPU, Anas hanya menjawab, "Saya bukan orang bisnis dan saya 
anggota Komisi Pemilihan Umum, bukan anggota komisi pemilihan 
rekanan." 

Anas didampingi anggota KPU Chusnul Mar’iyah, Wakil Kepala Biro 
Hubungan dan Publikasi Masyarakat Syafriadi S Yatim, serta Wakil 
Kepala Biro Perencanaan Edi Suhaedi. Ia juga sempat meminta 
maaf bila tanggapan itu tak memuaskan karena dirinya hanya 
menggantikan Mulyana W Kusumah sebagai Ketua Panitia 

Pengadaan Surat Suara. Klarifikasi yang berkaitan dengan 
pengadaan surat suara itu sama dengan yang diberikan kepada DPR. 

Uang lembur 

Sebelumnya, Syafriadi juga memberikan klarifikasi berkaitan 
dengan uang di luar gaji yang diterima pejabat dan karyawan 
Setjen KPU. Syafriadi mengatakan, penerimaan uang dari Biro 
Keuangan KPU di luar gaji, tunjangan, dan honorarium kelompok 
kerja, yaitu bantuan operasional atau uang lembur 
penyelenggaraan Pemilu 2004. 

Menurut Syafriadi, uang lembur yang diterima 367 orang staf Setjen 
KPU itu diberikan dengan menggunakan tanda bukti formal. Selama 
tahun 2003-2004 jumlah uang lembur yang diterima para staf setjen 
itu mencapai Rp 1,244 miliar. 

Menanggapi terjadinya bantahan dari sejumlah anggota KPU atas 
pengakuan Hamdani Amin, Ahli Peneliti Utama dari LIPI Mochtar 
Pabottingi mengatakan, para anggota KPU yang menyangkal telah 
menerima uang dari rekanan KPU sepatutnya bersumpah. "Tantang 
mereka untuk melakukan sumpah yang isinya lebih keras. Bunyinya 
seperti, saya bersumpah jika saya berbohong, saya akan menjadi 
orang yang terkutuk sesuai dengan keyakinan agama yang saya 
anut," katanya. 

Transaksi keuangan 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus 
Husein mengakui pihaknya sudah dua kali menerima permintaan 
resmi dari KPK terkait dengan transaksi yang melibatkan sejumlah 
anggota dan pegawai KPU. Meski demikian, baru satu transaksi yang 
dilaporkan oleh sebuah bank, bahkan sebelum PPATK memintanya. 
"Jangan dulu saya sebut namanya," kata Yunus kepada wartawan di 
sela- sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin 
siang. (Ant/bdm/dik/sie/vin) 

 

OPINI 

Jumat, 17 Januari 2003 

Menyoal Unit Intelijen Keuangan  
Oleh Arief Wibisono 

TANPA pemberitaan luas, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan 24 
Desember 2002 melantik Yunus Husein dan I Gde Made Sadguna 
masing-masing sebagai Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Secara kelembagaan, lembaga baru ini telah dibentuk dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), 17 April 2002. 

Keberadaan PPATK merupakan salah satu elemen utama 
pencegahan dan pemberantasan money laundering (pencucian 
uang), selain kriminalisasi kejahatan pencucian uang, perlindungan 
saksi dan pelapor kejahatan pencucian uang serta kerja sama 
internasional pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. 
Dengan pembentukan PPATK, salah satu dari 40 rekomendasi gugus 
tugas Financial Action Task Force on money laundering (FATF) 
sebuah kerja sama internasional dalam memberantas money 
laundering yang didirikan tujuh negara industri maju (G-7) di Paris 
tahun 1989, terpenuhi. 

Meski Indonesia bukan anggota FATF, namun sebagai anggota kerja 
sama pemberantasan pencucian uang regional Asia Pasifik (Asia 
Pacific Group on Money Laundering/APG), Indonesia terikat aneka 
rekomendasi FATF. Ini mengingat APG dan organisasi regional 
antipencucian uang lain yang telah mengikatkan diri untuk 
mengikuti rekomendasi FATF itu. 

Bahkan, akibat tidak mematuhi rekomendasi FATF dua tahun 
berturut-turut sejak 2002, Indonesia dan beberapa negara 
berkembang masuk daftar hitam negara-negara yang dinyatakan 



gugus tugas itu sebagai Non Cooperative Countries and Territories 
(NCCT). 

FIU 

Lembaga PPATK yang secara umum bertugas menganalisis transaksi 
keuangan yang mencurigakan (suspicious transactions/STR) dan 
transaksi tunai dalam jumlah besar (cash transactions/CTR) 
merupakan lembaga sentral pemberantasan pencucian uang di 
Indonesia. 

Secara internasional nama lembaga sejenis PPATK adalah Financial 
Intelligence Unit (FIU) atau secara harfiah bisa diartikan sebagai 
Unit Intelijen Keuangan. 

Meski merekomendasikan pembentukan FIU, FATF tidak spesifik 
memberi arahan mengenai nama, kewenangan, format, maupun 
struktur organisasi lembaga intelijen keuangan itu. Karenanya, 
beberapa negara memberi penamaan berbeda-beda untuk 
organisasi FIU. Di AS diberi nama FinCen (Financial Crime 
Enforcement Network), Thailand menyebutnya sebagai AMLO (Anti 
Money Laundering Office). Kanada dan Australia memberi nama 
yang kira-kira sejenis dengan PPATK, FINTRAC (Financial 
Transaction & Report Analysis Centre of Canada) dan AUSTRAC 
(Australian Transaction Reprts and Analysis Centre). 

Dari segi kewenangan, AMLO Thailand misalnya berwenang 
menyelidiki, sebagaimana dimiliki polisi. Sedangkan AUSTRAC dan 
FinCen hanya mempunyai wewenang sebatas melaporkan hasil 
analisisnya kepada kepolisian, atau hanya memiliki kewenangan 
pada penyelidikan awal (preliminary investigation). Bagaimana 
dengan PPATK? Menurut Pasal 26 UU TPPU, PPATK melaporkan hasil 
analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana 
pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan demikian 
wewenangnya kurang lebih sama dengan AUSTRAC dan FinCen. 

Meski demikian, organisasi FIU internasional yang tergabung Egmont 
Group memberi syarat minimal bagi FIU suatu negara untuk dapat 
diterima dalam komunitas FIU internasional. Kemampuan untuk 
bekerjasama secara internasional merupakan elemen penting yang 
harus dimiliki tiap FIU, mengingat sesuai karakteristiknya, 
kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan lintas negara 
(cross border crime). Saat ini, Egmont Group beranggotakan 69 FIU, 
sedangkan PPATK yang baru dibentuk belum menjadi anggota kerja 
sama ini. 

Dari uraian itu, ada satu kelebihan PPATK dibanding FIU negara-
negara lain, yaitu struktur atau kedudukan PPATK yang independen 
dan langsung di bawah Presiden. Dibanding Australia misalnya, 
kedudukan Direktur AUSTRAC "hanya" di bawah Jaksa Agung dan 
Menteri Kehakiman dan Bea Cukai. Dari sisi ini, mestinya hal itu 
dapat menjadi nilai jual (selling point) tersendiri bagi Indonesia di 
mata dunia internasional yaitu, Pemerintah Indonesia memiliki 
komitmen tinggi dalam pemberantasan pencucian uang. Namun, 
tentu saja, untuk dapat diterima dalam komunitas FIU, PPATK lebih 
dulu harus membuktikan diri mampu bekerjasama dengan FIU 
negara-negara lain. 

Menabrak kerahasian bank? 

Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat 
mengkhawatirkan dalam pelaksanaan tugasnya PPATK dapat saling 
bertabrakan dengan pasal tentang kerahasian bank (bank secrecy) 
di UU Perbankan. Namun, kekhawatiran ini sebenarnya secara jelas 
ditepis dengan Pasal 14 UU TPPU yang memberikan pengecualian 
dari ketentuan rahasia bank dalam pelaksanaan kewajiban 
pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (bank dan non- bank) dalam hal 
ditemukan transaksi keuangan yang mencurigakan (STR). 

Pakar hukum perbankan Prof Dr Sutan Remy Syahdein menjelaskan, 
judul UU tentang kerahasian bank (Bank Secrecy Act of 1970/BSA) 
di AS pun dianggap menyesatkan (misleading), karena tujuan utama 
BSA adalah untuk membatasi, bukan untuk memperketat 
kerahasiaan berkenaan dengan lembaga-lembaga keuangan 
tertentu. Kongres AS mengundangkan BSA tahun 1970 dengan 

tujuan memberantas penggunaan lembaga-lembaga keuangan para 
penjahat untuk mencuci uang hasil kegiatan ilegal mereka. 

Dalam skala global, Committee on Banking Regulations and 
Supervisory Practies (Basle Committee) yang keanggotaannya 
terdiri dari para gubernur bank sentral, tahun 1988 mengeluarkan 
kode etik perbankan guna mencegah digunakannya sistem 
perbankan untuk tujuan pencucian uang (Statement on Prevention 
of Criminal Use The Banking System for The Purpose of Money-
Laundering). 

Dalam konteks Indonesia, yang lebih dari 90 persen transaksi 
keuangan dari dan kepada penyedia jasa keuangan menggunakan 
jasa perbankan, pemilihan figur Kepala PPATK pertama dengan 
latar belakang perbankan (Yunus Husein berasal dari Bank 
Indonesia) sudah tepat. Boleh dikata, tahap awal pelaksanaan 
lembaga baru itu ibarat "membuka hutan". Ke depan, akan banyak 
tantangan bagi lembaga baru itu mengingat pencegahan dan 
pemberantasan pencucian yang berarti memutus mata rantai upaya 
memutihkan harta yang berasal 15 tindak kejahatan (predicate 
offence) antara lain korupsi, penyuapan, psikotropika, terorisme, 
dan perdagangan senjata gelap. 

Melihat tantangan itu, dukungan berupa perangkat hukum (dalam 
hal ini UU TPPU) saja tidak cukup. Dukungan dari publik termasuk 
media massa sebagaimana ditunjukkan kepada KPKPN beberapa 
waktu lalu amat diperlukan dalam mendukung "perang" yang akan 
dilakukan PPATK di masa datang. Sebab, bukan tidak mungkin, 
lembaga baru itu akan berhadapan dengan konglomerat hitam, 
koruptor kakap (termasuk pejabat publik yang korup) maupun mafia 
obat bius yang berniat memutihkan uang hasil kejahatannya melalui 
langkah- langkah placement (penempatan dana), layering 
(memindahkan hasil kejahatan dari sumbernya seperti lewat 
transaksi antarrekening dan integration (menjadikan uang hasil 
kejahatan bagian dari sirkulasi sistem keuangan sah/legal). 

Semoga saja, minimnya perhatian publik terhadap PPATK bukan 
merupakan indikator minimnya perhatian publik terhadap upaya 
pemberantasan pencucian uang. Pembentukan PPATK dan 
pengangkatan aparatnya bukan hanya sebagai upaya melepaskan 
diri dari jeratan daftar hitam NCCT 2003, namun perlu dilihat 
sebagai komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam 
memberantas kejahatan besar terorganisir (organized crime) 
termasuk korupsi yang selama ini menjadi momok pembangunan. 
Sebab, bila koruptor maupun pelaku kejahatan lain tidak mampu 
memutihkan dan menggunakan uangnya, tentu saja angka korupsi 
dan kejahatan lainnya dapat diminimalisir. 

Arief Wibisono SH LLM Pengamat Hukum Perbankan, Master of Laws 
lulusan Boston University, Amerika Serikat 
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KOMPAS CYBER MEDIA 

Bisnis & Keuangan 

Rabu, 15 November 2006 

Pencucian Uang 
Kerja Sama Internasional Diperkuat  
Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
terus memperkuat kerja sama dengan otoritas antikejahatan 
pencucian uang di seluruh dunia.  

Sampai November 2006 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) telah membuat nota kesepahaman kerja sama 
dengan 15 negara.  

"Butuh kerja sama dengan negara lain untuk dapat mengejar hasil 
kejahatan yang dilarikan ke luar negeri. Kerja sama ini ditujukan 
untuk menjalin hubungan baik dengan dunia internasional dalam 
mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang," kata 



Kepala PPATK Yunus Husein, di sela-sela workshop (lokakarya) ke-9 
Tipologi Pencucian Uang Kelompok Asia Pasifik (Asia Pasifik 
Group/APG) di Jakarta, Selasa (14/11).  

Sebelumnya, Yunus dan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia U Khin 
Zaw menandatangani nota kesepahaman.  

Properti dimanfaatkan  

Negara-negara yang telah menjalin kerja sama adalah Filipina, 
Australia, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Romania, Belgia, 
Italia, Polandia, Spanyol, Peru, China, Kanada, dan Mexico.  

Adapun bentuk kerja sama yang disepakati meliputi pertukaran 
informasi intelijen keuangan untuk mendukung penyelidikan atau 
penyidikan tindak pidana pencucian uang.  

Lokakarya yang diikuti sedikitnya 160 pejabat senior APG tersebut 
berlangsung 14-17 November di Jakarta. Para ahli dari berbagai 
negara akan memaparkan berbagai topik berkaitan dengan tren-
tren pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terjadi di 
setiap negara.  

Paparan itu, misalnya, mengenai pemanfaatan sektor properti dan 
jasa pengiriman uang alternatif untuk kegiatan pencucian uang.  

Informasi yang disampaikan umumnya merupakan kasus-kasus baru 
agar penegak hukum dapat segera bertindak begitu menemukan 
kasus yang mirip.  

PPATK sendiri sejak 18 Oktober 2003 hingga 31 Oktober 2006 telah 
menerima 6.530 laporan transaksi mencurigakan dari 160 pelapor.  

Sebanyak 429 kasus dari 701 transaksi mencurigakan telah 
diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk proses hukum 
selanjutnya.  

"Tetapi, hanya tujuh kasus yang dituntut menggunakan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang," lanjut Yunus Husein. (ham)  
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Rabu, 08 November 2006 - 12:11 wib  

Presiden Tunjuk Kembali Yunus Husein sebagai 
Kepala PPATK  
 

JAKARTA, RABU-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
kembali menunjuk Yunus Husein untuk memimpin Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk 
masa jabatan 2006-2010. Yunus Husein mengangkat 
sumpah untuk jabatan itu di hadapan Ketua Mahkamah 
Agung (MA) Bagir Manan di Gedung MA Jakarta, Rabu. 

Dalam kesempatan yang sama Wakil Kepala PPATK Bidang 
Riset, Analisis dan Kerjasama Antar Lembaga yang baru, 
Gunadi juga mengangkat sumpah untuk jabatannya. 
Gunadi menggantikan Wakil Ketua yang lama, I Gde Made 
Sadguna. Gunadi sebelumnya menjabat sebagai Direktur 
Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak Departemen Keuangan. 

Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK itu 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 124/M tahun 2006 
tanggal 27 Oktober 2006. "Ini merupakan amanat yang 
akan saya jalankan sebaik-baiknya, Saya akan 
menempatkan kepercayaan ini pada pundak, bukan pada 
genggaman apalgi kepalan," kata Yunus Husein. 

Sebelumnya Indonesia berhasil keluar dari negara yang 
tidak koperatif dalam menjalankan rezim anti pencucian 
uang (NCCTs) yang dikeluarkan oleh Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF). 

 
Sumber: Antara 
Penulis: Glo 

 

Metropolitan 

Jumat, 26 Mei 2006 

Soal Suap, KPK Harus Intervensi  
Kasus Trunojoyo I Jangan Dipolitisasi 
Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat 
segera mengambil alih kasus dugaan penerimaan suap oleh 
sejumlah pejabat di Mabes Polri saat menangani perkara 
pembobolan Bank BNI tahun 2002. Sementara itu, mencuatnya 
kasus Trunojoyo I juga diharapkan tidak dijadikan komoditas 
politik.  

Demikian disampaikan secara terpisah oleh anggota Komisi III DPR 
Benny K Harman (Fraksi Demokrat), Mutammimul Ula (Fraksi PKS), 
dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein yang diwawancarai pada hari Rabu dan Kamis (25/5).  

Benny mengatakan bahwa belakangan Mabes Polri terkesan seperti 
kehilangan akal sehat dalam berbagai pernyataan kepada media 
terkait dengan mencuatnya kasus dugaan suap tersebut.  

Dia mencontohkan soal keterangan Kepala Badan Reserse Kriminal 
(Bareskrim) Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara yang 
menyebut kesaksian di persidangan mantan Kepala Unit 
II/Perbankan Kombes Irman Santosa soal adanya kuitansi senilai Rp 
8,5 miliar untuk Trunojoyo I dan Rp 7 miliar untuk Bareskrim 
hanyalah ocehan bahkan igauan saksi semata.  

"Karena itu, tidak berlebihan jika KPK intervensi. Ini juga akan 
memudahkan Polri yang mungkin sungkan dan kikuk jika harus 
menyidik rekan satu korps. Sementara untuk KPK, kasus itu akan 
jadi ujian bagus bagi KPK sendiri," ujar Benny.  

Dugaan suap di tubuh Polri juga mencuat setelah Kepala Polri 
Jenderal (Pol) Sutanto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR juga 
mengakui mantan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal (Purn) Erwin 
Mappaseng menerima dana Rp 1,8 miliar sebagai success fee saat 
pemulihan aset Bank BNI terkait kasus BPD Bali. Sutanto mengakui, 
sebenarnya penerimaan success fee apa pun oleh Polri tidak dapat 
dibenarkan.  

"Kalau KPK berani mengambil alih kasus ini dan betul-betul serius 
menuntaskannya, kami sangat siap untuk membantu," ujarYunus 
Husein. Yunus memastikan bahwa tidak sulit bagi PPATK untuk 
mendapatkan bukti-bukti material terkait kasus tersebut jika pihak 
penyidik meminta. Sebab, aliran dana apa pun dan oleh siapa pun 
meninggalkan jejak.  

"Paling tidak dalam tenggat waktu tertentu KPK memberi supervisi 
kepada Polri dalam menangani kasus itu. Jika tak ada 
perkembangan bagus, diambil alih seluruhnya saja. Kalau perlu 
termasuk kasus pembobolan Bank BNI juga," kata Mutammimul.  

Sumber di DPR menyebut khusus soal kasus Trunojoyo I belakangan 
bertendensi tidak lagi menjadi persoalan hukum semata. Namun, 
kasus itu mulai menjadi pergulatan wilayah politik antara kubu 
yang berkuasa dan kubu yang berseberangan (oposan).  

Untuk sementara ini, kasus itu dicurigai akan diendapkan demi 
menjinakkan kubu yang berseberangan tersebut. Namun, tidak 
tertutup kemungkinan suatu saat kasus tersebut akan dilanjutkan 
untuk mengumpulkan "poin" politis.  



Sementara itu, Trimedya Panjaitan (Fraksi PDI-P) menyebut upaya 
Polri sejauh ini dalam menangani kasus dugaan suap itu sudah 
memuaskan. (SF)  

 

Politik & Hukum 

Selasa, 14 November 2006 

Pemberantasan Korupsi 
Konvensi Antikorupsi Diharmonisasikan  
Jakarta, Kompas - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan atau PPATK dibantu oleh Perancis melakukan 
harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Konvensi 
PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption.  

Hal ini karena di dalam Konvensi PBB Antikorupsi terdapat beberapa 
tindak pidana yang belum diakomodasi UU Antikorupsi Indonesia, di 
antaranya penyuapan kepada pejabat publik asing.  

Hal ini diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, 
Ketua PPATK Yunus Husein, dan Wakil Ketua KPK Amien Sunaryadi 
seusai pertemuan dengan kelompok kerja Perancis yang terdiri dari 
Ketua Sekretarian Jenderal Pusat Pencegahan Korupsi Perancis 
Pierre Christian Soccoja, Wakil Ketua TGI de Paris Jean Pierre 
Zanoto, Pierre Bernard, Jean Luc Deza, Guillaume Daieff, dan 
Xavier Cosquer di Kantor Dephuk dan >small 2small 0<, Jakarta, 
Senin (13/11). Seusai pertemuan, delegasi Perancis bersama KPK 
mengunjungi Mahkamah Agung.  

Menurut Amien, setelah Konvensi PBB Antikorupsi dilahirkan, 
berdasarkan analisis KPK, ternyata terjadi kesenjangan antara 
UNCAC dan UU Antikorupsi Indonesia. Di dalam UNCAC korupsi erat 
kaitannya dengan pencucian uang. "UU Tipikor harus diperbaiki dan 
KPK dengan dibantu Pemerintah Perancis telah mengidentifikasi 
persoalan dalam UU Tipikor dan KUHP. Mengapa Perancis yang 
dipilih? Karena Perancis adalah induk dari civil law. Sekarang tim 
kerja Perancis datang ke sini untuk memberi saran bagi perbaikan 
UU Tipikor supaya sesuai dengan UNCAC," ujar Amien. (vin)  

 
 

Metropolitan 

Jumat, 03 Maret 2006 

PPATK: Pejabat Sipil, TNI, dan Polisi Terlibat 
10 Kasus  
Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
telah menemukan dan melaporkan 14 kasus pembalakan liar kepada 
Markas Besar Kepolisian Negara RI sejak tahun 2005. Sebanyak 10 
kasus di antaranya dideteksi melibatkan pejabat sipil, TNI, dan 
kepolisian. PPATK berharap Mabes Polri segera menindaklanjuti 
laporan tersebut. 

Demikian diungkapkan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein seusai rapat koordinasi mengenai 
pembalakan liar di Mabes Polri, yang juga diikuti Menteri Kehutanan 
MS Kaban, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto, Kepala Badan 
Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara, dan 
Dirjen Pajak Hadi Purnomo, Kamis (2/3). Laporan 14 kasus tersebut 
juga ditembuskan ke Kejaksaan Agung. 

Ditanya apakah pejabat sipil yang dideteksi terlibat itu berasal dari 
Departemen Kehutanan, Yunus hanya menjawab, ”Yaa.. tadi kan 
saya bilang sipil, Anda tahu sendiri sajalah,” ujarnya. 

Yunus mengumpamakan pelaporan PPATK kepada kepolisian 
tersebut seperti permainan bola. Pihaknya hanya berperan sebagai 
gelandang yang memberikan umpan kepada penyerang, yaitu 

kepolisian. ”Apakah penyerangnya bikin gol atau enggak, terserah 
penyerang (kepolisian),” ujarnya. 

Yunus menjelaskan, indikasi kuat keterlibatan para pejabat 
tersebut dapat dideteksi dari adanya transaksi pada rekening 
mereka. 

”Kita lihat, dia terima dari pengusaha kayu masa enggak ada 
kaitannya? Dia terima dari situ (pengusaha kayu) berarti dia ikut 
bermain kan,” ujar Yunus. 

Ketika ditanya berapa nilai transaksi yang terdeteksi itu, Yunus 
hanya menjawab berkisar mulai dari jutaan rupiah hingga sekitar 
dua miliar rupiah. 

Sebelumnya, Menhut MS Kaban menyebut ada 38 cukong yang 
sedang dikejar. Mereka sulit dijerat karena bermain di belakang 
layar dan memutus rantai. ”Tetapi tahun 2006 ini targetnya harus 
tuntas,” ujarnya. (SF) 

 

Bisnis & Keuangan 

Rabu, 05 April 2006 

Sejumlah Transaksi Keuangan Mencurigakan  
Jakarta, Kompas - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi 
Keuangan atau PPATK Yunus Husein mengungkapkan, sampai 31 
Maret 2006, PPATK telah menerima 4.074 laporan transaksi 
keuangan mencurigakan yang berasal dari 109 bank dan 32 lembaga 
non bank. 

PPATK telah menyerahkan 412 kasus transaksi keuangan 
mencurigakan kepada kepolisian dan empat kasus pada kejaksaan. 

Yunus mengatakan hal itu di sela seminar tentang korupsi dan 
pencucian uang di Jakarta, Selasa (4/4). Berbicara tentang 
perluasan kewenangan PPATK, Yunus mengatakan sebaiknya hanya 
pada kegiatan penyelidikan, tidak sampai pada penyidikan. 

”Memang ada masalah kelembagaan yang harus diperbaiki. Ada 
berbagai pihak yang menginginkan agar PPATK diberi kewenangan 
terlibat dalam penyidikan suatu kasus dan juga diberi kewenangan 
untuk kasus lainnya di luar jasa keuangan. Permintaan terhadap 
kewenangan PPATK yang lebih besar karena tidak adanya 
kepercayaan terhadap lembaga penyidik yang ada,” kata Yunus. 

Dia mengatakan, saat ini amandemen UU Nomor 25 Tahun 2003 
tentang tindak pidana pencucian uang memang sedang digodok 
pemerintah. 

Diharapkan, pada bulan Juli 2006 draf dari Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia sudah keluar dan langsung diteruskan ke DPR. 

”Saya pribadi menginginkan PPATK tidak perlu dilibatkan dalam 
penyidikan karena akan membutuhkan peralatan lagi, butuh orang, 
dan butuh keberanian,” kata Yunus. 

Wakil Ketua PPATK Made Sadguna beberapa waktu lalu 
menyatakan, ada beberapa alasan obyektif mengapa kewenangan 
PPATK harus diperluas. 

Made Sadguna menyebutkan, praktik pencucian uang melibatkan 
transaksi keuangan yang kompleks dan selalu terjadi lintas negara. 

Anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo menyetujui jika dalam 
pembahasan amandemen UU tentang pencucian uang, lembaga 
PPATK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan 
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Jika kewenangan PPATK bertambah, kata Drajad, sistem 
kepegawaian tidak menginduk ke Bank Indonesia, kejaksaan atau 
Kepolisian Negara RI. 

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mengatakan, 
perluasan kewenangan PPATK belum diperlukan. 



”Yang penting peningkatan koordinasi antarlembaga yang terlibat 
untuk memberantas korupsi dan pencucian uang,” ujarnya. (TAV) 

 

Bisnis & Keuangan 

Selasa, 30 Mei 2006 

PPATK Perluas Jenis Pelapor Transaksi 
Mencurigakan  
Jakarta, Kompas - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 
PPATK, berkeinginan agar jenis pelapor transaksi yang 
mencurigakan diperluas.  

"Kami akan perluas, seperti ke akuntan, pedagang mobil, pedagang 
perhiasan, dan pejabat pembuat akta tanah. Mereka bisa 
melaporkan transaksi yang mencurigakan," kata Kepala PPATK 
Yunus Husein, Senin (29/5) di Jakarta, seusai acara ulang tahun 
yang keempat PPATK. Hadir dalam acara itu Menko Polhukam 
Widodo AS, Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki, Kepala Polri Jenderal 
(Pol) Sutanto, dan sejumlah anggota DPR.  

Menurut dia, perluasan pelapor tersebut akan dimasukkan dalam 
amandemen Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang rencananya masuk ke DPR Juni ini. Selama ini pelapor 
transaksi mencurigakan terbatas pada lembaga keuangan, seperti 
bank, asuransi, dan perusahaan sekuritas.  

Dalam amandemen nanti, PPATK juga akan mengajukan 
kewenangan mengenakan sanksi administratif dan membekukan 
transaksi yang dicurigai terkait pencucian uang. "Pembekuan 
transaksi diperlukan supaya duitnya tidak cepat hilang. Selain itu, 
jenis laporan ditambah untuk mendeteksi uang yang lari ke luar 
negeri," katanya.  

Dalam kesempatan itu nota kerja sama antara PPATK dan China 
Anti Money Laundring Monitoring and Analysis Center, yang diwakili 
kepalanya, Ouyang Weimin, juga ditandatangani.  

Yunus menambahkan, pada Juni nanti juga akan ditandatangani 
kerja sama dengan Kanada, Meksiko, dan Moldova.  

Hingga 12 Mei 2006, jumlah transaksi keuangan mencurigakan yang 
dilaporkan ke PPATK mencapai 4.441 kasus. Sebagian besar laporan 
berasal dari bank (mencapai 4.310) yang dilaporkan oleh 109 bank. 
Sisanya dari lembaga keuangan lain, seperti perusahaan efek, 
pedagang valas, dana pensiun, lembaga pembiayaan, manajer 
investasi, dan asuransi. Dari semua laporan yang masuk, setelah 
dianalisis, PPATK meneruskan 419 kasus ke polisi dan kejaksaan 
untuk ditindaklanjuti.  

Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diterima PPATK 
tahun ini cenderung naik dibandingkan tahun lalu. (FAJ)  

 

Politik & Hukum 

Selasa, 07 Maret 2006 

Ide Perluasan Kewenangan PPATK Mentah  
Jakarta, Kompas - Kecenderungan yang sempat mengemuka 
mengenai perluasan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan atau PPATK agar tidak sebatas pada analisis 
laporan keuangan akhirnya mentah. Usulan awal kesimpulan rapat 
dengar pendapat antara Komisi III DPR dan PPATK, Senin (6/3), 
sempat menyebutkan perlunya PPATK diberi kewenangan lebih dari 
kewenangan yang diberikan UU Nomor 15/2002, yang kemudian 
diubah dengan UU Nomor 25/2003 mengenai Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 

Akan tetapi, anggota Komisi III DPR, seperti Yasonna M Laoly (Fraksi 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sumatera Utara I) dan 
Arbab Paproeka (Fraksi Partai Amanat Nasional, Sulawesi 

Tenggara), secara tegas mempersoalkan usulan kesimpulan itu 
karena mereka menilai yang terpenting saat ini adalah optimalisasi 
kewenangan yang dimiliki PPATK. Kecenderungan menambah 
kewenangan institusi lewat amendemen peraturan perundang-
undangan justru harus diwaspadai. Akhirnya rapat menyepakati 
PPATK diharapkan mengoptimalkan kerjanya dan dituntut proaktif 
bekerja sama dengan institusi lain dalam penanganan tindak pidana 
pencucian uang. 

Dalam paparannya, Kepala PPATK Yunus Husein sempat 
menyebutkan, kalaupun ada penambahan kewenangan, itu sebatas 
penyelidikan yang terkait dengan pencarian aset. 

Yunus menyebutkan pihaknya telah menindaklanjuti laporan 
transaksi keuangan mencurigakan. Sebanyak 361 laporan 
disampaikan ke polisi, empat ke kejaksaan, dan sebagian kecil 
menyangkut jumlah besar disampaikan ke Komisi Pemberantasan 
Korupsi. (dik) 

 

Politik & Hukum 

Kamis, 08 Juni 2006 

Wapres Minta Transaksi Debitor BLBI Ditelusuri  
Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Jusuf Kalla minta Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan menelusuri rekening transaksi para 
debitor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Permintaan penelusuran 
disampaikan tidak hanya untuk menghukum debitor nakal, tetapi 
terutama untuk mengembalikan aset negara yang jumlahnya 
mencapai Rp 154 triliun.  

"Setelah melaporkan kegiatan PPATK selama empat tahun berdiri, 
Wakil Presiden Jusuf Kalla minta kami menelusuri rekening 
transaksi para debitor BLBI. Ini demi keadilan. Selama ini yang 
menerima uang tidak diproses, sementara yang memberi dana 
sudah diadili," ujar Kepala PPATK Yunus Husein seusai menghadap 
Wapres di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/6).  

Meskipun sudah mendapatkan permintaan langsung dari Wapres 
yang sebelumnya menyampaikan kebijakan umum mengenai debitor 
BLBI, Yunus mengemukakan, untuk penelusuran itu PPATK 
memerlukan target dan permintaan yang lebih khusus, baik kasus, 
pelaku, rentang waktu, dan nama bank.  

"Kami bersedia membantu dan melaksanakan permintaan Wakil 
Presiden. Wapres juga sudah menyebut beberapa nama debitor 
yang perlu ditelusuri transaksi keuangannya. Tetapi, kerja kami 
akan lebih mudah kalau ada permintaan secara spesifik dari aparat 
penegak hukum," ujar Yunus.  

Ditanya siapa saja nama debitor BLBI yang disebut Wapres untuk 
ditelusuri transaksi keuangannya, Yunus enggan mengungkapkan. Ia 
menyebut debitor yang diproses Kejaksaan Agung termasuk dalam 
nama yang disebut Wapres. Debitor yang tengah diproses Kejaksaan 
Agung berinisial LM, MS, dan AA.  

Kepada Wapres, Yunus melaporkan, selama empat tahun PPATK 
menerima 4.566 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan 
dengan 419 kasus dilaporkan ke kepolisian dan kejaksaan. (inu)  

 

Politik & Hukum 

Kamis, 26 Januari 2006 

Kejar Koruptor Kini Lebih Sulit  

 

Pengejaran Luar Negeri Harus Dikoordinasi 
oleh Menhuk dan HAM 
Jakarta, Kompas - Upaya mencari maupun mengeksekusi aset 
koruptor yang lari ke luar negeri sudah lebih sulit karena kini tidak 



bisa dilakukan secara langsung, baik oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian Negara RI. 

Upaya permohonan bantuan kepada negara lain tersebut akan 
dikoordinasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk 
dan HAM). 

Hal tersebut di atas merupakan salah satu pasal dalam Rancangan 
Undang-Undang (RUU) tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah 
Pidana yang Selasa (24/1) malam sudah disahkan oleh Panitia Kerja 
(Panja) Komisi III DPR di Jakarta. 

Hadir dalam rapat panja tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Hamid Awaludin, Direktur Jenderal Administrasi Hukum 
Umum Zulkarnain Yunus, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, dan Kepala Badan 
Pembaharuan Hukum Nasional Abdulgani Abdullah. 

Dari sembilan fraksi, sebanyak delapan fraksi telah menyampaikan 
pandangannya. 

Pandangan kedelapan fraksi tersebut adalah menyetujui RUU 
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana ini diteruskan dalam 
Sidang Paripurna DPR. 

Satu fraksi, yaitu Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR), tidak 
hadir dalam rapat panja tersebut. 

Bantuan timbal balik 

Di dalam Pasal 3 RUU disebutkan, yang dimaksud dengan bantuan 
timbal balik dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan 
berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan negara diminta. 

Bantuan tersebut berupa mengidentifikasi dan mencari orang, 
mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya, menunjukkan 
dokumen atau bentuk lainnya, mengupayakan kehadiran orang 
untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan, 
menyampaikan surat, melaksanakan permintaan penggeledahan dan 
penyitaan, perampasan hasil tindak pidana, memperoleh kembali 
sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana, 
melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat 
dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk 
memenuhi sanksi denda yang dikenakan, mencari kekayaan yang 
dapat dilepaskan, dan bantuan lain yang sesuai dengan UU ini. 

Di dalam Pasal 9 diatur pengajuan permintaan bantuan. Di dalam 
Pasal 9 Ayat (1) dicantumkan, permintaan bantuan oleh Pemerintah 
Indonesia dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang 
hukum dan hak asasi manusia. Dua saluran yang dapat digunakan, 
yakni kepada negara asing secara langsung atau dapat memilih 
melalui saluran diplomatik. 

Di dalam Pasal 9 Ayat (3) diatur, ”Dalam hal tindak pidana korupsi, 
permohonan bantuan kepada Menteri, selain Kapolri dan Jaksa 
Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK).” 

Panja juga telah menyepakati, RUU Timbal Balik Masalah Pidana ini 
memuat beberapa ketentuan, di antaranya UU ini tidak mengurangi 
pelaksanaan kerja sama timbal balik dalam masalah pidana yang 
selama ini telah dilakukan melalui wadah interpol. 

Kedua, kewenangan menteri dapat membuat perjanjian atau 
kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian 
biaya dari hasil harta kekayaan yang dirampas, baik di negara asing 
maupun di Indonesia. Dan ketiga, kerahasiaan dalam pengajuan 
permintaan bantuan. 

Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin menyatakan, selaku wakil 
pemerintah, dirinya gembira mendapat respons yang obyektif dari 
fraksi-fraksi dalam menanggapi RUU Timbal Balik Masalah Pidana. 
”Fraksi-fraksi dan pemerintah terus membuka diri sehingga 
ditemukan pemikiran bersama,” kata Hamid. 

Panja yang dibentuk pada 12 September 2005 ini telah membahas 
secara mendalam Daftar Isian Masalah (DIM) fraksi-fraksi yang 
seluruhnya berjumlah 316 butir, terdiri dari 128 butir permasalahan 
yang substansial, 33 butir bersifat redaksional, dan 158 butir 
bersifat tetap. (VIN) 

 

Bisnis & Keuangan 

Kamis, 02 Februari 2006 

Pelaku Pasar Ragukan Efektivitas Pelaporan  
Jakarta, Kompas - Rendahnya pelaporan dari pelaku pasar modal 
mengenai transaksi keuangan mencurigakan disebabkan setidaknya 
dua hal. 

Pertama, keengganan melaporkan disebabkan para pelaku pasar tak 
yakin akan efektivitas, komitmen, dan perlindungan bagi pelapor; 
tidak yakin telah memiliki alasan cukup untuk melaporkan suatu 
transaksi sebagai transaksi yang mencurigakan; serta khawatir 
kehilangan kesempatan bisnis. 

Isu kedua adalah masih belum jelas pelaksanaan audit kepatuhan 
oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Dari sekitar 150 perusahaan efek, per 31 Desember hanya empat 
perusahaan efek yang melaporkan 12 transaksi mencurigakan. 

”Ada usulan agar audit dilakukan kasus per kasus, jadi jika ada 
kasus barulah dilakukan audit. Lalu, bagaimana perlindungan atas 
perusahaan efek agar tak dituntut balik oleh nasabahnya,” ujar 
Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Lily Widjaja dalam 
lokakarya mengenai antipencucian uang di kalangan pasar modal di 
Jakarta, Rabu (1/2). 

Lokakarya yang akan berlangsung hingga Jumat itu diharapkan 
dapat menghasilkan titik temu di antara pelaku pasar modal dengan 
pihak regulator, yaitu PPATK dan Badan Pengurus Pasar Modal 
(Bapepam). 

Bapepam dalam semester pertama ini akan mengeluarkan surat 
edaran yang intinya meminta semua pelaku pasar modal, seperti 
perusahaan efek, bank kustodian, dan manajer investasi 
melaporkan transaksi yang mencurigakan. Saat ini rancangan surat 
edarannya masih menunggu masukan dan pendapat dari para pelaku 
pasar. 

”Ada anggapan pelaku pasar modal kurang serius, saya tidak setuju 
pernyataan tersebut. Kalangan pasar modal sudah melakukan 
antipencucian uang sebelum ada undang-undang,” ujar Ketua 
Bapepam Darmin Nasution. 

”Dengan adanya surat edaran tersebut, akan ada dua konsekuensi 
jika tak melaporkan transaksi mencurigakan. Dari Bapepam tentu 
akan ada sanksi karena pedoman mengenal nasabah (know your 
customer/KYC) tetap ada di Bapepam. Jadi, kalau ada pelanggaran, 
kena sanksi Bapepam, mulai dari sanksi administratif sampai 
pencabutan izin. Tetapi, kalau ada tindakan pencucian uang dan 
tidak dilaporkan, ada sanksi pidana dari PPATK,” ujar Kepala Biro 
Hukum dan Perundangan Bapepam Robinson Simbolon. 

Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan, dari 18 laporan pasar 
modal tersebut, ada yang ditingkatkan pemeriksaannya karena 
mengarah pada pencucian uang. (joe) 

 

Bisnis & Keuangan 

Kamis, 15 Juni 2006 

KILAS EKONOMI  

Pemberantasan Praktik Pencucian Uang  



Dalam rangka memperkuat kerja sama internasional, Kepala Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dr Yunus Husein 
dan Kepala Financial Intelligence Unit of the Ministry Finance and 
Public Credit of the United Mexican States (FIU Mexico) Concepcion 
Patino Cestafe sepakat menandatangani nota kesepahaman 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 
(money laundering). Penandatanganan dilakukan di sela-sela 
pertemuan tahunan The Egmont Group (TEG) ke-14 di Hotel Grand 
Hawaii, Siprus, Rabu (14/6). Kesepakatan ini secara khusus akan 
diwujudkan dengan saling menukar informasi intelijen keuangan 
untuk mendukung penyelidikan/penyidikan tindak pidana pencucian 
uang atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana 
pencucian uang. (*/OSA)  

 

Bisnis & Keuangan 

Rabu, 05 April 2006 

Sejumlah Transaksi Keuangan Mencurigakan  
Jakarta, Kompas - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi 
Keuangan atau PPATK Yunus Husein mengungkapkan, sampai 31 
Maret 2006, PPATK telah menerima 4.074 laporan transaksi 
keuangan mencurigakan yang berasal dari 109 bank dan 32 lembaga 
non bank. 

PPATK telah menyerahkan 412 kasus transaksi keuangan 
mencurigakan kepada kepolisian dan empat kasus pada kejaksaan. 

Yunus mengatakan hal itu di sela seminar tentang korupsi dan 
pencucian uang di Jakarta, Selasa (4/4). Berbicara tentang 
perluasan kewenangan PPATK, Yunus mengatakan sebaiknya hanya 
pada kegiatan penyelidikan, tidak sampai pada penyidikan. 

”Memang ada masalah kelembagaan yang harus diperbaiki. Ada 
berbagai pihak yang menginginkan agar PPATK diberi kewenangan 
terlibat dalam penyidikan suatu kasus dan juga diberi kewenangan 
untuk kasus lainnya di luar jasa keuangan. Permintaan terhadap 
kewenangan PPATK yang lebih besar karena tidak adanya 
kepercayaan terhadap lembaga penyidik yang ada,” kata Yunus. 

Dia mengatakan, saat ini amandemen UU Nomor 25 Tahun 2003 
tentang tindak pidana pencucian uang memang sedang digodok 
pemerintah. 

Diharapkan, pada bulan Juli 2006 draf dari Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia sudah keluar dan langsung diteruskan ke DPR. 

”Saya pribadi menginginkan PPATK tidak perlu dilibatkan dalam 
penyidikan karena akan membutuhkan peralatan lagi, butuh orang, 
dan butuh keberanian,” kata Yunus. 

Wakil Ketua PPATK Made Sadguna beberapa waktu lalu 
menyatakan, ada beberapa alasan obyektif mengapa kewenangan 
PPATK harus diperluas. 

Made Sadguna menyebutkan, praktik pencucian uang melibatkan 
transaksi keuangan yang kompleks dan selalu terjadi lintas negara. 

Anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo menyetujui jika dalam 
pembahasan amandemen UU tentang pencucian uang, lembaga 
PPATK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan 
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Jika kewenangan PPATK bertambah, kata Drajad, sistem 
kepegawaian tidak menginduk ke Bank Indonesia, kejaksaan atau 
Kepolisian Negara RI. 

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mengatakan, 
perluasan kewenangan PPATK belum diperlukan. 

”Yang penting peningkatan koordinasi antarlembaga yang terlibat 
untuk memberantas korupsi dan pencucian uang,” ujarnya. (TAV) 

 

Bisnis & Keuangan 

Kamis, 23 Februari 2006 

Indonesia Bebas dari Pengawasan FATF  
Jakarta, Kompas - Gugus tugas antipencucian uang akhirnya 
membebaskan Indonesia dari pengawasan. Ketua Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan atau PATK Yunus Husein, Rabu 
(22/2) di Jakarta, berharap keluarnya Indonesia dari pengawasan 
FATF membawa dampak positif bagi perekonomian, meskipun tidak 
secara langsung. 

Lembaga yang disebut Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF) itu dalam sidangnya di Cape Town Afrika 
Selatan, pekan lalu, memutuskan tidak memonitor Indonesia lagi. 
Presiden FATF Profesor Kader Asmal yang memimpin sidang pleno 
mengatakan, menurut catatan FATF, setelah keluar dari daftar 
negara-negara yang tidak kooperatif dalam menjalankan rezim 
antipencucian uang, Indonesia telah melakukan usaha yang 
berkelanjutan. ”Dengan demikian, monitoring yang dilakukan FATF 
dihentikan,” kata Asmal. 

Sejak Juni 2001, Indonesia bersama sejumlah negara lain 
dimasukkan dalam daftar negara tidak kooperatif (NCCTs) oleh 
FATF. Semulanya, salah satu penyebab utama Indonesia dimasukkan 
dalam daftar itu karena belum memiliki UU yang menyatakan 
pencucian uang sebagai tindak pidana. Lalu pada Februari 2005, 
Indonesia sudah dikeluarkan dari daftar NCCTs, tetapi masih dalam 
pemantauan FATF. 

Dengan bebas dari monitoring FATF tersebut, Indonesia terbebas 
dari berbagai ancaman sanksi. Negara yang masuk daftar negara 
yang tidak kooperatif dalam menjalankan rezim antipencucian uang 
diancam dikenai sanksi yang juga berdampak naiknya biaya 
pendanaan yang berasal dari luar negeri karena dianggap memiliki 
tingkat risiko tinggi. Selain itu, hubungan korespondensi perbankan 
nasional dengan perbankan internasional akan terputus. Pemerintah 
dari negara yang masuk dalam daftar itu juga dipersulit 
mendapatkan bantuan internasional, baik hubungan bilateral 
maupun multilateral. 

Satu lagi dampak yang ditakutkan oleh negara yang masuk daftar 
NCCTs, yakni keengganan investor asing untuk masuk ke negara itu 
jika dikenai sanksi dari FATF. Apalagi, undang-undang AS terang-
terangan melarang pengusahanya bekerja sama dengan negara yang 
dikenai sanksi. 

Ekonom Bank Mandiri Martin Panggabean mengatakan, keluarnya 
Indonesia pengawasan dari FATF akan mempermudah transaksi 
perbankan yang dilakukan orang Indonesia di luar negeri. Transaksi 
perbankan akan lebih mudah, tidak diberi persyaratan bermacam-
macam. 

Akan tetapi, menurut Martin, hal itu belum dapat serta-merta 
membuat orang menjadi percaya dan berinvestasi ke Indonesia. 
(joe/anv) 

 

Republika 

2006 

Rabu, 06 Desember 2006 
 

PPATK Pantau Rekening Calon Hakim Agung  
 

JAKARTA --- Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), Yunus Hussein, mengatakan PPATK siap memantau 
rekening milik calon hakim agung yang akan menjalani uji 
kelayakan di DPR. ''Kalau Komisi Yudisial meminta, kita siap bantu,'' 
kata Yunus saat ditemui dalam acara seminar internasional 
antikorupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Selasa (5/12). 



Menurut Yunus, sampai saat ini belum ada permintaan dari KY agar 
PPATK memantau rekening milik calon hakim agung. KY dan PPATK 
pun, lanjut dia, belum memiliki nota kesepahaman kerja sama 
antara kedua lembaga. ''Dulu sudah pernah saya tawarkan, tetapi 
belum ada respons dari KY,'' ujarnya. 

PPATK dapat membantu KY untuk memantau rekening milik calon 
hakim agung meski tidak ada nota kesepahaman di antara kedua 
lembaga itu. Sebelumnya, Wakil Ketua KY, Thahir Saimima, 
mengatakan, KY sedang mempertimbangkan untuk meminta PPATK 
memantau rekening milik calon hakim agung yang akan mengikuti 
uji kelayakan di DPR. ant 

 

Kejaksaan dan Depkeu Sepakat Soal BLBI 
JAKARTA --- Kejaksaan Agung dan Departemen Keuangan sepakat 
untuk menyelesaikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 
dengan menggunakan skema Akta Pengakuan Utang (APU) awal 
bukannya APU reformulasi yang menyertakan denda dan bunga bagi 
para debitur. Demikian penjelasan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus (JAM Pidsus), Hendarman Supandji, dalam Rapat Kerja 
Kejaksaan Agung dengan DPR, Selasa (5/12).  

Hendarman menjelaskan, Departemen Keuangan dan kejaksaan 
menerapkan APU reformulasi yang menambahkan denda dan bunga 
setelah tahun 2002, di mana hal itu berbeda dari APU tahun 2000. 
''Tapi para debitur minta agar tetap menggunakan APU awal 
sehingga tidak terjadi kesepakatan dengan Menkeu. Nanti Menkeu 
akan minta ke DPR untuk penghapusan denda dan bunga tersebut,'' 
kata Hendarman.  

Persetujuan DPR, menurut JAM Pidsus, diperlukan karena nilai uang 
yang akan dihapuskan itu berjumlah di atas Rp 100 miliar.ann 
 

MA Vonis Rekanan PT ISN Empat Tahun  

JAKARTA --- Mahkamah Agung (MA) dalam tingkat kasasi 
menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada rekanan PT 
Industri Sandang Nusantara (ISN), Lim Kian Jin. Vonis tersebut 
diucapkan dalam musyawarah majelis hakim yang diketuai oleh 
hakim agung Parman Soeparman dan beranggotakan Ida Bagus 
Adnyana, Krisna Harahap, Ojak Simandjuntak, dan Leopold 
Hutagalung, di Gedung MA, Selasa (5/12).  

Majelis hakim kasasi menyatakan Lim berperan sangat signifikan 
dalam kasus korupsi pembelian aset tanah PT Sandang yang 
merugikan negara hingga Rp 72,019 miliar.  

Dengan putusan kasasi tersebut, MA membatalkan vonis Pengadilan 
Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memvonis Lim satu tahun penjara dan 
putusan pengadilan khusus tindak pidana korupsi pada Mei 2006 
yang memvonis Lim tiga tahun penjara.  

Selain diganjar hukuman empat tahun penjara, oleh MA, Lim juga 
dijatuhi hukuman membayar denda Rp 1 miliar subsider sepuluh 
bulan penjara dan kewajiban membayar ganti kerugian negara Rp 
24 miliar. Ia menjelaskan, MA menemukan fakta-fakta hukum yang 
memperberat hukuman Lim, yang bertentangan dengan putusan 
tingkat PN dan PT.ant/ann 

 

Rabu, 08 Nopember 2006  14:12:00 
 

PPATK Serahkan 429 Kasus Transaksi 
Mencurigakan ke Penegak Hukum 
Jakarta-RoL -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) hingga 31 Oktober 2006 menyampaikan 429 kasus dari hasil 
analisis transaksi mencurigakan yang dilaporkan oleh penyedia jasa 
keuangan (PJK). 

"Sebanyak 429 kasus itu merupakan hasil analisis dari 701 transaksi 
mencurigakan," kata Kepala PPATK Yunus Husein di Gedung 
Mahkamah Agung Jakarta, Rabu (8/11). 

Ia menyebutkan, 429 kasus itu terdiri dari 413 kasus diserahkan 
kepada kepolisian, lima kasus kepada kejaksaan, dan 11 kasus 
kepada kepolisian dan kejaksaan. Dari 429 kasus itu, yang 
merupakan kasus pelanggaran UU tentang Money Laundring 
mencakup tujuh kasus. 

Sementara itu jumlah keseluruhan laporan transaksi keuangan 
mencurigakan yang diterima PPATK sebenarnya mencapai 6.530 
laporan transaksi yang berasal dari 160 PJK.  

Jumlah 6.530 laporan itu yang terdiri dari dari 6.299 laporan dari 
115 bank dan 231 laporan dari 45 PJK non bank. PJK non bank 
terdiri dari perusahaan efek (12 perusahaan) dengan 41 laporan, 
pedagang valas (13) dengan 29 laporan, dana pensiun (1) sebanyak 
satu laporan, lembaga pembiayaan (7) sebanyak 89 laporan, 
manajer investasi (1) dengan satu laporan, dan perusahaan asurnasi 
(11) dengan 70 laporan. 

PPATK juga menerima laporan pembawaan uang tunai dari lima 
akses keluar atau masuk Indonesia sebanyak 1.266 laporan. Jumlah 
itu terdiri dari Pelabuhan Batam sebanyak 872 laporan, Pelabuhan 
Tanjung Balai Karimun 54 laporan, Bandara Cengkareng 333 
laporan, Bandara di Denpasar sebanyak enam laporan, dan dari 
Kantor Pos Bandung sebanyak satu laporan. antara 

 

Kamis, 12 Oktober 2006 
 
PPATK: Tujuh kasus Diputus Pakai UU 
Pencucian Uang  
 

BANDARLAMPUNG --- Sejak pemberlakuan UU No 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah 
dengan UU No 25 Tahun 2003, sudah ada tujuh kasus yang 
diputuskan di pengadilan menggunakan UU tersebut. Hal ini 
ditegaskan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), Yunus Hussein, di Bandarlampung, Selasa (10/10). 

Namun, Yunus Hussein menolak merincikan adanya hasil pelacakan 
PPATK atau Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis 
Centre (Intrac) terhadap kalangan pejabat tinggi setingkat menteri 
serta para petinggi di lingkungan penegak hukum yang juga 
memiliki transaksi mencurigakan. ''Transaksi yang kita lacak juga 
menyangkut pejabat dan orang-orang penting termasuk di 
lingkungan militer,'' cetus Yunus.  

Menurut dia, PPATK telah menerima laporan transaksi keuangan 
yang mencurigakan (Suspect Transaction Reports/STR) sebanyak 
6.219 buah hingga 30 September 2006. Laporan itu disampaikan 
oleh 159 pelapor lembaga penyedia jasa keuangan (PJK).  

Secara rinci jenis pelapor yang menyampaikan transaksi 
mencurigakan ke PPATK adalah bank sebanyak 115 laporan dengan 
5.991 buah transaksi, nonbank sebanyak 44 pelapor dengan 228 
transaksi, yaitu perusahaan efek (12 perusahaan) dengan 40 laporan 
transaksi mencurigakan.  

PPATK juga menerima laporan dari pedagang valas (12) dengan 27 
transaksi dilaporkan, dana pensiun (1) dengan satu transaksi 
dilaporkan, lembaga pembiayaan (7) dengan 89 transaksi yang 
dilaporkan, manajer investasi (1) dengan satu transaksi dilaporkan, 
dan asurani (11 perusahaan) dengan 70 transaksi dilaporkan ke 
PPATK.  

Berdasarkan laporan tersebut, jumlah kasus atau hasil analisis 
PPATK yang disampaikan kepada penegak hukum adalah 416 kasus 
atau hasil analisis, yaitu 411 kasus disampaikan ke polisi merupakan 
hasil analisis dari 601 transaksi mencurigakan yang dilaporkan ke 
PPATK dan lima kasus disampaikan ke kejaksaan merupakan hasil 
analisis dari 14 transaksi mencurigakan.  



Ketua PPATK, Yunus Hussein, juga menyebutkan, terdapat 11 kasus 
telah pula disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), sebagian di antaranya telah disidangkan dan masih dalam 
proses.  

''Tujuh di antara kasus itu telah diputus di pengadilan secara murni 
menggunakan dasar UU Anti Pencucian Uang, di antaranya satu 
kasus di Medan dan tiga kasus di Jakarta Selatan, dua kasus Jakarta 
Pusat, serta satu kasus di Jawa Tengah,'' kata Yunus. 

Menurut dia, tidak menjadi masalah penanganan kasus transaksi 
mencurigakan diduga hasil pencucian uang itu menggunakan UU 
Money Laundring atau UU yang lain, asalkan proses pidana dan 
penegakan hukum dapat ditegakkan. 

( ant/mur ) 

 

Kamis, 08 Juni 2006  20:05:00 

 
PPATK Terima 413 Laporan Kasus Pencucian 
Uang 
Medan-RoL -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Yunus Husein mengatakan, pihaknya telah 
menerima sebanyak 413laporan dugaan kasus pencucian uang.  

Sekitar 100 kasus lebih sudah diproses oleh Kepolisian dan 
Kejaksaan, dan 30 kasus diantaranya telah divonis di pengadilan, 
katanya pada Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang di Medan, 
Kamis.  

Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Sumut yang diwakili Asisten 
Ekbang, Kasim Siyo dan juga menghadirkan pembicara dari PPATK, 
Edwin Nurhadi dan Fihtriadi yang dipandu moderator Jhon Tafbu 
Ritonga, Dekan Fakuktas Ekonomi USU.  

Namun, Yunus menambahkan, dari 30 kasus yang sudah divonis itu, 
hanya enam pelaku yang dijerat dengan undang-undang tindak 
pidana pencucian uang. Enam kasus yang divonis lewat UU 
pencucian uang itu, tiga kasus diantaranya di Jakarta, dua kasus di 
Jawa Tengah dan satu kasus di Medan.  

Selain itu, PPATK juga menemukan banyak penyimpangan 
penggunaan anggaran pemerintah daerah diantaranya ada dana 
proyek yang dialihkan ke rekening pribadi bendaharawan.  

Perbuatan tersebut jelas merugikan negara, karena bunganya 
masuk ke kantong pribadi, dan hal itu juga menyalahi ketentuan 
perundang-undangan.  Penyimpangan uang pemerintah daerah ini 
hampir merata terjadi di Indonesia, termasuk Sumut, katanya.  

Lebih lanjut, ia menjelaskan, di Sumut ditemukan ada oknum 
bendaharawan yang mengalihkan dana proyek ke rekening pribadi 
ketika anggaran daerah akan berakhir. Hal ini kemungkinan 
dilakukan karena proyek sedang berjalan. Ini jelas penyimpangan, 
meskipun uang tersebut nantinya dikembalikan ke kas daerah bila 
bersisa karena bunganya sudah dihilangkan, tambahnya.  

Dalam kesempatan yang sama, Edwin Nurhadi dalam makalahnya 
menyampaikan, setiap lembaga penyedia jasa keuangan serta bea 
cukai wajib melaporkan kepada PPATK tentang transaksi keuangan 
yang mencurigakan dan transaksi yang dilakukan secara tunai 
dengan nilai diatas Rp500 juta.  

Penyedia jasa keuangan ini diantaranya perbankan, bank 
perkreditan rakyat, perusahaan asuransi, perusahaan 
efek/sekuritas, perusahaan dana pensiun, perusahaan reksadana, 
maupun pedagang valuta asing.  

Namun kedepan, kita berharap bukan hanya lembaga jasa keuangan 
yang diwajibkan melaporkan, melainkan lembaga lainnya seperti 
kenotariatan, dealer mobil, properti dan lainnya, katanya. 
antara/pur 

Rabu, 07 Juni 2006  13:46:00 

Wapres Minta PPATK Bantu Selidiki Rekening 
dan Transaksi Terkait BLBI 
Jakarta-RoL-- Wapres Jusuf Kalla meminta Pusat Pelaporan Analisa 
dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ikut membantu menelusuri 
dan menyelidiki rekening maupun transaksi yang terkait dengan 
dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

"Wapres meminta PPATK membantu dan bekerjasama dalam rangka 
penegakan hukum kasus BLBI, terutama yang sedang diselidiki," 
kata Ketua PPATK Yunus Husein seusai diterima Wapres Jusuf Kalla 
di Jakarta, Rabu. 

Wapres, seperti dikuti Yunus, berpendapat, agar dalam kasus BLBI 
bisa lebih adil dalam hal penegakan hukumnya, baik yang menerima 
maupun yang memberikan harus keduanya diproses secara 
hukum.Wapres juga meminta PPATK bekerjasama dengan BPKP 
yang sudah memiliki data-data hasil audit BLBI. 

Menanggapi permintaan tersebut, Yunus mengatakan bahwa 
pihaknya siap membantu dan berharap ada permintaan resmi dari 
penegak hukum mengenai hal itu."Akan lebih baik jika permintaan 
dari penegak hukum itu lebih spesifik, siapa orangnya dan kapan 
periode transaksinya," katanya. 

Menurut dia, jika hanya disebutkan periode transaksi semisal tahun 
97 sampai sekarang, maka akan menyulitkan PPATK. Tetapi jika 
disebutkan secara spesifik kapan terjadinya transaksi, maka akan 
lebih mudah ditindak lanjuti. PPATK menganggap permintaan 
Wapres tersebut sebagai kebijakan pemerintah kepada PPATK untuk 
membantu memudahkna pencarian data. 

Ketika ditanya waktu yang dibutuhkan PPATK untuk menelusuri 
rekening dan transaksi tersangka BLBI, Yunus mengatakan, hal itu 
akan tergantung pada banyak hal karena yang menentukan lebih 
banyak pihak penyedia jasa keuangan (bank)."Sekali lagi 
permintaan yang lebih spesifik mengenai siapa orangnya dan kapan 
transaksinya akan sangat mebantu kami," katanya. 

Dalam pertemuan dengan Wapres, PPATK melaporkan 
perkembangan pelaksanaan tugas yang diemban lembaga itu sejak 
didirikan pada 17 April 2002 tersebut. Hingga saat ini PPATK telah 
menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan sebanyak 
4.566 dari 111 bank dan 37 non bank, 816 laporan pembawaan uang 
tunai dari 3 bandara serta 1.764.870 laporan transaksi keuangan 
tunai dari 159 pelapor.antara/mim  

 

Selasa, 30 Mei 2006 

PPATK Gaet Intelijen Cina  
JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) menjalin kerja sama dengan intelijen keuangan Cina (China 
Anti Money Laundering Monitoring and Analysis Center/CAMLMAC) 
dalam memberantas praktik pencucian uang (money laundering). 
Kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan nota 
kesepahaman mengenai pertukaran data-data intelejen keuangan 
kedua negara. 

Menurut Kepala PPATK, Yunus Husein, Cina dipilih karena 
dipandang cukup sukses menjaring dan menghukum koruptor serta 
mengembalikan hasil korupsi. ''Cina berhasil menekan laju korupsi. 
Korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal dari pencucian 
uang,'' kata Yunus di Jakarta, Senin (29/5). 

Turut hadir dalam acara itu Menko Polkam, Widodo AS; Kapolri, 
Jenderal Sutanto; Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Ashshiddiqi; 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiequrahman Ruki;serta 
Ketua CAMLMAC, Ouyang Weimin. Meski dapat saling menukar 
informasi, namun informasi itu tak dapat menjadi bukti di 
pengadilan. Kedua lembaga wajib menjaga kerahasiaan informasi 
dan tidak boleh digunakan di luar tujuan yang disepakati. 



Pertukaran informasi juga tidak dapat dipenuhi bila bertentangan 
dengan kedaulatan, keamanan nasional, kepentingan nasional, dan 
hal yang dianggap penting oleh pihak yang dimintakan informasi. 

Menurut Yunus, Indonesia mendapat informasi adanya pelaku 
pencucian uang berkebangsaan Indonesia di Cina. Namun ia enggan 
memaparkan kasus yang warga Indonesia itu. Sementara mengenai 
pertukaran informasi dengan Singapura, ia mengeluh karena 
Singapura pelit. ''Ini sangat berbeda dengan Swiss yang menanggapi 
positif permintaan kita,'' katanya. 

Sampai 12 Mei 2006, PPATK telah menerima transaksi mencurigakan 
sebanyak 4.441 laporan. Rinciannya, 4.310 laporan melibatkan bank 
dengan jumlah pelapor 109 bank. Untuk nonbank 131 laporan, 
laporan terbanyak dari lembaga pembiayaan. Sementara yang 
diserahkan ke penegak hukum berjumlah 419 kasus. Sebanyak 413 
kasus ke polisi dari hasil analisis terhadap 710 laporan, enam kasus 
ke kejaksaan dari 14 laporan. 

Tiga bandara melaporkan adanya transaksi uang tunai. Mereka 
adalah Batam (659 laporan), Soekarno Hatta (100 laporan), dan 
Tanjung Balai Karimun (53 laporan).  

( evy ) 

 

Rabu, 19 April 2006 

Neloe Tersangka Pencucian Uang  
PPATK menemukan rekening atas nama ECW Neloe di Swiss 
sebesar 5,3 juta dolar AS.  

JAKARTA -- Lepas dari jeratan hukum kasus penyalahgunaan kredit 
Bank Mandiri, mantan direktur utama Bank Mandiri, ECW Neloe, 
kembali ditetapkan sebagai tersangka.  

Direktorat Reserse Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, 
Selasa (18/4) menetapkan Neloe sebagai tersangka tindak pidana 
pencucian uang. ''Hari ini, Neloe untuk pertama kalinya diperiksa 
sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atas uang yang 
disimpan pada bank di Swiss,'' kata Kepala Bidang Penerangan 
Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko.  

Ia mengatakan, dalam pemeriksaan Selasa (18/4), Neloe ditanya 18 
pertanyaan tentang besarnya uang yang disimpan di Swiss, atas 
nama siapa dan dari mana asal dana. ''Dokumen yang diperoleh 
penyidik, juga dicek silang dengan keterangan Neloe,'' katanya. 
Namun, kata Bambang Kuncoko, penyidik Polri belum bersedia 
menyebutkan jumlah dana yang disimpan di Swiss karena masih 
dalam pendataan penyidik.  

Dikatakannya, penyidik tidak menahan Neloe karena selama ini 
dinilai kooperatif, bersedia membantu penyidikan menemukan 
barang bukti dan dapat membantu pengungkapan kasus. ''Besok 
atau lusa, Neloe akan diperiksa lagi oleh penyidik untuk mengetahui 
lebih lengkap soal dana itu,'' katanya.  

Dengan penetapan sebagai tersangka itu, kini Neloe harus 
berurusan dengan hukum lagi karena tahun 2005 lalu pernah 
menjadi terdakwa kasus kredit macet. Di PN Jaksel, Neloe divonis 
bebas kendati sempat dituntut 20 tahun penjara. Kini kasus ini 
masih dalam proses kasasi di MA karena jaksa menyatakan kasasi.  

Penyidikan pidana pencucian uang itu merupakan tindak lanjut dari 
temuan penyidik Kejaksaan Agung saat menyidik Neloe dalam kasus 
kredit macet itu. Sebelumnya, Pusat Pelaporan Transaksi dan 
Analisis Keuangan (PPATK) menemukan rekening atas nama ECW 
Neloe di Swiss sebesar 5,3 juta dolar AS. Ketua PPATK, Yunus Husin, 
mengatakan, untuk penyelidikan rekening ICW Neloe di Swiss 
sebesar 5,3 juta dolar AS, Menko Polhukam telah membentuk tim 
gabungan untuk menyelidiki rekening tersebut. ''Tim itu diketuai 
Wakil Jaksa Agung Basrief Arief dan anggotanya wakil saya, Pak 
Made.  

Tim tersebut telah berangkat ke Hong Kong dan Swiss untuk 
melakukan penyelidikan,'' katanya. Namun, Yunus enggan 
mengatakan apa hasil tim tersebut. Yang jelas, menurut dia, kedua 
negara tersebut mau membantu dalam pengungkapan kasus 
tersebut. Ditanya apakah rekening Neloe di Swiss bisa dikatakan 
money loundring, Yunus mengaku itu masih dugaan. Karena itu, 
pihaknya berharap polisi segera menyelidiki sebagai pembuktian. 

Menurutnya, untuk melakukan penyelidikan itu bukan wewenang 
PPATK, PPATK hanya membantu memberikan informasi pada polisi. 
Karena itu, PPATK tidak mengirimkan tim untuk menelusuri 
rekening milik Neloe tersebut. ''Untuk mengetahui rekening milik 
Neloe kita tidak usah mengirim tim sebab PPATK masuk dalam 
anggota Ecmon Group yang anggotanya terdiri dari 101 negara. Kita 
masih bisa mengetahui itu dengan counter buth,'' jelasnya. 

Ditanya apakah dana Neloe akan dikembalikan ke Indonesia, Yunus 
mengaku proses pengembaliannya itu ada mekanismenya sendiri 
melalui mutual legal sistem. ''Atau bila perjanjian mutual legal 
sistem tidak ada, bisa dengan cara letter of progretrin.''  

( eye ) 

 

Kamis, 06 April 2006  14:40:00 

PPATK Perlu Diberi Wewenang Bekukan Aset 
Jakarta-RoL-- Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzzammil Yusuf 
mengatakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) perlu diberi kewenangan untuk membekukan aset 
mencurigakan yang diduga sebagai hasil korupsi.  

"Karena itu, revisi UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada 
2006 ini mendesak dilakukan untuk memberi kewenangan PPATK 
membekukan aset yang mencurigakan," katanya di Jakarta, Kamis 
(6/4).  

Ia mengatakan, pemberantasan korupsi juga harus menggunakan UU 
Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) karena hasil korupsi hampir 
selalu disembunyikan, disamarkan atau dikaburkan dengan modus 
"money laundring" melalui berbagai transaksi keuangan di dalam 
atau luar negeri.  

Almuzzammil menyontohkan, kesuksesan menggunakan UU TPPU di 
Thailand membuat PPATK Thailand menjadi salah satu yang terbaik 
di dunia, karena mereka memiliki juga wewenang pembekuan aset, 
tetapi PPATK Indonesia belum.  

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para penyidik korupsi perlu 
memanfaatkan berbagai info yang dimiliki PPATK mengingat 
institusi itu juga merupakan angota Egmont Group (perkumpulan 
unit intelijen keuangan) yang beranggotakan 101 negara dan 
diantara para anggotanya itu sering dilakukan pertukaran informasi.  

"Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menentukan negara 
target di mana hasil korupsi berada dan segera melakukan 
pendekatan yuridis dan politis untuk itu," katanya.  

Pendekatan yuridis itu bisa berbentuk penjagaan bantuan hukum 
timbal balik walau tanpa perjanjian MLA (multi legal assistance) 
agar proses tidak berjalan lama, ataupun mempelajari sistem 
hukum negara setempat, termasuk kemungkinan gugatan perdata 
atau tuntutan pidananya.  

Namun, katanya, sebelum sampai pada tahap itu harus disusun 
terlebih dahulu suatu daftar panjang yang memuat perkara korupsi 
dan diduga melarikan dana ke luar negara.  

Terkait dengan hal tersebut, politisi itu berpendapat, diperlukan 
penajaman pengetahuan atau pemahaman para penyidik korupsi 
(KPK, Polri, Kejaksaan) tentang penelusuran aset koruptor dan 
pengembaliannya ke kas negara sebagai langkah awal penyelamatan 
uang negara. antara/pur 

 



Selasa, 28 Maret 2006  17:50:00 

PPATK Telah Serahkan 358 Transaksi 
Mencurigakan ke Polri 
Jakarta-RoL -- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK) hingga Februari 2006 telah menyampaikan sejumlah 358 
transaksi mencurigakan atau "suspicious transaction" (STR) ke Mabes 
Polri.  

Hal itu disampaikan Wakabareskrim Mabes Polri, Irjen. Gorries 
Merre dalam seminar tentang pencucian uang di Jakarta, Selasa. 
"Jumlah hasil analisis yang dilaporkan PPATK adalah 358 transaksi 
mencurigakan. 101 kasus dianggap bukan kasus pencucian uang, 
dan 257 kasus dianggap sebagai tindakan pencucian uang," katanya.  

Dia kemudian menambahkan 184 kasus dari angka tersebut masih 
dalam proses pemeriksaan dan 73 diantaranya sudah selesai dengan 
59 kasus sudah diserahkan ke penuntut umum. Namun, dia menolak 
menjelaskan nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan 
pencucian uang yang dilaporkan oleh PPATK.  

Dia menjelaskan hambatan penyelidikan tindakan pencucian uang 
yang dialami Polri adalah identitas palsu yang digunakan pelaku 
tindak pidana itu untuk menutupi identitas mereka. "Ada juga 
persepsi yang belum sama khususnya di tingkat pelaksana antara 
penyidik dan Penuntut umum mengenai pembuktian terhadap harta 
kekayaan hasil tindakan pidana pencucian uang," katanya.  

Hal lain yang juga menghambat, dia menjelaskan, adalah adanya 
perbedaan pendapat dan belum sinkronnya antara apakah terjadi 
"predicate crime" atau kejahatan lanjutan yang mengikuti 
kejahatan pencucian uang yang dilakukan. antara/pur 

Senin, 06 Maret 2006  20:33:00 

PPATK Diminta Komisi III DPR untuk Lebih 
Proaktif 
Jakarta-RoL-- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) diminta oleh Komisi III DPR untuk lebih proaktif dalam 
melakukan analisis transaksi keuangan dari pihak-pihak yang 
terlibat dalam kasus-kasus narkoba, korupsi, pembalakan liar dan 
tindak pidana lainnya.  

"PPATK harus berperan lebih aktif lagi dengan mengoptimalkan 
koordinasi dengan instansi terkait," kata Ketua Komisi III DPR 
Trimedya Panjaitan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan 
Kepala PPATK Yunus Husein di DPR, Jakarta, Senin.  

Menurut Trimedya, PPATK saat ini perlu menentukan tindak lanjut 
atas laporan yang dibuatnya dan yang diserahkan kepada penegak 
hukum.  

Hasil kerja PPATK selama ini yang paling fenomenal adalah temuan 
atas jumlah rekening yang dimiliki 15 perwira Polri yang jumlahnya 
mencapai miliaran rupiah.  

Namun temuan itu tidak memperoleh tindak lanjut dari penegak 
hukum karena laporan yang dibuat PPATK itu diserahkan ke pihak 
internal Polri.  

Dalam berbagai kesempatan, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto 
mengatakan bahwa jumlah rekening perwira Polri itu tak sebesar 
seperti yang diungkapkan di media massa.  

Komisi III DPR meminta Kepala PPATK untuk bekerja lebih maksimal 
lagi apalagi anggaran yang diterima PPATK untuk tahun 2006 ini 
meningkat 100 persen hingga mencapai lebih dari seratus miliar 
rupiah dibandingkan anggaran tahun 2005.  

Kepala PPATK Junus Husein mengatakan bahwa salah satu kendala 
yang dihadapi PPATK saat ini adalah minimnya petugas yang 
dimiliki, yang hanya sekitar 40 orang. "Kalau bisa jumlah petugas 
itu ditambah," kata Yunus Husein. antara/pur 

Jumat, 03 Maret 2006 

PPATK Temukan 14 Transaksi Pembalakan Liar  
10 rekening itu di antaranya melibatkan oknum pejabat 
kepolisian, TNI, dan warga sipil.  

JAKARTA -- Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK), Yunus Husein, menemukan adanya 14 transaksi 
mencurigakan yang diduga hasil penjualan kayu dari tindakan 
pembalakan liar. ''Kami sudah melaporkan adanya 14 kasus transaksi 
pembalakan liar kepada Mabes Polri dan Kejaksaan Agung,'' 
katanya, kepada pers, usai rapat koordinasi illegal logging yang 
juga dihadiri Kapolri, Jenderal Polisi Sutanto; Menteri Kehutanan, 
MS Kaban; dan Dirjen Pajak, Hadi Purnomo; di Bareskrim Mabes 
Polri, Kamis (2/3).  

Yunus mengatakan dari 14 transaksi itu, 10 di antaranya melibatkan 
oknum anggota kepolisian, TNI, dan warga sipil. Meski sebatas 
dugaan, Yunus yakin transaksi itu berasal dari kasus pembalakan 
liar, karena dalam pengamatannya transaksi yang diterima 
beberapa orang dari pengusaha kayu.  

Yunus menyebutkan dari beberapa transaksi ilegal itu salah satunya 
mencapai nilai Rp 2 miliar. Yunus menambahkan selama ini 
pihaknya aktif membantu penyidik dalam memberikan data transfer 
transaksi para cukong yang biasa bermain di belakang layar. Ia 
mengaku prihatin dalam pengungkapan kasus pembalakan liar 
selama ini yang ditangkap hanya orang-orang kecil, sementara 
cukong dan pelaku kelas kakap lainnya bebas berkeliaran.  

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Sutanto berjanji akan menindak 
tegas oknum anggota Polri yang terlibat dalam kasus pembalakan 
liar (illegal logging). ''Kalau ada aparat yang terlibat dalam kasus 
illegal logging, tentu harus dihukum yang seberat-beratnya. 
Masalah ini harus secepatnya ditangani,'' ujarnya. 

Ia berjanji tak akan membeda-bedakan dalam menindak pelaku 
pembalakan liar meskipun yang terlibat adalah anggotanya sendiri 
maupun warga masyarakat lainnya. ''Semuanya akan diproses secara 
hukum, baik itu dari polisi, jaksa, atau orang Perhutani yang 
terlibat dalam kasus pembalakan liar,'' katanya. 

38 Cukong Pembalakan Liar Masuk DPO 

Menteri Kehutanan (Menhut), MS Kaban, mengatakan sampai saat 
ini ada 38 orang yang diduga menjadi cukong pembalakan liar 
(illegal logging) dan mereka ditetapkan masuk dalam Daftar 
Pencarian Orang (DPO). ''Sebanyak 38 cukong baik WNI maupun WNA 
itu akan terus kami kejar,'' katanya, di Mabes Polri, Kamis (2/3).  

Ia menyatakan Dephut dan Polri sepakat pada 2006, semua kasus 
pembalakan liar harus dihentikan. Para cukong, menurut Kaban, 
yang sudah ditangkap diharapkan dapat dihukum seberat-beratnya.  

Disingung mengenai kemungkinan pemberlakuan hukuman mati bagi 
para cukong, Menhut menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada 
DPR, karena gagasan itu berasal dari lembaga legislatif tersebut.  

Menhut juga mengaku kesulitan bertindak karena maraknya Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). ''Kami sudah tiga kali 
melakukan perubahan SKSHH, tetapi jangan lupa dolar dan rupiah 
saja bisa dipalsukan apalagi SKSHH,'' ujarnya.  

Selain warga negara Indonesia, terdapat beberapa warga negara 
asing yang masuk dalam DPO dan selama ini perannya selalu berada 
di belakang layar, bahkan sampai melakukan tindak pemalsuan 
SKSHH.  

Dia menjelaskan untuk memberantas pembalakan liar tidak cukup 
pada tingkat adminstrasi saja, tapi juga harus sampai ke hulunya. 
Terutama menyangkut pajak dan pencucian uang hasil dari 
kejahatan pembalakan liar. Sampai saat ini petugas kesulitan 
menangkap cukong-cukong tersebut, karena mereka bermain di 
belakang layar. (eye ) 
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HUKUM-KRIMINAL - Pidana 

Aliran Dana Untuk Teroris, PPATK Curigai Dua 
Rekening 
Penulis: Mahfud 

JAKARTA--MIOL: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) mencurigai dua rekening yang diduga digunakan kelompok 
Dr Azahari dan Noordin Moh Top untuk mendanai Bom Bali II. 

Ketua PPATK Yunus Husein menyatakan dua rekening terdaftar di 
sebuah bank di Jawa Timur dan Bali. Dua rekening mendapat aliran 
dana senilai ratusan juta dari negara asing. 

"Sebulan sebelum terjadi Bom Bali II, transaksi keluar masuk sangat 
intensif mencapai ratusan juta rupiah," jelasnya kepada wartawan 
di Jakarta, Jumat (25/11). 

Namun Yunus tidak bersedia menjelaskan siapa pemilik rekening 
dan pengirim dana. Alasannya melanggar ketentuan. Untuk 
mengungkap lebih jauh kecurigaan tersebut, PPATK mengharapkan 
kerjasama yang lebih intensif dengan Polri. 

Sementara itu Kapolri Jenderal Sutanto menyatakan sejauh ini Polri 
belum tahu sumber pendanaan baru dari asing kepada kelompok 
Azahari dan Noordin. "Aliran dana dari jaringan teroris di luar sudah 
terputus ketika AS ditangkap Juli 2005," katanya di Mabes Polri. 
(Fud/OL-06) 

 

Rabu, 19 Oktober 2005 01:59 WIB 

HUKUM-KRIMINAL - Pidana 

PPATK Telah Serahkan 340 Transaksi 
Mencurigakan ke Penegak Hukum 
JAKARTA--MIOL: Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK) hingga saat ini menyerahkan sebanyak 340 transaksi 
mencurigakan kepada pihak penegak hukum baik kepolisian maupun 
kejaksaan. 

"Yang menggembirakan sebanyak 30 kasus sudah diputus di 
pengadilan, termasuk yang diputus dengan menggunakan UU 
tentang Money Laundering," kata Kepala PPATK Yunus Husein di 
Jakarta, Selasa (18/10). 

Yunus menjelaskan, 340 kasus transaksi mencurigakan yang 
diserahkan kepada penegak hukum itu terdiri dari 336 kasus kepada 
kepolisian dan empat kasus kepada pihak Kejaksaan. Sebanyak 336 
kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian terdiri dari 237 kasus 
money laundering dan 99 kasus non-money laundering. Sementara 
empat kasus yang diserahkan kepada kejaksaan semuanya 
merupakan kasus korupsi. 

Sejumlah 340 kasus itu berasal dari 121 penyedia jasa keuangan 
(PJK) yang melaporkan adanya transaksi mencurigakan sebanyak 
2.734 transaksi mencurigakan. Sebanyak 121 PJK itu terdiri dari 97 
bank umum, satu bank perkreditan rakyat (BPR), dan 23 PJK non 
bank. Sebanyak 23 PJK non bank itu terdiri dari perusahaan efek 
(4), pedagang valas (9), dana pensiun (1), lembaga pembiayaan (3), 
manajer investasi (1), dan asuransi (5). 

Sementara itu mengenai laporan transaksi mencurigakan terkait 
dengan kasus suap terhadap hakim di Mahkamah Agung (MA), Yunus 
mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan dari PJK mengenai 
adanya kasus itu. 

"Hingga saat ini belum ada laporan. Namun diminta ataupun tidak 
diminta kalau memang ada transaksi mencurigakan terkait dengan 

kasus itu PJK termasuk bank harus melaporkan kepada kita," 
katanya. 

Menurut dia, PJK harus melaporkan transaksi oleh siapapun yang 
terindikasi mencurigakan terkait dengan tindak pencucian uang. 
"Tidak hanya transaksi oleh hakim, tapi siapa saja di mana di situ 
ada kriteria seperti tidak sesuai kelaziman atau pola transaksi, atau 
ada indikasi upaya menghindari pelaporan seperti memecah-mecah 
transaksi, atau diduga ada kaitan dengan hasil tindak pidana seperti 
penyuapan, harus dilaporkan," katanya. (Ant/OL-06) 

 

Senin, 19 September 2005 21:30 WIB 

HUKUM-KRIMINAL - Lain-lain 

PPATK Kekurangan Pegawai 
JAKARTA--MIOL: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) Bank Indonesia masih menghadapi kendala kekurangan 
pegawai tetap. Kondisi ini membuat kinerja PPATK dalam 
menelusuri transaksi di bank yang mencurigakan jadi lambat. 

Hal itu diungkapkan Kepala PPATK Yunus Husein dalam raker 
dengan Komisi IIII di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin yang dipimpin 
Wakil Ketua Komisi III Akil Mochtar, Senin (19/9). 

"Sampai saat ini PPATK belum memiliki pegawai tetap. Hal ini 
disebabkan Kepala PPATK belum ditetapkan sebagai pejabat 
pembina kepegawaian sehingga tidak memiliki kewenangan 
mengangkat pegawai tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) No.9/2003 mengenai kewenangan pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian PNS," katanya. 

Upaya yang telah dilakukan PPATK dalam mengantisipasi persoalan 
yang mungkin timbul dari kondisi tersebut adalah meminta kepada 
instansi terkait agar dapat mengandemen PP tersebut. "Persoalan 
belum adanya pegawai tetap di PPATK telah dilaporkan kepada 
Presiden, namun belum memberi hasil yang diharapkan," katanya. 

Pada kesempatan ini, Yunus Husen menjelaskan pula mengenai 
dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara-negara yang tidak 
kooperatif 

dalam menjalankan rezim anti-pencucian uang (NCCTs) yang 
ditetapkan Financial Actian Task Force on Money Laundring (FATF) 
pada 11 Februari 2005. 

FATF juga meminta pemerintah Ri agar memenuhi komitmen untuk 
mendukung operasional PPATK meliputi penyediaan anggaran, 
gedung perkantoran, sistem penggajian tersendiri dan kewenangan 
pengangkatan pegawai tetap. (Ant/OL-06) 

 

Rabu, 14 September 2005 20:45 WIB 

POLKAM - Parlemen 

PPATK Siap Periksa Transaksi Keuangan 
Anggota DPR 
Penulis: Ferdinand 

SOLO--MIOL: Pusat Pengkajian dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) menyatakan kesiapannya jika diminta untuk memeriksa 
transaksi keuangan anggota DPR RI terkait dugaan praktek 
percaloan yang berhembus belakangan ini. 

Wakil Kepala PPATK Priyanto mengatakan itu kepada wartawan 
sebelum memberikan kuliah perdana di fakultas hukum 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Rabu (14/9). 

"Bisa saja jika ada permintaan. Tapi untuk percaloan di DPR saya 
kira sampai saat ini belum ada laporan yang masuk," kata dia. 



Priyanto mengakui PPATK cukup kesulitan untuk masuk langsung 
dalam kasus seperti ini. Ini karena posisi PPATK yang bersifat 
sebagai provider dan hanya berwenang melakukan analisis atas 
dasar laporan yang masuk saja. 

"PPATK, tidak bisa langsung terjun dalam suatu kasus tanpa ada 
permintaan dari pihak yang berkompeten. Bisa laporan dari bank, 
polisi, masyarakat, bahkan juga dari mahasiswa. Karena wewenang 
PPATK hanya menerima laporan, kemudian menganalisis dan 
hasilnya dilaporkan kepada pihak kepolisian." 

Namun untuk laporan secara periodik yakni setiap enam bulan 
sekali, menurut Priyanto PPATK sudah menyampaikannya kepada 
Presiden, menteri-menteri dan ketua komite nasional yang diketuai 
oleh Menko Polhukkam, Widodo AS. Sayang, Priyanto tidak bersedia 
mengungkapkannya. 

Pencucian uang 

Sementara itu, Analis Hukum dan Kerjasama PPATK, Agus Triyono 
yang hadir mendampingi Priyanto, pada kesempatan tersebut 
mengungkapkan, laporan kasus dugaan pencucian uang hasil 
kejahatan memperlihatkan kecenderungan semakin meningkat 
setiap tahunnya. 

Dari data yang ada di PPATK, sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 
2005 tercatat sebanyak 1.305 laporan kasus transaksi keuangan 
mencurigakan atau rata-rata sebanyak 163.13 kasus perbulan. 
Angka ini, jelas Agus meningkat cukup tajam dibanding tahun 2004 
lalu yakni 838 kasus dengan rata-rata 69.83 kasus per bulan. 

Sementara secara keseluruhan dari statistik PPATK, kasus dugaan 
pencucian uang hingga 31 Agustus 2005 tercatat sebanyak 2.561 
laporan. Sebanyak 2.518 di antaranya merupakan laporan dari 95 
bank umum dan 1 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sisanya, 43 kasus 
berasal dari laporan lembaga non bank, seperti perusajaan efek, 
pedagang valas, dana pensiun, lembaga pembiayaan, manajer 
investasi, dan perusahaan asuransi. 

Dari 2.561 laporan tersebut, 616 di antaranya merupakan laporan 
transaksi keuangan mencurigakan atau dugaan pencucian uang. 

"Setelah dilakukan analisis oleh PPATK dari 616 laporan itu, 248 di 
antaranya merupakan kasus pencucian uang. Dan ini sudah kita 
sampaikan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti," kata Agus. (FR/OL-
1) 

 

Rabu, 24 Agustus 2005 21:40 WIB 

HUKUM-KRIMINAL - Pidana 

Polri Sidik 40 Kasus Yang Dilaporkan PPATK 
JAKARTA--MIOL: Polri terus melakukan penanganan terhadap 
kasus-kasus yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa 
Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pihak kepolisian, antara lain 
dengan meningkatkan 

status lebih dari 40 kasus itu dari penyelidikan menjadi penyidikan. 

"Ini 'kan informasi. Tidak hanya terkait rekening anggota Polri, 
tetapi juga lainnya yang mencapai ratusan. Ini sedang kita tangani 
dengan melakukan penyelidikan. Di antaranya ada yang kita 
tingkatkan menjadi 

penyidikan, ada 40 lebih laporan dari PPATK," kata Kapolri Jendral 
Pol. Sutanto di Jakarta, Rabu (24/8). 

Ia menyebutkan, 40 kasus yang sudah ditingkatkan statusnya dari 
penyelidikan menjadi penyidikan itu, sebagian di antaranya juga 
kasus yang terkait dengan kasus transaksi mencurigakan yang 
dilakukan anggota Polri seperti yang dilaporkan oleh PPATK. 

"Ada diantaranya yang berasal dari 15 rekening milik anggota Polri 
seperti yang dimaksud oleh PPATK," tegasnya. 

Ketika ditanya kapan penanganan terhadap kasus rekening milik 
anggota Polri dapat diselesaikan, Sutanto mengatakan, semua 
rekening ditangani dengan baik dan 40 di antaranya sudah 
ditingkatkan menjadi penyidikan. 

"Sudah 40 lebih kita tingkatkan menjadi penyidikan dan kita terus 
menanganinya," tegasnya. 

Mengenai berapa nilai dari 40 rekening atau kasus itu, Sutanto 
mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyidikan dan 
tidak tidak boleh diungkapkan saat ini. "Ini sedang dalam 
penyidikan, tidak boleh diungkap sekarang," ujarnya.(Ant/OL-06) 

 

Rabu, 03 Agustus 2005 20:00 WIB 

HUKUM-KRIMINAL - Pidana 

YLBHI Desak Rekening 15 Perwira Polri Diusut 
Tuntas 
JAKARTA--MIOL: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 
(YLBHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan 
(Kontras) mendesak Kapolri mengusut tuntas temuan PPATK (Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). 

Berdasarkan temuan PPATK, disinyalir ada 15 rekening tak wajar 
milik perwira Polri. 

"Kami mengkhawatirkan kecenderungan esklusivitas temuan PPATK 
bahwa ini merupakan masalah internal Polri," kata Koordinator 
Kontras, Usman Hamid dalam konferensi pers yang berlangsung di 
Gedung YLBHI Jakarta, Rabu. 

Berdasarkan hal tersebut, katanya, Kontras dan YLBHI menyatakan 
pandangannya yaitu meminta Kapolri menjadikan temuan tersebut 
sebagai momentum untuk membuktikan dan melaksanakan program 
pemerintah memberantas korupsi. 

Masih menurutnya, mereka juga melihat dengan terkuaknya PPATK 
itu, Kapolri harus menggunakan kesempatan ini sebagai upaya 
perbaikan internal Polri. 

"Kami atas dasar hal tersebut menuntut Kapolri untuk melakukan 
langkah yaitu secara transparan dan bersungguh-sungguh 
mendukung pengungkapan kasus ini kepada masyarakat dan juga 
kami desak agar menyerahkan kasus ini ke 

tangan KPK demi menghindari konflik kepentingan di dalam tubuh 
Kepolisian," ujar Usman Hamid. 

Selain Usman Hamid, dalam konferensi pers tersebut hadir 
Munarman dari YLBHI, Yunanto, Direktur Ridep (Riset Institut for 
Democracy and Peace), Kombes Polisi (Purn) Bambang Widodo, 
Kombes Pol (purn) Parlindungan Sinaga 

dan Ibrahim Zakir. 

Dalam kesempatan itu, Munarman mengatakan, KPK sebetulnya 
memiliki lima kewenangan antara lain mengkoordinasi penyelidikan 
korupsi, kewenangan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan, 
tindakan pencegahan dan monitoring pemberantasan korupsi. 

"Namun dari lima kewenangan tersebut, baru beberapa yang 
dijalankan yaitu penyidikan, penyelidikan dan penuntutan," 
ujarnya. 

Ia mengharapkan KPK dapat bertindak cerdik dan mampu mengatasi 
tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi. 

"Integritas dan kecerdikan KPK sedang diuji dan tantangan bagi 
Ketua KPK untuk menyelesaikan kasus ini karena kebetulan ia juga 
pernah menjadi polisi," ujar Munarman. 

Sementara dua orang purnawirawan Polri yang ikut serta dalam 
konferensi pers itu mengaku kehadirannya terdorong atas 
keprihatinan mereka terhadap budaya kerja dan kondisi 
transparansi yang ada di tubuh Polri. 



"Memang ada audit selama ini dilakukan oleh Inspektorat secara 
internal, namun sepertinya tidak mencerminkan keadaan yang 
sebenarnya. Pengawasan untuk itu memang lemah sekali," kata 
Bambang Widodo. 

Ia melihat dengan ditemukannya 15 rekening anggota Polri yang 
tidak wajar merupakan ironi ketika berulang kali anggota Polri 
mengeluhkan sulit dan kecilnya dana operasional mereka. 

"Saya minta ini diusut tuntas dan bila terbukti ada penyelewengan 
maka harus dihukum seberat-beratnya," kata Bambang. 

Usman Hamid menyatakan memang ada pertanyaan kapan transaksi 
dari rekening yang diperiksa PPATK dan dari mana asalnya. 

"Untuk itu memang KPK harus aktif melakukan penyidikan, 
penyelidikan, dan bila diperlukan dapat melakukan penuntutan," 
ujar Usman. 

Ia juga menambahkan penyelesaian masalah ini tidak bisa semua 
diserahkan kepada KPK. Presiden dan Parlemen juga harus 
melakukan tindakan untuk penyelesaian kasus ini, tambahnya. 

(Ant/OL-03) 

 

Selasa, 02 Agustus 2005 13:35 WIB 

HUKUM-KRIMINAL - Pidana 

Kapolda Metro Jaya Bantah Punya Rekening 
Tak Wajar 
JAKARTA--MIOL: Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Firman 
Gani mengaku tak punya rekening dalam jumlah tidak wajar seperti 
dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) 
kepada Kapolri Jenderal Polisi Sutanto. 

"Sebagian besar pemilik rekening itu bintara dan perwira 
menengah, sedangkan perwira tinggi cuma satu atau dua orang 
saja, dan itu bukan saya," kata Firman Gani usai melepas 
rombongan Safari Bhayangkara di Mapolda Metro Jaya, Selasa. 

Ia menegaskan dirinya bukan satu di antara 15 orang Perwira Tinggi 
Polri yang memiliki rekening tidak wajar sebagaimana yang 
disampaikan oleh PPATK. 

Sebelumnya, PPATK juga melaporkan 15 rekening Perwira Tinggi 
Polri itu ke Presiden untuk ditindaklanjuti karena ada dugaan 
pelanggaran tindak pidana. 

Namun PPATK tidak menyebutkan nama dan jumlah rekening yang 
dimaksud. 

Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengatakan bahwa Mabes Polri tengah 
menyelidiki kasus 15 rekening itu namun tetap tidak menyebutkan 
nama pemilik rekening. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Aliansi Masyarakat Independen 
Pemantau Kinerja Aparatur Negara, David Ridwan Detz telah 
melansir 40 nama Perwira Tinggi dan Perwira Menengah yang 
terindikasi menerima aliran dana secara tidak wajar dari orang yang 
berperkara secara hukum, pengusaha hitam, penggelembungan nilai 
proyek, jual beli jabatan, dan suap dari rekanan. 

David Ridwan menyebutkan jumlah rekening itu antara tiga hingga 
800 miliar rupiah. (Ant/OL-03) 

 

Rabu, 18 Mei 2005 12:19 WIB 

HUKUM-KRIMINAL 

PPATK Teliti Rekening Tersangka Kasus Bank 
Mandiri 

Penulis: Syamsul Azhar 

JAKARTA--MIOL: PPATK meneliti transaksi mencurigakan dari 
rekening tujuh tersanga kasus Bank Mandiri. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kuangan (PPATK) 
Yunus Husein, menyatakan hal ini Rabu (18/5), di Jakarta. 

"Kami baru minta informasi awal, berkaitan dengan kasus Bank 
Mandiri. Ada tujuh orang, rekeningnya dimana belum tahu, setelah 
ada laporan baru tahu perginya kemana," kata Yunus. 

Pada kasus Bank Mandiri, PPATK telah diminta oleh Komisi III DPR 
untuk proaktif membantu para penegak hukum. 

"Karena sudah ada tersangka, sesuai ketentuan Undang-undang, 
(No.25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang), 
transaksi yang diduga menggunakan uang hasil kejahatan harus 
dilaporkan." (OL-1) 

 

Kamis, 21 April 2005 18:05 WIB 

POLKAM 

PPATK Serahkan 30 Hasil Analisis ke KPK 
JAKARTA--MIOL: usat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK) menyerahkan sekitar 30 hasil analisis yang terkait tindak 
pidana kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dari 30 
laporan itu belum ada satu pun yang menyangkut dugaan korupsi di 
Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Kita cukup banyak membantu KPK. Ada sekitar 30 kasus yang kita 
serahkan kepada KPK, tetapi itu sama sekali tidak ada kaitannya 
dengan masalah KPU," kata Kepala PPATK, Yunus Husein di sela-sela 
pelatihan mengenai pencegahan dan pemberantasan pencucian 
uang untuk wartawan, di Jakarta, Kamis. 

Ia menyebutkan, 30 kasus itu merupakan kasus yang diserahkan 
sejak adanya penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara 
PPATK dengan KPK pada April 2004. "Sejumlah 30 kasus itu, kita 
serahkan jauh sebelum menghangatnya masalah KPU," kata Yunus 
Husein. 

Ketika ditanya apakah ada permintaan dari KPK kepada PPATK 
untuk menelusuri aliran dana-dana KPU, Yunus mengatakan, 
permintaan secara resmi (tertulis) terhadap masalah itu hingga saat 
ini belum ada. 

"Secara tertulis belum ada, cuma melalui telepon. Mereka 
menyampaikan secara umum saja. Dan bagi kita kalau bisa kita 
bantu ya akan kita bantu," katanya. 

Sementara mengenai pertemuan PPATK dengan KPK pada Rabu 
(20/4), Yunus menjelaskan, pertemuan tersebut hanyalah 
pertemuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi di antara 
kedua lembaga itu. Ia menyebutkan, nota kesepahaman yang 
ditandatangani pada April 2004 belum begitu lengkap sehingga 
perlu penyempurnaan. 

Jika selama ini hanya KPK yang lebih dominan meminta informasi 
kepada PPATK, maka dengan penyempurnaan MoU itu diharapkan 
ada pertukaran informasi yang timbal balik atau dua arah. 

"Dari sisi peningkatan koordinasi, KPK juga sudah mulai 
menempatkan dua contact person-nya sehingga kerjasama PPATK 
dan KPK makin baik," katanya. 

Diusut tuntas 

Ketua DPR Agung Laksono menegaskan, sebagai lembaga pengawas, 
DPR meminta agar KPK segera menuntaskan masalah korupsi di 
KPU. 

Hal itu diungkapkan Agung Laksono kepada pers di Gedung 
DPR/MPR Jakarta, usai menerima Dubes Austria dan Belgia di DPR, 
Kamis. 



Agung juga mengatakan jika anggota KPU melakukan korupsi, tentu 
ada sanksinya. "Mengenai permintaan perlunya KPU dibubarkan, hal 
itu harus menunggu bukti dari BPK. Kalau memang KPU jelas 
bersalah, tentu ada sanksinya," kata Agung. 

Menjawab pertanyaan, Agung mengakui, keberadaan UU tentang 
perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, terutama dalam 
perkembangan terakhir, seperti yang dialami Khairiansyah yang 
dikecam karena membongkar kasus korupsi. "Salah satu prioritas 
yang akan diselesaikan DPR tahun ini adalah merealisasikan UU 
Perlindungan Terhadap Saksi," katanya. 

Agung yang baru pulang dari kunjungan ke Jepang secara khusus 
memberikan dukungan penuh kepada Khairiansyah Salman yang 
berupaya keras untuk mengungkap kasus korupsi di KPU. (Ant/O-1) 

 

Senin, 18 April 2005 17:00 WIB 

HUKUM-KRIMINAL 

PPATK Siap Bantu KPK 
Penulis: Syamsul Azhar 

JAKARTA--MIOL: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) mengungkap dugaan korupsi di KPU. Tapi PPATK mengaku 
kesulitan menelusuri dana bersifat tunai. 

"Kami belum mendapat permintaan resmi dari KPK. Kalau ada 
permintaan kami siap membantu," kata Kepala PPATK Yunus 
Husain, disela acra ulang tahun ketiga PPATK di Jakarta, Senin 
(18/4). 

Yunus menambahkan, dari beberapa surat permintaan KPK untuk 
menelusuri transaksi mencurigakan tak satupun meminta 
penelusuran dana KPU. 

"Sampai pagi ini belum ada surat permintaan resmi. kalau informal 
sih sudah ada," katanya. (OL-1) 

 

Jum'at, 01 April 2005 14:49 WIB 

HUKUM-KRIMINAL 

Pemeriksaan Lima Perwira Polri Terkait Kasus 
Illegal Loging Masih Menunggu Hasil 
Pemeriksaan PPATK 
Penulis: Jonggi Pangihutan 

JAKARTA--MIOL: Pemeriksaan lima perwira Polri yang terkait 
masalah illegal loging masih menunggu hasil penyelidikan Pusat 
Analisis Transaksi Keungan (PPATK) terhadap rekening bank kelima 
perwira tersebut. 

Demikian diungkapkan Kapolri Dai Bachtiar menanggapi kelanjutan 
pemeriksaan kelima perwira Polri tersebut, di Jakarta, siang ini. 

Ia mengatakan pemeriksaan terhadap kelima perwira itu dilakukan 
secara intensif dengan memeriksa aliran dana yang masuk ke 
rekening mereka. Saat ini, PPATK sebagai institusi yang bertugas 
melakukan pemeriksaan transfer dan aliran dana ilegal, sedang 
melakukan pemeriksaan. 

Lebih lanjut Dai mengatakan, kelima perwira Polri tersebut masih 
dalam tahap pemeriksaan. Berbeda dengan anggota TNI yang juga 
terkait kasus yang sama, telah ditahan karena telah mempunyai 
bukti yang cukup. (X-9) 

 

 

Sabtu, 26 Maret 2005 20:08 WIB 

HUKUM-KRIMINAL 

Pemeriksaan Rekening 4 Perwira Polri oleh 
PPATK Paling Cepat Selesai Dalam Seminggu 
Penulis: Jonggi Pangihutan 

JAKARTA--MIOL: Pemeriksaan rekening empat perwira Polri yang 
terkait dengan kasus illegal logging paling cepat dapat diselesaikan 
dalam seminggu. 

Demikian diungkapkan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Susno Duaji kepada Media menanggapi 
kelanjutan pemeriksaan rekening keempat perwira Polri tersebut, 
di Jakarta, Sabtu (26/3). 

Ia mengatakan pihaknya dapat menyelesaikan pemeriksaan 
rekening keempat perwira Polri itu dalam seminggu jika bank yang 
terkait dengan rekening keempat perwira Polri itu online dengan 
PPATK. Namun jika tidak, pemeriksaannya akan lebih lama karena 
harus menelusuri bank-bank mana saja yang dipakai oleh 
keempatnya. "Kalau banknya sudah tahu, maka kami dapat segera 
menyelesaikan pemeriksaannya dalam seminggu," kata Susno. 

Pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim penyidik PPATK meliputi 
rekening pada bank-bank di Propinsi Papua dimana keempatnya 
melakukan praktik ilegal loging hingga ke rekening-rekening bank di 
Jakarta. Ketika ditanya nama bank yang dipakai oleh keempat 
perwira Polri itu, secara diplomatis ia menolak mengungkapkannya. 
"Kami masih mencari tahu di bank mana saja rekeningnya dibuka. 
Tetapi, kalaupun nanti kami sudah menemukannya, kami juga tidak 
berhak mengungkapkannya karena kami hanya diminta untuk 
menyelidiki saja," katanya. 

Demikian juga ketika ditanya mengenai nama keempat perwira 
Polri tersebut, ia juga menolak mengungkapkannya. Menurutnya, 
kewenangan mengungkapkan hal itu ada di pihak Polri. 

Lebih lanjut ia mengatakan PPATK menerima permintaan 
pemeriksaan rekening keempat perwira Polri itu dari Mabes Polri 
pada Rabu (23/3). Saat ini, proses pemeriksaannya masih dalam 
tahap awal karena adanya libur nasional. Baru pada Senin (28/3) 
pemeriksaan terhadap rekening keempat perwira Polri tersebut 
dilanjutkan kembali. Jika pemeriksaan telah selesai dilakukan, 
maka hasilnya akan diserahkan ke Mabes Polri sebagai pihak yang 
mengajukan permintaan pemeriksaan. (X-9) 

 

Rabu, 02 Maret 2005 18:52 WIB 

EKONOMI 

PPATK Minta Kewenangan Pemblokiran 
Rekening 
Penulis: Windy Diah Indriatari 

JAKARTA--MIOL: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) meminta kewenangan pemblokiran rekening transaksi 
mencurigakan dalam amandemen UU No.15/2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Menurut Kepala PPATK, Yunus Husein, kewenangan yang diberikan 
UU TPPU hanya sebatas meminta dan menerima laporan transaksi 
mencurigakan dari penyedia jasa keuangan. Padahal, penelusuran 
transaksi mencurigakan agar lebih efektif memerlukan tindak 
pemblokiran rekening. 

"PPATK-PPATK di negara lain banyak yang punya kewenangan 
memblokir rekening. Seperti Italia itu dalam waktu 2x 24 jam bisa, 
Rumania tiga hari, di Swiss malah banknya yang punya," ujarnya 
usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR. 



Selain kewenangan memblokir, PPATK juga menginginkan adanya 
kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari 
berbagai pihak yang menangani transaksi. 

Sebagai contoh, transaksi jual-beli tanah yang melibatkan notaris. 
Bila dana yang digunakan mencurigakan atau jika PPATK meminta 
datanya, maka notaris yang bersangkutan wajib 
mengungkapkannya. 

Yunus mengatakan, rancangan undang-undang amandemen UU 
TPPU telah disusun dan draftnya akan diserahkan ke Departemen 
Kehakiman pekan depan. 

Sementara itu, Wakil Kepala PPATK Susno Duadji mengungkapkan 
adanya transaksi-transaksi keuangan yang dicurigai merupakan hasil 
tindak pidana illegal logging. Nilai transaksi mencapai puluhan 
miliar rupiah. 

"Saya belum bisa mengungkapkan lebih rinci di sini karena masih 
dalam proses operasi. Yang terlibat dalam transaksi-transaksi itu 
sekitar 20-an orang," paparnya. 

Lebih lanjut Susno menyatakan, penelusuran transaksi 
mencurigakan yang berasal dari illegal logging dilakukan 
berdasarkan pemberitaan media massa. Hingga saat ini Departemen 
Kehutanan belum mendapatkan laporan apapun mengenai pelaku-
pelaku illegal logging. 

Dalam RDP, Komisi III mendesak PPATK untuk melakukan deteksi 
dini terhadap aliran-aliran dana yang diduga berasal dari illegal 
logging (penebangan liar). 

Pada kesempatan yang sama, Yunus melaporkan PPATK telah 
menerima Laporan Transaksi Mencurigakan (LKTM) sebanyak 1.484 
buah dari 88 penyedia jasa keuangan (PJK). Berdasarkan hasil 
analisis, sebanyak 260 analisis dari 524 LKTM telah disampaikan ke 
Kepolisian dan Kejaksaan untuk diproses hukum lebih lanjut.(X-9) 

 

Kamis, 13 Januari 2005 19:25 WIB 

EKONOMI 

BI Dan PPATK Lakukan Kampanye Anti Money 
Laundering 
JAKARTA--MIOL: Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK) bersama Bank Indonesia (BI) melaksanakan kampanye 
sosialisasi anti pencucian uang yang ditujukan kepada masyarakat 
khususnya kepada nasabah perbankan dan nasabah lembaga 
keuangan lainnya. 

"Sosialisasi selama ini boleh dikatakan masih terbatas kepada 
lembaga keuangannya sendiri, sementara kepada masyarakat 
terutama nasabah masih kurang," kata Kepala PPATK Yunus Husein 
di Jakarta, Kamis. 

Menurut dia, sosialisasi kepada masyarakat khususnya nasabah 
sangat penting karena masyarakat juga diwajibkan untuk 
menyediakan informasi yang diminta oleh penyedia jasa keuangan 
(PJK) jika mereka menggunakan jasa PJK itu. 

"Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban itu akan 
sangat membantu PJK dalam melaksanakan tugasnya," kata Yunus. 

Ia menyebutkan, informasi terpenting yang wajib diberikan oleh 
nasabah atau calon nasabah PJK adalah informasi tentang identitas 
dan bukti diri, sumber dana, dan tujuan atau alasan dilakukannya 
transaksi. 

"Pemberantasan kejahatan pencucian uang akan lebih efektif jika 
dilaksanakan sebagai tanggung jawab bersama oleh tiga pihak yaitu 
pemerintah (termasuk aparat penegak hukum), lembaga-lembaga 
keuangan (perbankan dan industri keuangan non bank) dan 
masyarakat," katanya. 

Sementara itu Deputi Kepala Biro Komunikasi BI Erwin Riyanto 
mengatakan, program sosialisasi anti pencucian uang bertujuan 
mengajak nasabah perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk 
menghindarkan adanya pencucian uang yang merugikan sendi-sendi 
perbankan dan keuangan yang sehat. 

"Dengan kesadaran bersama kita berharap dapat membebaskan 
Indonesia sebagai tempat pencucian uang para pelaku bisnis ilegal," 
katanya. 

Ia menyebutkan, sebelumnya BI juga melakukan kampanye anti 
money laundering yang melibatkan Pehimpunan Bank-bank Umum 
Nasional (Perbanas), Perhimpunan Bank-bank Milik Negara 
(Himbara), berbagai bank asing, para pemebentuk opini, dan 
berbagai pihak lainnya. 

"Beberapa kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan antara lain melalui 
pertemuan BI dengan Forum Komunikasi Dewan Kepatuhan 
Perbankan (FKDKP) dan sosialisasi kepada para pelaku bisnis di 
Bursa Efek Jakarta," kata Erwin Riyanto. 

(Ant/Ol-1) 

 

Kamis, 13 Januari 2005 16:57 WIB 

EKONOMI 

PPATK Akan Publikasikan PJK Yang Tidak 
Pernah Sampaikan Laporan 
JAKARTA--MIOL: Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK) akan mempublikasikan nama-nama penyedia jasa keuangan 
(PJK) yang tidak pernah memberikan laporan adanya transaksi 
keuangan mencurigakan. 

"Ada rencana untuk mengumumkan PJK yang sama sekali tidak 
pernah melaporkan adanya transaksi mencurigakan apapun 
alasannya," kata Kepala PPATK Yunus Husein di Jakarta, Kamis. 

Ia menyebutkan, dengan pengumuman itu masyarakat dapat 
memberikan penilaian terhadap PJK yang tidak pernah melaporkan 
adanya transaksi mencurigakan. 

"Diserahkan kepada publik penilaiannya, biar publik yang menilai," 
katanya. 

Menurut dia, masih rendahnya tingkat kepatuhan PJK 
menyampaikan laporan keuangan mencurigakan merupakan salah 
satu kendala dalam penegakan rezim anti pencucian uang. 

Mengenai sanksi terhadap PJK yang tidak pernah melaporkan 
adanya transaksi keuangan, Yunus menyebutkan, untuk PJK 
berbentuk bank maka yang berwenang memberikan sanksi 
administratif adalah Bank Indonesia sementara untuk masalah 
pidana ditangani pihak kepolisian. 

Ia mengungkapkan, jumlah PJK yang menyampaikan laporan 
transaksi keuangan mencurigakan hingga saat ini belum mencapai 
50 persen dari jumlah PJK yang ada di tanah air. Jumlah yang 
menyampaikan laporan baru mencapai 79 PJK, terdiri atas 69 bank 
dan 10 non bank. PJK non bank terdiri atas tiga perusahaan efek, 
tiga pedagang valas, satu dana pensiun, satu lembaga pembiayaan, 
dan dua perusahaan asuransi. 

Dari 79 PJK itu terdapat 1.480 transaksi keuangan mencurigakan. 
PPATK telah menyerahkan 257 kasus transaksi mencurigakan kepada 
pihak penegak hukum, setelah menganalisa 508 laporan transaksi 
keuangan mencurigakan. 

Jumlah 257 kasus transaksi itu terdiri atas 255 kasus yang 
diserahkan kepada pihak kepolisian dan dua kasus ke pihak 
kejaksaan. 

Sebelumnya PPATK juga mengumumkan lima bank yang tidak 
kooperatif dalam upaya penegakkan rezim anti money laundering di 



tanah air. Saat itu PPATK hanya menyebutkan inisial PJK berbentuk 
bank yang tidak koperatif itu. 

(Ant/Ol-1) 

 

Kamis, 13 Januari 2005 14:56 WIB 

EKONOMI 

PPATK Lakukan Audit Kepatuhan Terhadap 
Lima Bank Delapan Non Bank 
JAKARTA--MIOL: Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK) akan melakukan audit kepatuhan (compliance audit) 
terhadap lima Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berbentuk bank dan 
delapan PJK berbentuk non bank selama 2005. 

"Lima bank itu sebagian ada yang koperatif memberikan laporan 
tetapi juga ada beberapa yang tidak koperatif," kata Wakil Kepala 
PPATK Bidang Riset, Analisis, dan Kepatuhan I Gde Made Sadguna di 
Jakarta, Kamis. 

Ia menjelaskan, saat ini sedang berlangsung audit kepatuhan 
terhadap dua PJK berbentuk bank sementara tiga lainnya akan 
menyusul dalam waktu dekat. 

Audit kepatuhan itu, katanya dilaksanakan bekerja sama dengan 
Bank Indonesia (BI). Sebelumnya pada tahun 2004, PPATK bekerja 
sama dengan BI juga melakukan audit terhadap 34 bank. 

"Audit itu juga meliputi audit yang menyangkut kepatuhan PJK 
terhadap ketentuan-ketentuan tentang anti money laundering," 
kata Sadguna. 

Sementara itu Wakil Kepala Bidang Administrasi, Priyanto, 
menjelaskan, PPATK akan melakukan audit kepatuhan terhadap 
delapan PJK non bank. 

"Delapan PJK non bank itu terdiri dari dua perusahaan dana 
pensiun, dua lembaga pembiayaan, dan empat perusahaan 
asuransi," kata Priyanto. 

Ia menyebutkan, sebagian besar PJK non bank itu merupakan 
perusahaan terbuka sehingga terkait dengan Badan Pengawas Pasar 
Modal (Bapepam). 

"Kita bekerja sama dengan Dirjen Lembaga Keuangan dan Bapepam 
dalam melakukan audit kepatuhan itu," kata Priyanto. 

Dari delapan PJK non bank itu, jelasnya, saat ini sudah berlangsung 
audit terhadap dua PJK sementara lainnya segera menyusul. 

"Hasilnya belum dapat diumumkan tapi nanti secara umum akan 
disampaikan kepada masyarakat," kata Priyanto. 

(Ant/Ol-1) 

 

2006 

Sabtu, 30 Juli 2005 20:05 WIB 

NUSANTARA - Jawa Barat - Banten 

Rekening Bintara Polri Juga tidak Wajar 
Penulis: Sugeng 

BANDUNG--MIOL: Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengungkapkan, kasus 
ketidakwajaran rekening yang terjadi di tubuh anggota Polri, tidak 
hanya ditemukan pada perwira tinggi dan menengah, tapi juga pada 
bintara. 

"PPATK juga menemukan sejumlah ketidakwajaran rekening milik 
anggota Polri, dari yang berpangkat bintara sampai perwira tinggi. 

Ketidakwajaran terjadi karena dari gaji seseorang yang tidak 
terlalu besar, namun memiliki rekening yang besar," tutur Yunus 

di sela-sela Semiloka "Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia" 
yang digelar di kampus ITB, Sabtu (30/7). 

Namun dia menolak memaparkan jumlah bintara dan besaran 
rekening yang mereka miliki. 

Yunus juga menambahkan, selain penemuan PPATK yang sudah 
diserahkan ke Polri, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan 
terhadap rekening dan keuangan para anggota TNI, seluruh pejabat 
lembaga pemerintahan, juga para pengacara. "Kita akan memeriksa 
semua instansi, jika memang ada penyimpangan," paparnya. 

Menurut dia, untuk menangani dugaan adanya korupsi, PPATK sudah 
bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain 
melakukan pemeriksaan sendiri, pihaknya juga menampung laporan 
dari masyarakat untuk ditindaklanjuti. 

PPATK, lanjutnya, melakukan pemeriksaan jika menemukan 
ketidaklaziman atau penyimpangan transaksi. Dasar tindakan itu 
adalah ketika melihat gaji seseorang yang kecil, ternyata memiliki 
rekening yang besar. 

Di sisi lain, anggota Dewan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua 
mengatakan wajah korupsi di Indonesia sudah sangat buruk, karena 
tidak hanya melibatkan instansi pemerintahan, tapi juga meluas ke 
masyarakat. Para pelakunya, dari lurah hingga presiden, sopir 
angkot hingga bos di kantor, juga rakyat biasa serta ulama. 

"Nggak usah jauh-jauh, Presiden Susilo menggelar resepsi 
pernikahan anaknya di Istana Bogor, sudah bisa dikategorikan 
sebagai korupsi. Tindakan itu adalah bentuk penyalahgunaan 
jabatan dan kekuasaan," tandasnya. 

Hal yang sama juga dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat 
melakukan kunjungan kerja ke daerah, Wapres juga menggelar 
pertemuan dengan pengurus Partai Golkar, adalah juga salah satu 
bentuk korupsi penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan. 

Yang lain, seorang pejabat di Dirjen Pajak, memaksa anak buahnya 
untuk membebaskan salah seorang wajib pajak karena telah 
terbiasa menerima ''uang sogok'' dari wajib pajak. Pun ketika Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Farid Faqih (Koordinator 
GOWA), sehari sebelum pembacaan tuntutan, meminta uang Rp75 
juta jika Farid ingin tuntutannya ringan. Untungnya, dalam kasus ini 
Farid Faqih menolak permintaan itu. 

"Kasus-kasus itu, memperlihatkan bagaimana bobroknya wajah 
masyarakat Indonesia. Tidak hanya di eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif, tapi juga tenaga pengajar, murid sekolah, mahasiswa, 
sopir perusahaan maupun ulama," ungkap Abdullah. (SG/EM/OL-1) 

 

Rabu, 08 November 2006 11:45 WIB 

POLKAM - Istana 

Presiden Kembali Tunjuk Yunus Husein Pimpin 
PPATK 
JAKARTA--MIOL: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali 
menunjuk Yunus Husein untuk memimpin Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk masa jabatan 2006-
2010. 

Yunus Husein mengangkat sumpah untuk jabatan itu di hadapan 
Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan di Gedung MA Jakarta, 
Rabu. 

Dalam kesempatan yang sama Wakil Kepala PPATK Bidang Riset, 
Analisis dan Kerjasama Antar Lembaga yang baru, Gunadi juga 
mengangkat sumpah untuk jabatannya. 



Gunadi menggantikan Wakil Ketua yang lama, I Gde Made Sadguna. 
Gunadi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Peraturan 
Perpajakan Ditjen Pajak Departemen Keuangan. 

Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK itu berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 124/M tahun 2006 tanggal 27 Oktober 
2006. 

"Ini merupakan amanat yang akan saya jalankan sebaik-baiknya. 
Saya akan menempatkan kepercayaan ini pada pundak, bukan pada 
genggaman apalagi kepalan," kata Yunus Husein. 

Sebelumnya Indonesia berhasil keluar dari negara yang tidak 
kooperatif dalam menjalankan rezim anti pencucian uang (NCCTs) 
yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF). (Ant/OL-03) 

 

Selasa, 05 Desember 2006 20:55 WIB 

POLKAM - Lain-lain 

PPATK Siap Sidik Rekening Calon Hakim Agung 
JAKARTA--MIOL: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) siap meneliti rekening calon hakim agung. Namun, hingga 
saat ini belum ada permintaan dari Komisi Yudisial (KY) selaku 
penyeleksi. 

Ketua PPATK Yunus Husein menyampaikan hal itu di sela-sela 
seminar internasional antikorupsi yang diselenggarakan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (5/12). ''Kalau KY 
meminta, kita siap membantu,'' katanya. 

Menurut Yunus, selain belum ada adanya permintaan dari KY, 
antara KY dan PPATK juga belum memiliki nota kesepahaman untuk 
kerja sama di antara kedua lembaga. 

Meski demikian, kata Yunus, pihaknya pernah menawarkan kepada 
KY untuk meneliti rekening para calon hakim agung tersebut. 

''Tetapi sampai saat ini belum ada respons dari KY,'' kata Yunus. 

Ketua PPATK itu mengingatkan bahwa tanpa nota itu pun 
lembaganya tetap bisa meneliti rekening mereka. 

''Meski tentunya kalau ada nota kesepahaman lebih baik. Karena 
dalam nota itu akan diatur risiko dan proteksi, untuk menghindari 
adanya gugatan dari pihak yang dipantau rekeningnya,'' paparnya. 

KY sebelumnya telah mengajukan enam calon untuk menjalani uji 
kelayakan dan kepatutan di DPR. Namun, DPR menolak dengan 
alasan calon yang dibutuhkan untuk mengisi enam posisi yang 
kosong sebanyak 18 orang. Kini KY bersiap menggelar seleksi 
tambahan 12 calon pada Januari 2007. 

Di tempat terpisah, Wakil Ketua KY Thahir Saimima menyambut 
baik usulan PPATK tersebut. Pihaknya, menurut dia, akan segera 
menentukan kepastian bekerja sama dengan PPATK dalam seleksi 
nanti. 

''Ini bagus sekali. Kami akan segera menindaklanjuti,'' katanya 
kepada Media Indonesia. (Aka/OL-01) 

 

Selasa, 05 Desember 2006 11:41 WIB 

HUKUM-KRIMINAL - Lain-lain 

PPATK Siap Awasi Rekening Calon Hakim Agung 
JAKARTA--MIOL: Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Hussein mengatakan, pihaknya siap 
memantau rekening milik calon hakim agung yang akan menjalani 
uji kelayakan di DPR. 

"Kalau Komisi Yudisial meminta, kita siap bantu," kata Yunus saat 
ditemui dalam acara seminar internasional antikorupsi yang 
diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, 
Selasa (5/12). 

Menurut Yunus, sampai saat ini belum ada permintaan dari KY agar 
PPATK memantau rekening milik calon hakim agung. KY dan PPATK 
pun, lanjut dia, belum memiliki nota kesepahaman kerja sama 
antara kedua lembaga. 

"Dulu sudah pernah saya tawarkan, tetapi belum ada respons dari 
KY," ujarnya. 

Meski demikian, Yunus mengatakan, PPATK dapat membantu KY 
untuk memantau rekening milik calon hakim agung meski tidak ada 
nota kesepahaman di antara kedua lembaga itu. 

"Meski tentunya kalau ada nota kesepahaman lebih baik. Karena 
dalam nota itu akan diatur risiko dan proteksi, untuk menghindari 
adanya gugatan dari pihak yang dipantau rekeningnya," tuturnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KY Thahir Saimima mengatakan, KY 
sedang mempertimbangkan untuk meminta PPATK memantau 
rekening milik calon hakim agung yang akan mengikuti uji 
kelayakan di DPR. 

Pada seleksi tahap pertama, KY meloloskan enam calon hakim 
agung ke DPR. Pada seleksi tahap kedua yang akan dimulai pada 
Januari 2007, rencananya KY akan merekrut 12 calon lagi untuk 
diserahkan kepada DPR. (Ant/OL-06) 

 

Rabu, 08 November 2006 11:45 WIB 

POLKAM - Istana 

Presiden Kembali Tunjuk Yunus Husein Pimpin 
PPATK 
JAKARTA--MIOL: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali 
menunjuk Yunus Husein untuk memimpin Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk masa jabatan 2006-
2010. 

Yunus Husein mengangkat sumpah untuk jabatan itu di hadapan 
Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan di Gedung MA Jakarta, 
Rabu. 

Dalam kesempatan yang sama Wakil Kepala PPATK Bidang Riset, 
Analisis dan Kerjasama Antar Lembaga yang baru, Gunadi juga 
mengangkat sumpah untuk jabatannya. 

Gunadi menggantikan Wakil Ketua yang lama, I Gde Made Sadguna. 
Gunadi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Peraturan 
Perpajakan Ditjen Pajak Departemen Keuangan. 

Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala PPATK itu berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 124/M tahun 2006 tanggal 27 Oktober 
2006. 

"Ini merupakan amanat yang akan saya jalankan sebaik-baiknya. 
Saya akan menempatkan kepercayaan ini pada pundak, bukan pada 
genggaman apalagi kepalan," kata Yunus Husein. 

Sebelumnya Indonesia berhasil keluar dari negara yang tidak 
kooperatif dalam menjalankan rezim anti pencucian uang (NCCTs) 
yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF). (Ant/OL-03) 

 

Kamis, 07 September 2006 17:58 WIB 

HUKUM-KRIMINAL - Pidana 

PPATK Minta Laporan Kasus 15 Rekening 
Anggota Polri 



Penulis: Mahfud 

JAKARTA--MIOL: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) meminta Mabes Polri memberikan laporan perkembangan 
penyidikan kasus rekening 15 anggota Polri yang diduga 
menyimpang. 

"Kami punya hak menanyakan ke Polri karena menyangkut money 
laundering," kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein usai mengikuti diskusi Rancangan 
KUHAP yang diselenggarakan Lembaga Studi dan Advokasi 
Masyarakat Elsam di Jakarta, Kamis (7/9). 

Yunus mengakui sudah menyurati Kapolri untuk meminta informasi 
tentang perkembangan penyidikan kasus ini. Namun dia menolak 
menjelaskan kapan surat tersebut dikirimkan ke Kapolri. "Sudah, 
beberapa waktu lalu," cetusnya. 

Yunus mengaku kalau penjelasan lisan sudah beberapa kali 
disampaikan perwira tinggi Polri ketika mereka bertemu. Salah 
satunya penjelasan mantan Direktur II Ekonomi Khusus Brigjen Nian 
Saefudin. "Tetapi penjelasan resmi belum kami peroleh," katanya. 

Dari penjelasan lisan yang diperolehnya dari perwira tinggi Polri, 
empat anggota Polri yang diduga memiliki rekening bermasalah 
ditingkatkan status ke penyidikan. Dari empat anggota Polri, dua 
sudah disidang yaitu Brigjen Zyaeri dan Kompol Marthen Renau. 
Sedangkan dua lagi, hingga saat ini tidak jelas perkembangan 
penyidikannya. 

Yunus mendesak Polri menangani kasus tersebut secara maksimal. 
Tujuannya untuk menekan tindak pidana pencucian uang. (Fud/OL-
06) 

 

Rabu, 07 Juni 2006 15:15 WIB 

POLKAM - Istana 

Wapres Minta PPATK Bantu Selidiki Rekening 
dan Transaksi Terkait BLBI 
JAKARTA--MIOL: Wapres Jusuf Kalla meminta Pusat Pelaporan 
Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) ikut menelusuri dan 
menyelidiki rekening maupun transaksi yang terkait dengan dana 
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

"Wapres meminta PPATK membantu dan bekerjasama dalam rangka 
penegakan hukum kasus BLBI, terutama yang sedang diselidiki," 
kata Ketua PPATK Yunus Husein seusai diterima Wapres Jusuf Kalla 
di Jakarta, Rabu. 

Wapres, seperti dikuti Yunus, berpendapat agar dalam kasus BLBI 
bisa lebih adil dalam hal penegakan hukumnya, baik yang menerima 
maupun yang memberikan harus keduanya diproses secara hukum. 

Wapres juga meminta PPATK bekerjasama dengan BPKP yang sudah 
memiliki data-data hasil audit BLBI. 

Menanggapi permintaan tersebut, Yunus mengatakan bahwa 
pihaknya siap membantu dan berharap ada permintaan resmi dari 
penegak hukum mengenai hal itu. 

"Akan lebih baik jika permintaan dari penegak hukum itu lebih 
spesifik, siapa orangnya dan kapan periode transaksinya," katanya. 

Menurut dia, jika hanya disebutkan periode transaksi semisal tahun 
97 sampai sekarang, maka akan menyulitkan PPATK. Tetapi jika 
disebutkan secara spesifik kapan terjadinya transaksi, maka akan 
lebih mudah ditindaklanjuti. 

PPATK menganggap permintaan Wapres tersebut sebagai kebijakan 
pemerintah kepada PPATK untuk membantu memudahkan 
pencarian data. 

Ketika ditanya waktu yang dibutuhkan PPATK untuk menelusuri 
rekening dan transaksi tersangka BLBI, Yunus mengatakan hal itu 

akan tergantung pada banyak hal karena yang menentukan lebih 
banyak pihak penyedia jasa keuangan (bank). 

"Sekali lagi permintaan yang lebih spesifik mengenai siapa orangnya 
dan kapan transaksinya akan sangat mebantu kami," katanya. 

Dalam pertemuan dengan Wapres, PPATK melaporkan 
perkembangan pelaksanaan tugas yang diemban lembaga itu sejak 
didirikan pada 17 April 2002 tersebut. 

Hingga saat ini PPATK telah menerima laporan transaksi keuangan 
mencurigakan sebanyak 4.566 dari 111 bank dan 37 non bank, 816 
laporan pembawaan uang tunai dari 3 bandara serta 1.764.870 
laporan transaksi keuangan tunai dari 159 pelapor. 

(Ant/OL-03) 

 

Senin, 29 Mei 2006 18:15 WIB 

HUKUM-KRIMINAL - Pidana 

PPATK: Laporan Keuangan Mencurigakan 
Meningkat 
JAKARTA--MIOL: Laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait 
pencucian uang yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) dari 1 Januari hingga 12 Mei 2006 
secara rata-rata per bulan meningkat dibanding laporan yang masuk 
pada tahun 2005. 

Menurut Kepala PPATK Yunus Husein di Jakarta, Senin (29/5) dari 
data sementara rata-rata per bulan PPATK menerima laporan 
sebanyak 256,82 sementara dari 1 Januari hingga 31 Desember 2005 
laporan yang masuk sebanyak 171,25. 

"Setiap harinya kami menerima 8,5 laporan transaksi keuangan yang 
mencurigakan," kata Yunus Husein dalam sambutannya pada acara 
HUT PPATK. 

Ditambahkannya, hingga 12 Mei ini jumlah laporan transaksi yang 
mencurigakan mencapai 1.130 laporan, sementara pada tahun 2005 
sebanyak 2.055 laporan. Sedangkan total laporan yang sudah masuk 
sejak tahun 2001 mencapai 4.441 laporan, dengan jumlah pelapor 
sebanyak 109 bank dan 35 non bank. 

Sementara mengenai kasus atau hasil analisa PPATK yang 
disampaikan kepada penegak hukum sebanyak 419 kasus, dengan 
rincian kepada polisi 413 kasus dan kejaksaan 6 kasus. 

Yunus juga menjelaskan hingga saat ini baru tiga bandara yang 
melaporkan mengenai pembawaan uang tunai dengan jumlah 
laporan sebanyak 812 laporan, terdiri dari Batam 659 laporan, 
Jakarta 100 dan Tanjung Balai Karimun 53 laporan. 

Menurut Yunus, dari jumlah laporan yang sudah ditindaklanjuti 
Kepolisian dan KPK, enam diantaranya sudah disidang dengan 
berdasar pada UU Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Keenam kasus itu, antara lain satu orang pemilik money changer 
yang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dituntut 
hukuman 7-8 tahun karena tidak melaporkan transaksi yang 
dilakukan istri pemilik bank Global Irawan Salim sebesar Rp20 
miliar. 

Dua orang juga sedang di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dan sudah sampai tahap pengambilan keputusan di 
Mahkamah Agung, serta satu kasus di Jawa Tengah dan satu di PN 
Medan. (Ant/OL-06) 
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HUKUM-KRIMINAL - Lain-lain 



PPATK Terima 4.074 Laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan 
Penulis: Raja Suhud 

JAKARTA--MIOL: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) hingga 31 Maret 2006 menerima 4.074 laporan transaksi 
keuangan mencurigakan (LTKM). 

Dari jumlah itu sebanyak 416 kasus diteruskan ke aparat penegak 
hukum untuk ditindaklanjuti. 

Berdasarkan data dari PPATK, perbankan tercatat menjadi lembaga 
yang paling banyak melaporkan transaksi keuangan yang 
mencurigakan. Hal ini tidak lepas dari masih mendominasinya 
transaksi keuangan masyarakat melalui perbankan. 

"Sebanyak 4.074 LTKM itu berasal dari 109 bank yakni sebanyak 
3.983 laporan dan 32 non bank sebanyak 91 laporan," kata Kepala 
PPATK Yunus Husein di Jakarta, Selasa. 

Dari laporan yang disampaikan ada 7 perusahaan efek melaporkan 
22 transaksi yang mencurigakan, 12 Perusahaan perdagangan valas 
dengan 26 transaksi, 1 perusahaan dana pensiun dengan 1 transaksi, 
5 perusahaan lembaga pembiayaan dengan 13 transaksi, 1 
perusahaan manajer investasi dengan 1 transaksi dan 6 perusahaan 
asuransi dengan 28 transaksi yang mencurigakan. 

Sementara itu 416 kasus yang diteruskan ke aparat penegak hukum 
merupakan hasil dari analisis terhadap 721 LTKM. Sebanyak 416 
kasus itu terdiri dari yang diserahkan kepada pihak kepolisian 
sebanyak 412 (hasil analisis dari 709 LTKM), kepada kejaksaan 
empat kasus (hasil analisis dari 12 LTKM). 

"Kami juga menyerahkan sekitar 10 kasus kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara dari 412 kasus yang 
diserahkan ke kepolisian, sekitar 80 kasus sudah selesai disidik," 
katanya. 

Ia juga menyebutkan, dari berbagai kasus itu, terdapat enam kasus 
di mana pelakunya dipidana berdasarkan UU tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 

Yunus menyatakan bahwa korupsi saat ini bukan lagi kejahatan 
lokal atau nasional tapi sudah sebagai kejahatan luar biasa yang 
bersifat trans nasional. Hasil korupsi sudah diputar dengan 
instrumen transaksi bisnis internasional sebagai bentuk money 
laundering untuk mengaburkan hasil uang haram tersebut. Oleh 
karena itu PPATK harus menjalin kerjasama dengan negara lain. 

Dalam kaitan dengan itu, Yunus mengatakan Indonesia akan 
menjalin kerjasama dengan China dalam menangani masalah 
pencucian uang di ke dua negara. 

”Mudah-mudahan penandatanganan nota kesepahaman itu dapat 
dilakukan pada bulan April ini bersamaan dengan ulang tahun 
PPATK,” ujarnya. 

Yunus menyebutkan, kerjasama unit intelijen keuangan Indonesia 
dengan China antara lain akan meliputi saling tukar informasi, dan 
tukar pengalaman dalam penanganan kasus pencucian uang, dan 
kerjasama dalam bidang pelatihan. 

Menurut dia, dalam hal menjaring pelaku dan hasil korupsi yang 
diperoleh, China dapat dijadikan contoh. 

Sementara itu mengenai kerjasama Indonesia dengan Singapura, 
Yunus Husein mengatakan, terdapat kemajuan kerjasama RI dengan 
Singapura dalam penanganan pencucian uang. 

"Dengan Singapura memang sulit, tetapi ada kemajuan di mana 
mereka lebih kooperatif yaitu bersedia menjawab sejumlah 
pertanyaan yang diajukan oleh pihak Indonesia," tegasnya.(Uud/OL-
03) 
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HUKUM-KRIMINAL - Pidana 

Rekening Sembilan Anggota Polri tak Terkait 
Money Laundering 
Penulis: Mahfud 

JAKARTA--MIOL: Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri 
menyimpulkan rekening 9 dari 15 anggota Polri yang dilaporkan 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak 
terkait money laundering. 

Kepala Bareskrim Komjen Makbul Padmanagara menyatakan 
kesimpulan tersebut berdasarkan penyelidikan yang dilakukan 
Mabes Polri. "Karena dipertanggungjawabkan secara keuangan dan 
yuridis, ya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan," katanya saat 
jumpa pers di Mabes Polri, Jumat (27/1). 

Sebelumnya tahun 2005, PPATK melaporkan rekening milik 15 
anggota Polri yang diduga terkait transaksi mencurigakan. Laporan 
tersebut disampaikan Kepala PPATK Yunus Husein kepada Kapolri 
Jenderal Sutanto. 

Sembilan anggota Polri yang rekeningnya bisa 
dipertanggungjawabkan terdiri dari dua perwira tinggi yang sudah 
pensiun, dua perwira yang masih pati aktif, tiga perwira menengah, 
dua perwira pertama dan satu bintara. 

Dari sembilan anggota Polri tersebut, nilai rekening paling tinggi 
Rp4,5 miliar. "Jadi tidak benar sampai Rp1,1 triliun atau Rp800 
juta," tegas Makbul. 

Mengenai nilai rekening yang bisa dipertanggungjawabkan, Makbul 
mencontohkan salah satunya adalah dana untuk pengamanan 
Pemilu 2004 senilai Rp700 juta. 

Dana tersebut rencananya diserahkan kepada TNI untuk dukungan 
pengamanan Pemilu. Namun karena TNI belum siap 
pertanggungjawaban keuangannya, maka dana tersebut dua hari 
masuk rekening bendahara yeng merupakan anggota Polri. "Sekilas 
memang mencurigakan karena dana cepat masuk dan cepat keluar," 
tuturnya. 

Dia menyatakan secara administrasi, anggota Polri tersebut bisa 
dipersalahkan. Namun dari sisi money laundering tidak terbukti. 
"Kalau money laundering itu dana hasil kejahatan, kalau itukan 
dana pemerintah yang ditujukan untuk instansi pemerintah juga," 
jelas mantan Kapolda Metrojaya tersebut. 

Empat anggota lain yang juga dilaporkan PPATK, statusnya menjadi 
tersangka. Mereka adalah Brigjen Z, Kompol MR, Kompol MK dan 
AKP Z. "Keempatnya sudah tahap pemberkasan karena nilai 
rekeningnya tidak bisa dipertanggungjawabkan," lanjut Makbul. 

Sisanya dua orang tidak dilanjutkan penyidikan karena satu orang 
perwira tinggi sudah meninggal dunia dan satunya lagi bukan 
anggota polisi. (Fud/OL-06) 
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HUKUM-KRIMINAL - Lain-lain 

PPATK Siapkan Draft RUU Perubahan UU TPPU 
JAKARTA--MIOL: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) tengah menyiapkan draft RUU Perubahan Kedua atas UU 

No.15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Siaran pers PPATK, yang diterima Senin (2/1) menyebutkan RUU 
Perubahan Kedua tersebut merupakan bagian dari Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) 2005-2009. Sebelumnya UU No.15/2002 
tentang TPPU telah mengalami perubahan melalui UU No 25/2003. 



Draft RUU tersebut diharapkan dapat disampaikan pemerintah ke 
DPR pada pertengahan 2006. 

Materi amandemen kedua UU TPPU terdiri atas beberapa hal yang 
sangat substansial seperti revisi/penajaman ketentuan dari tindak 
pidana pencucian yang diharapkan dapat menghilangkan perbedaan 
penafsiran dan memudahkan dalam hal pembuktian, penegasan 
mengenai penjatuhan sanksi bagi korporasi, 

penambahan kewenangan lembaga, pengaturan mengenai 
kerjasama antar lembaga terkait, perluasan pengertian pihak dan 
jenis pelaporan serta revisi mengenai sanksi/ ancaman pidana. 

Mengingat cukup luasnya cakupan materi dari amandemen kali ini, 
maka Tim Interdep yang dibentuk di Departemen Hukum dan HAM 
tidak hanya akan melakukan perubahan UU TPPU, tetapi juga 
menyusun UU baru yang bersifat 

mengganti UU yang berlaku pada saat ini. 

Sedangkan sebagai narasumber, PPATK dan Panitia Interdep telah 
meminta masukan dari berbagai pakar dari dalam dan luar negeri 
mengenai delik TPPU (kriminalisasi), kewenangan, dan format 
lembaga, serta pengelolaan aset. 

Saat ini, menurut PPATK, DPR tengah membahas RUU tentang 
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau RUU Mutual Legal 
Assistance (RUU MLA). Diharapkan RUU tersebut dapat disahkan 
pada awal 2006. RUU tersebut nantinya akan mendukung 
pengembalian aset atau harta kekayaan hasil TPPU. (Ant/OL-06) 
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Ekbis 

Indonesia Diminta Buat Aturan Terpisah Mutual 
Legal Assistance 
13 Agustus 2003  

 
TEMPO Interaktif, Jakarta:FATF menginginkan bantuan hukum 
yang diberikan hingga tahap menggeledah dan menyita hasil 
dokumen atau kejahatan lainnya.  

Komisi Keuangan Anti Pencucian uang, atau Financial Action Task 
Force on Money Laudering (FATF), meminta Indonesia untuk 
membuat undang-undang terpisah tentang mutual legal assistance 
(bantuan hukum secara timbal balik), yang memungkinkan 
kerjasama antar negara dalam penegakan hukumanti pencucian 
uang. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan Yunus Husein saat media gathering di Gedung 
Bank Indonesia, Rabu (13/8).  

Menurut Yunus, sulit untuk membuat undang-undang tentang 
bantuan hukum timbal balik secara terpisah karena membutuhkan 
waktu yang cukup lama. Sementara tenggat waktu sebelum Sidang 
Pleno FATF yang dilaksanakan 1-3 Oktober 2003. “Kami sudah 
sisipkan ke pasal 44a amandemen UU Anti Pencucian Uang,” 
ujarnya. 

Tapi menurut FATF sisipan itu kurang lengkap tanpa mutual legal 
assistance. Selama ini yang tercantum pada pasal 44a tentang 
mutual legal assistance hanya mencari barang bukti, tetapi FATF 
menginginkan bantuan hukum yang diberikan hingga tahap 
menggeledah dan menyita hasil dokumen atau kejahatan lainnya.  

Menurut FATF seperti dituturkan Yunus, tanpa undang-undang 
tentang bantuan hukum timbal balik, pencucian uang yang 
merupakan kriminal lintas batas negara akan sulit diberantas. Yunus 
mengatakan ada beberapa negara tetangga yang tidak punya 
undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang tapi mereka 
tidak masuk black list. “Karena mereka bukan major trading 

partner (bukan partner kerja sama yang penting),” ujarnya. 
Negera-negara yang tidak punya undang-undang seperti Laos, 
Vietnam dan Papua Nugini belum dianggap penting dalam kerja 
sama.  

Pasal-pasal lain yang mengganggu adalah belum adanya pengertian 
yang jelas tentang transaksi keuangan yang mencurigakan, batasan 
jumlah Rp 500 juta untuk menggolongkan hasil kejahatan, belum 
adanya ketentuan yang mengatur larangan tentang pembocoran 
informasi dan jangka waktu pelaporan transaksi keuangan yang 14 
hari dianggap terlalu lama.  

Menurut Yunus, desakan FATF yang disampaikan melalui Duta Besar 
Amerika Serikat Ralph L. Boyce berisi peringatan untuk segera 
membuat undang-undang sesuai standar internasional. Dampak 
yang akan diterima jika mengabaikan peringatan itu bagi lembaga 
keuangan antara lain pengenaan biaya yang tinggi terhadap setip 
transaksi dengan perusahaan asing, pemutusan hubungan 
korespondensi antara bank-bank Indonesia dan bank negara anggota 
FATF.  

Sanksi yang paling keras adalah pemberlakuan Patriot Act oleh 
Amerika Serikat yang melarang lembaga keuangan Amerika Serikat 
untuk melakukan hubungan usaha dengan lembaga keuangan atau 
individu yang berasal dari negara yang terkena sanksi.  

(Dhian N. Utami-TNR)  

 

Ekbis 

Indonesia Masih Masuk Daftar Hitam Pencucian 
Uang 
13 Agustus 2003  

 
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ada 236 transaksi keuangan yang 
mencurigakan dan 36 diantaranya sudah sampai di polisi dan 
kejaksaan. Tapi belum ada tindakan. 

Untuk kelima kalinya sejak 2001, Indonesia mendapat teguran keras 
dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) soal 
pencucian uang. Teguran itu dikirim kepada Menteri Kehakiman 
Yusril Ihza Mahendra 8 Juli 2003 yang berisi desakan agar 
pemerintah secepatnya mengamandemen Undang-Undang No. 15 
tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

"Indonesia tetap berada dalam daftar non cooperative countries 
and territories dan dinilai belum cukup memperbaiki kelemahan-
kelemahan penegakan rezim anti pencucian uang," begitu bunyi 
surat yang dibacakan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan Yunus Husein di Jakarta, Rabu (13/8).  

Menurut Yunus amandemen undang-undang itu kini sudah di tangan 
DPR dan Komisi Hukum berjanji akan menyelesaikannya pada 16 
Sepetmber. Karena dalam surat teguran disebutkan Indonesia akan 
terkena sanksi jika amandemen belum dilakukan sebelum sidang 
plene FATF pada 1-3 Oktober 2003.  

Sanksi itu berupa pemutusan hubungan jasa keuangan Indonesia 
dengan jasa keuangan di luar negeri. Transaksi keuangan dari dan 
ke Indonesia akan diawasi dan dicurigai mengandung tindak pidana 
pencucian uang. "Ini jelas akan memperlambat transaksi keuangan 
yang berakibat naiknya biaya transaksi," kata Yunus.  

Kata Yunus, sanksi itu akan merugikan bank-bank lokal, tapi justru 
menguntungkan bank asing. Bank asing, katanya, dalam melakukan 
transaksi mengacu transaksi di bank pusat di negara asal yang 
mempunyai mekanisme pengawasan yang sudah sesuai strandar 
internasional.  

Tidak hanya FATF, kelompok bankir luar negeri juga melayangkan 
surat ke Menteri Koordinator Perkonomian, Menteri Keuangan dan 
Geburnur Bank Indonesia. Mereka meminta hal yang sama. Bahkan 
Duta Besar Amerika Serikat Ralph L Boyce secara khusus menemui 



Gubernur BI Burhanuddin Abdullah untuk membicarakan hal ini 
pada 6 Agustus lalu.  

Dalam pertemuan itu, Boyce meminta Indonesia lebih serius 
menangani pencucian uang. Boyce menyampaikan data bahwa 
setiap tahun uang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri sebesar 
US$ 12,5 miliar. Tapi, Amerika juga menawarkan bantuan teknis 
mengawasi pencucian uang.  

Kata Yunus, meski undang-undang itu selesai diamandemen, tidak 
ada jaminan Indonesia akan lolos dari jerat sanksi. "Biasanya akan 
muncul permintaan implementasi pelaksanaannya, yang tidak 
disebut-sebut dalam peringatan," katanya. Ia mencontohkan 
Filipina yang tetap saja masuk daftar hitam kendati sudah membuat 
undang-undang pencucian uang.  

Dalam suratnya FATF merekomendasikan lima hal yang harus 
dicantumkan dalam undang-undang itu. Kelima hal itu adalah, 
pertama, pengertian transaksi yang mencurigakan yang dalam 
undang-undang tidak dicantumkan dana hasil kejahatan. Kedua, 
batasan Rp 500 juta untuk menggolongkan hasil kejahatan. Ketiga, 
tidak ada ketentuan larangan membocorkan informasi laporan 
transaski mencurigakan. Keempat, laporan dari jasa keuangan ke 
PPATK selama 14 hari dinilai terlalu lama. Kelima, tidak ada 
ketentuan imbal balik penanganan pencucian uang.  

Kendati PPATK sudah mensinyalir 236 transaksi keuangan yang 
mencurigakan dan 36 diantaranya sudah sampai di polisi dan 
kejaksaan, hal itu belum cukup meyakinkan dunia internasional 
bahwa Indonesia serius mencegah pencucian uang. Kata Yunus, 
penerapan prinsip mengenal nasabah bagi bank dan non bank juga 
sudah diterapkan. "145 bank umum sudah menyerahkan, dan 
lembaga non bank sudah sebagian besar," katanya.  

Menurut Yunus teguran juga datang dari negara donor. Bank 
Pembangunan Asia mempertanyakan komitmen Indonesia 
memberantas pencucian uang. Hal itu karena sampai Juli kemarin 
pemerintah belum mengucurkan anggaran untuk PPATK. "Karena di 
sana juga ada pinjaman dari ADB," katanya.  

Sejak dibentuk pada 22 April 2002, anggaran PPATK hingga Juni 
2003 dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Setelah itu pemerintah yang 
akan mengucurkan dana bagi lembaga itu. Permohonan sudah 
diajukan namun belum ada respon dari Sekeretariat Negara. Wakil 
Kepala PPATK I Made Gde Satguna mengungkapkan hingga semester 
II tahun ini PPATK butuh dana Rp 3 miliar untuk teknologi informasi 
dan Rp 5 miliar untuk operasional. Selain Indonesia, ada delapan 
negara lainnya yang masuk daftar hitam FATF. Negara-negara itu 
adalah Myanmar, Mesir, Guatemela, Filipina, Nauru, Ukraina, Mesir, 
dan Quest Island.  

(Bagja Hidayat-TNR)  

 

Ekbis 

Nasib Indonesia Soal Pencucian Uang 
Ditentukan Juni 
09 Mei 2003  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Nasib Indonesia untuk lepas dari daftar 
hitam negara paling tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang akan ditentukan dalam sidang Financial 
Action Task Force (FATF) di Berlin, Jerman, 20 Juni 2003. Dalam 
sidang ini negara-negara yang tergabung dalam FATF akan 
memutuskan apakah Indonesia akan tetap masuk daftar hitam atau 
sebaliknya. 
 
Hal itu diungkapkan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Yunus Husein dalam konferensi pers di gedung 
Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (9/5). Sebelum sidang dimulai, 
Indonesia dan FATF akan melakukan pertemuan tertutup pada 2 
Juni 2003. Dalam pertemuan tertutup ini, PPATK akan 

menyampaikan perkembangan terbaru tentang usaha 
pemberantasan pencucian uang di Indonesia.  

Yunus mengatakan usaha Indonesia untuk memberantas pencucian 
uang salah satunya diwujudkan dengan mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Keseriusan Indonesia dalam mencegah dan memberantas kejahatan 
ini juga ditunjukkan dengan mengeluarkan Pedoman Umum 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi 
Penyedia Jasa Keuangan oleh PPATK. “Tujuannya untuk memberi 
bahan bagi seluruh penyedia jasa keuangan untuk menyamakan 
persepsi,” kata dia.  

Dalam pedoman umum itu, jelas Yunus, setiap penyedia jasa 
keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib mengacu 
pada ketentuan pedoman umum. Pedoman umum ini merupakan 
acuan yang memuat pokok-pokok uraian mengenai rezim anti 
pencucian uang di Indonesia. Dia menambahkan, keputusan 
pedoman umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 9 
Mei 2003.  

Yunus mengungkapkan pedoman itu memuat kewajiban bagi 
penyedia jasa keuangan untuk waspada. Kewaspadaan ini ditujukan 
bagi para kriminal yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai 
sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang. “Waspada 
dengan melakukan, antara lain verifikasi, yakni dengan mengetahui 
identitas nasabahnya,” ujarnya.  

Kewaspadaan, menurut dia, juga dapat dilakukan dengan 
mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Lalu, 
memelihara dokumen selama waktu yang ditentukan, memberikan 
pelatihan kepada pejabat dan staf terkait serta berkoordinasi 
secara erat dengan PPATK untuk hal-hal yang terkait dengan sistem 
dan kebijakan.  

Seluruh otoritas penyedia jasa keuangan menyambut baik 
keputusan pedoman umum dari PPATK. Hal ini dikemukakan oleh 
Kepala Badan Pengawas Pasar Modal, Herwidayatmo, Direktur 
Asuransi Ditjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan, Firdaus 
Djaelani, Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank 
Indonesia Nelson Tampubolon dan Direktur Unit Khusus Investigasi 
Perbankan BI, M. Ali Said Kasim, di tempat yang sama. (SS 
Kurniawan– Tempo News Room)  

 

Ekbis 

Pemerintah Akan Amandemen UU Money 
Laudering 
16 April 2003  
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah berencana 
mengamandemen tentang money laundering.  
Ada lubang-lubang dalam Undang Undang Nomor 15/2002 Tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang yang sangat mengganggu," kata 
Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein di Jakarta, Rabu (16/4).  

Menurut Husein ada lima lubang yang mengganggu. Pertama, 
batasan nilai transaksi minimal Rp 500 juta dinilai sudah tidak 
relevan lagi. karena, kata dia, bagaimana kalau terjadi tindak 
pidana korupsi dengan nilai Rp 499 juta. "Kan tidak bisa dituntut 
jadinya," ujar dia.  

Kedua, dalam UU tidak melarang bank untuk membocorkan 
transaksi yang sudah dilaporkan. Harusnya, kata dia, itu dilarang 
dengan ancaman pidana. Ketiga laporan 14 hari kerja setelah 
transaksi dianggap terlalu lama. "Karena uang bisa berpindah dalam 
hitungan detik," tegas Yunus," kita usul tiga hari."  

Keempat, kriteria transaksi mencurigakan hanya ada dua, yaitu 
unsur tidak biasa dan pemecahan transaksi. Tapi, transaksi 
berkaitan dengan hasil kejahatan tidak dimasukkan. Kelima, 
mengenai mutual legal asisstant. "Kerjasama timbal balik memberi 



barang-barang bukti untuk mencegah dan menangani Money 
laundering. Itu yang prinsip," tutur dia  

Dia mengharapkan revisi UU itu dapat selesai Oktober 2003. Karena 
sebelumnya sudah ada komitmen dari DPR untuk membahasnya 
pada Mei mendatang. "Tapi sepertinya akan lebih lama lagi, karena 
harus melalui Menkeh Ham dulu baru ke presiden, apalagi ini mau 
persiapan Pemilu," tutur Yunus.  

Semakin cepatnya proses amandemen, kata Yunus, akan semakin 
baik. Ia beralasan Indonesia diminta Financial Action Task Force 
Force on Money Laundering (FATF) hingga 15 Mei mendatang untuk 
memberikan progres report. "Mereka akan sidang bulan Juni di 
Berlin," ungkap dia.  

Tapi, ia mengaku dirinya tidak mengetahui apakah Indonesia akan 
tetap masuk daftar hitam negara tidak kooperatif dalam 
pemberantasan money laundering. Atau, kata dia, Indonesia 
diancam seperti Filipina dan dikenakan counter measure layaknya 
Ukraina.  
 
Jaksa Agung Muda Pembinaaan Kejaksaan Agung Suwarsono 
mengatakan pihaknya akan menemui dua hambatan bila kasus 
Money laundering masuk ke pengadilan. Pertama, terkait dengan 
masalah non yuridis. " Karena perkaranya kompleks menyangkut 
pengetahuan yang komprehensif," ungkap dia.  

Terlebih, lanjut dia, pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana 
pencucian uang saling menutupi. Artinya, mereka tidak terbuka 
dalam proses penyidikan nantinya. "Sehingga untuk mengorek 
keterangan dari mereka kita mengalami kesulitan," kata Suwarsono 
yang mengaku belum ada satu pun kasus money laundering yang 
sudah disidangkan.  

Kedua, hambatan yuridis yaitu pembuktian unsur hasil tindak 
pidana, perlindungan yang sangat tinggi terhadap saksi pelapor dan 
tenggang waktu proses penegakan hukum. "Akan memakan waktu 
lama untuk perkara ini," tandas Suwarsono.  

(Kurniawan - TNR)  

 

Ekbis 

Terkait Kasus BNI, PPATK Selidiki Dua Rekening 
di Bank Asing 
11 November 2003  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Pusat Laporan dan Analisa 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, pihaknya 
saat ini tengah mengusut dua rekening di dua bank asing yang 
terkait dengan kasus manipulasi L/C BNI.  

“Kami sudah meminta informasi dari Singapura,” ujar Yunus kepada 
wartawan usai acara buka puasa bersama di gedung PPATK, 
Jakarta, Selasa (11/11). Menurut Yunus, PPATK telah meminta 
keterangan yang berkaitan dengan dua transaksi yang mencurigakan 
yang berada di Singapura kepada special transaction action report 
office (STRO), organisasi intelejen keuangan yang ada disana. Saat 
ini, PPATK masih menunggu jawaban dari organisasi yang berada 
dibawah kepolisian Singapura tersebut. “Masalahnya kita tidak MoU 
(Memorandum of Understanding) sehingga bisa saja mereka 
menolak memberikan jawaban,” ujarnya.  

Apabila ternyata STRO menolak untuk memberikan jawaban, maka 
pihak PPATK akan melaporkan sikap tersebut ke FATF (Financial 
Action Task Force), organisai dunia yang menangani tindak pidana 
pencucian uang. “Nanti mereka akan kena saksi dari FATF karena 
tidak membantu rekannya dinegara lain,” ujar Yunus. 

Seperti diketahui, PPATK tengah mengusut 34 transaksi 
mencurigakan yang dibekukan, yang berasal dari 12 bank dalam 
negeri dan tiga bank asing yang terkait dengan manipulsi L/C fiktif 
di BNI. “Informasi itu kita dapat dari polisi. Realitasnya ada ratusan 

rekening dan transaksi mencurigakan yang terkait dengan kasus 
pembobolan BNI,” ujarnya.  

Menurut Yunus, setiap rekening atau transaksi yang menjadi lokasi 
penempatan dana hasil pembobolan tersebut, dapat dikenakan 
sanksi menurut undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak 
pidana pencucian uang. “Sanksinya penjara minimal lima tahun dan 
maksimal 15 tahun atau denda serendah-rendahnya Rp 200 juta 
maksimal Rp 15 miliar,” katanya.  

amal ihsan/TNR 

 

Ekbis 

PPATK dan Ditjen Pajak Tandatangani 
Kerjasama Antipencucian Uang 
28 Oktober 2003  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Untuk menanggulangi tindak pidana 
pencucian uang dan pidana perpajakan, Pusat Pelaporan dan 
Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Direktorat Jenderal Pajak 
menandatangani nota kesepahaman, Selasa (28/10).  

Dengan bertempat di kantor Pusat Ditjen Pajak, perjanjian tersebut 
ditandatangani oleh ketua PPATK Yunus Husein dan Direktur 
Jenderal Pajak Hadi Purnomo.  

Nota kesepahaman tersebut mengatur kerjasama antara dua 
lembaga, meliputi tukar menukar informasi, program kerjasama 
saling membantu, sosialisasi UU pencucian uang dan perpajakan 
serta PP terkait dan pertukaran kas.  

Dari kerja sama ini diharapkan direktorat jenderal pajak akan 
membantu PPATK dalam melakukan analisa transaksi keuangan, 
sebaliknya PPATK membantu Ditjen Pajak dalam pemeriksaan dan 
penyidikan perpajakan. “Mekanismenya adalah kita akan 
mempunyai contact person di direktorat jenderal pajak, dan begitu 
juga sebaliknya,” kata Yunus Husein dalam sambutannya. 

Menurut Yunus, nantinya direktorat jenderal pajak tidak perlu lagi 
meminta ijin Mmnteri kuangan dan gubernur BI bila hendak 
melakukan pemeriksaan dan penyidikan perpajakan terhadap 
transaksi keuangan perbankan. “Karena kita memiliki akses, kita 
akan dapat membantu sepanjang kasus tersebut berkaitan dengan 
tindak pidana pencucian uang dan perpajakan,” katanya.  

Adapun Direktorat Jenderal Pajak dapat membantu PPATK dalam 
hal melakukan analisa yang berkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan dari pelaporan transaksi yang mencurigakan, yang 
diterima oleh PPATK. “Bentuknya, Ditjen Pajak menempatkan 
orangnya untuk membantu PPATK karena kita tidak memiliki 
kemampuan untuk itu,” ujar Yunus.  

Kerjasama ini juga dapat menghilangkan kendala dalam pasal 26 UU 
no 25 tahun 2003 tentang tindak pidana anti pencucian uang yang 
menyatakan bahwa PPATK wajib menyerahkan hasil analisanya 
terhadap transaksi yang mencurigakan kepada kepolisian dan 
Kejaksaan Agung.  

Amal Ihsan/TNR 

 

Ekonomi Bisnis 

FATF Masih Tunggu Sikap Indonesia Sebelum 
Cabut Status Nonkooperatif 
20 Oktober 2003  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Financial Task Ask Force (FATF) masih 
menunggu rencana implementasi yang konkret Indonesia dalam 
masalah tindak pidana pencucian uang.  

Meski sudah mempunyai UU No. 25 tahun 2003 mengenai Tindak 
Pidana Pencucian Uang yang sesuai dengan keinginan FATF, status 



Indonesia belum bisa dicabut sebagai negara tidak kooperatif dalam 
pemberantasan money laundering. 

Kepala Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein 
mengatakan hal ini berdasarkan keputusan konferensi FATF di 
Macau September lalu. "Mudah-mudahan setelah dievaluasi 
setahun, baru kita bisa keluar dari daftar itu," kata Yunus Husein di 
Gedung BI, Jakarta, Senin (20/10).Dalam masa-masa itu, PPATK 
masih berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, perbankan, kepolisan, 
Bapepam dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. 

 
Sementara itu sampai 17 Oktober, Bank Indonesia telah mendapat 
laporan mengenai transaksi yang mencurigakan senilai Rp 4,2 triliun 
di 31 bank yang ada di Indonesia. Unit Khusus Investigasi Perbankan 
(UKIP) Bank Indonesia mengungkapkan dari 291 transaksi yang 
dilaporkan sebanyak 82 telah diteruskan ke kepolisian untuk 
diselidiki. 

Direktur UKIP M. Ali Said Kasim mengatakan dari 291 laporan 
mengenai transaksi keuangan itu telah 271 laporan yang diproses. 
Namun tidak semua laporan itu ditindak lanjuti karena nilai 
transaksinya dibawah Rp 500 juta atau karena dokumennya tidak 
lengkap. Ia menjelaskan sesuai UU No 25 tahun 2003 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang, bahwa transaksi yang dicurigai minimal Rp 
500 juta. 

Sedangkan mengenai 82 laporan yang disampaikan ke kepolisian 
terdapat berbagai tindak kejahatan. Sebanyak 27 laporan 
mengandung tindak kejahatan perbankan yang nilai sekitar Rp 1,95 
triliun. Kasus penipuan sebanyak 18 laporan dengan nilai Rp 158 
miliar. Tindak pidana korupsi 12 dengan nilai Rp 60 miliar. Tindak 
pidana penggelapan sebanyak tujuh kasus dengan nilai Rp 51,7 
miliar. Aliran dana terorisme sebanyak 5 laporan dengan nilai Rp 
500 juta. Kasus pemalsuan sebanyak dua laporan dengan nilai 
sekitar Rp 2,5 miliar dan lain-lainnya sebanyak 11 kasus dengan 
nilai Rp 197, 5 miliar.  

Edy Can/TNR 

 

Ekonomi dan Bisnis 

Tempat Penukaran Uang akan Diawasi 
16 September 2003  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tempat penukaran uang (money 
changer) akan diawasi sebagai tempat yang diduga menjadi sarana 
pencucian uang. Pengawasan ini seiring disetujuinya amandemen 
Undang-Undang Nomor 15/2002 tentang anti pencucian uang oleh 
DPR, Selasa (16/9).  

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Yunus 
Husein mengatakan, pihaknya akan segera mengeluarkan pedoman 
teknis pengawasan dan sistem pelaporan transaksi di tempat 
penukaran uang satu-dua hari ini setelah undang-undangnya 
ditandatangani presiden. "Karena dalam undang-undang, tempat 
penukaran uang sudah tercantum sebagai lembaga keuangan yang 
harus diawasi," kata Yunus. 

Pemberlakukan wajib lapor tempat pencucian uang ini akan 
diberlakukan setelah 18 Oktober. Kenapa 18 Otktober, kata Yunus, 
karena undang-undang menyebutkan pemberlakukan semua laporan 
lembaga keuangan 18 bulan setelah undang-undang ini dibuat pada 
18 April 2002.  

Rencananya, wajib lapor dan pemeriksaan transaksi mencurigakan 
di tempat penukaran uang akan diberlakukan sama dengan 
ketentuan wajib lapor yang diterapkan pada seluruh bank di 
Indonesia. Karena tempat penukaran uang tidak memiliki nasabah 
dan nomor rekening, ketentuan pelaporan dan pengawasannya 
berdasarkan batasan jumlah transaksi.  

Bagja Hidayat - Tempo News Room 

2004 

PPATK Harapkan Pertemuan Komite 
Antipencucian Uang Segera Dilakukan 
Jum'at, 19 November 2004 | 02:01 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keungan (PPATK) berharap, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pencucian Uang segera 
melakukan pertemuan. 

Pertemuan yang sebelumnya akan diadakan pada Senin (9/11) lalu, 
tidak jadi. Padahal agenda pertemuan ini untuk membahas 
pelaksanaan tindak pidana pencucian uang, target, serta sasaran 
dalam program kerja 100 hari kabinet. 

Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, pertemuan pertama dalam 
kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini batal karena 
banyaknya peristiwa lain di Indonesia. Pemerintah sedang 
mempunyai agenda lain, seperti penanganan keamanan dan 
Lebaran. 
 
“Tapi kami juga minta supaya pertemuan ini diprioritaskan," kata 
Yunus ketika Tempo. “Mungkin secepatnya setelah Lebaran.” 
 
Dalam pertemuan di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan 
Keamanan itu, rencananya akan hadir Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Aburizal Bakrie, Menteri Luar Negeri Hassan 
Wirajuda, Menteri Keuangan Jusuf Anwar, Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Hamid Awaluddin, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, 
Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar, Gubernur Bank Indonesia 
Burhanuddin Abdullah, Ketua PPATK Yunus Husein, serta instansi 
terkait lainnya.  

Sebelumnya, pembahasan pencegahan serta pemberantasan 
pencucian uang ini sudah digagas pada saat Yudhoyono menjadi 
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Pembahasan ini terkait 
dengan peringkat Indonesia yang masih tergolong sebagau negara 
yang non-kooperatif di sector pencucian uang. Pemeringkatan itu 
diberikan oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on 
Money Laundering(FATF). Indonesia ada bersama-sama dengan 
beberapa negara lainnya seperti Cook Islands, Myanmar, Nauru, 
Nigeria, dan Filipina. 

Yunus mengatakan, FATF akan berkunjung ke Indonesia pada 17 
Januari 2005. Tujuannya, untuk memantau perkembangan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di 
Indonesia. Setelah itu, FATF akan mengadakan sidang pleno untuk 
menentukan kembali kategori negara serta wilayah, berkaitan 
dengan pencucian uang pada 9-11 Februari 2005. 

FATF menitikberatkan pada tiga persoalan yang harus menjadi 
perhatian pemerintah. Pertama, sejauh mana Indonesia 
memberikan bantuan hukum timbal balik kepada negara lain. 
Kedua, bagaimana implementasi Undang-Undang Pencucian Uang di 
Indonesia. Ketiga, bagaimana efektifitas program audit lembaga 
keuangan dalam pemberantasan pencucian uang.  

Yunus optimistis, Indonesia akan keluar dari daftar hitam. Namun 
syaratnya, instansi terkait seperti lembaga keuangan, kejaksaan, 
kepolisian, dan instansi lainnya mempunyai komitmen yang sama 
dalam memberantas tindak pidana ini.  

Selain itu, Indonesia juga memerlukan diplomasi yang bisa 
meyakinkan dunia internasional. Diplomasi dalam beberapa acara 
kenegaraan seperti pertemuan forum kerja sama ekonomi Asia 
Pasifik (APEC), perlu dilakukan agar isa mendongkrak citra 
Indonesia. “Kami sudah menyampaikannya ke presiden,” katanya. 
 
Yandi MR - Tempo 

 

 

 



PPATK Masih Terus Lakukan Audit ke Lembaga 
Keuangan 
Kamis, 18 November 2004 | 23:09 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menegaskan, PPATK dan 
Bank Indonesia masih terus melakukan audit terhadap lembaga-
lembaga keuangan di Tanah Air. Jumlah lembaga keuangan di 
Indonesia saat ini sekitar 4.000 perusahaan.  

Pada 6 September 2004 lalu misalnya, PPATK telah memanggil 87 
bank umum yang disinyalir tidak pernah melaporkan transaksi 
keuangan yang mencurigakan. Tapi ada lima bank yang tidak hadir, 
sehingga PPATK waktu itu menilai, kelima bank ini tidak kooperatif 
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di 
Indonesia. Inisial bank ini masing-masing adalah BOT, Bank Gbl, 
Bank Hrf, Bank Vtr, dan Bank PbD.  

Kategori ini diberlakukan karena kelima bank tersebut tidak 
memenuhi panggilan. Padahal, tujuan dari pertemuan itu adalah 
mengetahui permasalahan sebenarnya yang dihadapi bank dalam 
rangka mencari solusi terbaik.  

Namun, menurut Yunus , PPATK sudah mencabut kategori lima bank 
ini karena sudah ada pernyataan dari lima bank tersebut. 
“Kelimanya sudah menyatakan permintaan maafnya secara 
langsung dan melalui surat,” kata Yunus ketika dihubungi Tempo. 

Sementara itu, berdasarkan hasil audit PPATK sejak Oktober 2003 
sampai dengan 5 November 2004, terdapat 1.106 laporan transaksi 
keuangan yang mencurigakan dari 56 bank umum, tiga perusahaan 
efek, tiga pedagang valuta asing, satu perusahaan pembiayaan, 
serta satu perusahaan dana pensiun. 

Yandi MR - Tempo 

 

PPATK Sinyalir Lima Bank Tidak Kooperatif 
Cegah Pencucian Uang 
Jum'at, 05 November 2004 | 20:45 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) mensinyalir, ada lima bank tidak kooperatif 
melakukan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di 
Indonesia. Inisial bank ini masing-masing adalah BOT, Bank Gbl, 
Bank Hrf, Bank Vtr, dan Bank PbC.  

Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan, kategori ini diberlakukan 
karena kelima bank ini tidak memenuhi panggilan. "Kelima bank ini 
tidak hadir, sehinggap kami anggap sebagai bank yang kurang 
kooperatif," katanya. 

PPATK mengundang 87 bank umum yang tidak pernah melaporkan 
transaksi keuangan mencurigakan pada 6 September 2004 yang 
dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia dan Forum Komunikasi 
Direktur Kepatuhan Perbankan. Tujuan pertemuan ini untuk 
mengetahui permasalahan sebenarnya yang dihadapi bank, sehingga 
bisa dicari solusi terbaik.  

Menurut Yunus, berdasarkan ketentuan yang berlaku, PPATK dapat 
melakukan pemeriksaan terhadap kelima bank tersebut.  

Tindakan PPATK ini dalam rangka memperbaiki citra Indonesia 
dalam tindak pidana pencucian uang di mata internasional. Sejak 
Juni 1991 hingga sekarang, Indonesia masih masuk daftar negara 
atau wilayah non-kooperatif terhadap tindak pidana korupsi atau 
Non-cooperative Countries and Territories (NCCTs).  

Sementara itu, Gugus Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task 
Force on Money Laundering) rencananya akan mengadakan sidang 
pleno pada Februari 2005 untuk menentukan nasib negara-negara 
yang masuk dalam daftar non-kooperatif ini. 

Lembaga internasional antikejahatan pencucian uang menekankan 
tiga hal yang harus diperbaiki Indonesia. Pertama, masalah bantuan 

timbal balik di bidang hukum. Menurut Yunus, untuk masalah ini, 
pemerintah sudah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Bantuan 
Hukum Timbal Balik.  

"Dengan peraturan ini, pemerintah akan memberikan respon 
terhadap permintaan bantuan dari negara lain dan akan 
meratifikasi perjanjian timbal balik dengan negara lain, seperti 
Cina," katanya. 

Kedua, peningkatan kepatuhan penyedia jasa keuangan untuk 
menerapkan ketentuan pencegahan pencucian uang. Yunus 
mengatakan, beberapa lembaga yang turut andil adalah Bank 
Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), serta 
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.  

Ketiga, penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Aturan perundangan tentang tindak pidana pencucian uang, kata 
Yunus, harus bisa diterapkan dan menghukum pelaku kejahatan ini.  
 
Hingga 5 November 2004, PPATK telah menerima 1.106 laporan 
transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari 56 bank, tiga 
perusahaan efek, tiga pedagang valuta asing, satu perusahaan 
pembiayaan, serta satu dana pensiun. "Kami sama sekali belum 
menerima laporan dari perusahaan asuransi dan Bank Perkreditan 
Rakyat," katanya.  

Yandi MR - Tempo 

 

Ekonomi dan Bisnis 

PPATK Minta Bea dan Cukai Awasi Kurir 
Pengirim Uang 
Senin, 01 November 2004 | 02:04 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) meminta Direktorat Bea dan Cukai melaporkan 
dan mencermati pengiriman uang dari dan ke luar negeri melalui 
kurir. Selama ini pengiriman uang melalui kurir dinilai menjadi alat 
transaksi teroris internasional.  

Dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, setiap orang 
yang membawa uang tunai Rp 100 juta lebih atau mata uang asing 
lain yang setara ke dalam atau ke luar Indonesia harus melaporkan 
kepada direktorat jenderal bea dan cukai.  

Pihak bea cukai, selanjutnya wajib menyampaikan informasi kepada 
PPATK selama 5 hari kerja. Setiap orang yang tidak melaporkan 
uang tunai itu akan dipidana dengan denda paling sedikit Rp 100 
juta dan paling banyak Rp 300 juta. 

Ketua PPATK, Yunus Husein meminta ketentuan pengawasan uang 
melalui kurir ini menjadi perhatian Ditjen Bea dan Cukai. "Sampai 
saat ini belum ada laporan dari bea cukai. Mungkin belum ada atau 
ada tapi tidak lapor, saya tidak tahu," kata dia di kantornya, 
Jakarta, Jumat (29/10). 

Menurutnya transaksi keuangan melalui kurir ini menjadi perhatian 
lembaga internasional anti kejahatan pencucian uang atau Financial 
Action Task Force on Money Laundering (FATF). Yunus mengatakan 
lembaga ini masih mempertanyakan implementasi undang-undang 
anti pencucian uang, termasuk kemungkinan pencucian oleh 
teroris. "Apakah benar undang-undang ini dapat menjerat para 
pelaku," kata dia. 

Dalam data FATF per Juli 2004, Indonesia berada dalam Daftar 
Negara dan Wilayah Yang Tidak Kooperatif atau Non Cooperative 
Countries and Territories (NCCT) bersama Cook Islands, Myanmar, 
Nauru, Nigeria dan Filipina. Yunus optimis Indonesia akan keluar 
dari kategori ini dalam sidang pleno FATF pada Februari 2005 nanti. 
 
Yunus mengatakan antisipasi tindak pidana pencucian ini 
membutuhkan keterlibatan berbagai departemen. Untuk itu, 
dibentuk Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang yang 
terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 



Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, 
Gubernur Bank Indonesia, Kepala Polri, Kejaksaan Agung, serta 
Kepala BIN. 
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Nasional 

SBY-Mega Siap Buka Sumber Dananya 
Jum'at, 30 Juli 2004 | 09:41 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim kampanye duet Megawati 
Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf 
Kalla menyatakan siap membuka sumber dana masing-masing jika 
diperlukan. Mereka membantah telah mencantumkan nama 
penyumbang fiktif dalam laporan keuangan yang diserahkan ke 
Komisi Pemilihan Umum. 

Heri Achmadi, sekretaris tim kampanye Mega-Hasyim, mengatakan, 
setiap penyumbang sudah dimintai surat pernyataan tertulis. Surat 
itu disimpan sehingga penyumbang tidak bisa mengubah 
keterangannya. "Kami siap menghadapi apa pun, termasuk proses 
akuntansi," katanya kemarin di Jakarta. 

Berdasarkan hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch, 
Transparency International Indonesia, dan Koran Tempo, dua 
kandidat yang akan bertarung pada putaran kedua pemilihan 
presiden dan wakil presiden itu terindikasi mencantumkan nama 
penyumbang fiktif (Koran Tempo, 28/7). 

Heri menyatakan, proses audit oleh auditor independen telah 
selesai dilakukan oleh KPU. Ia mengakui ada sembilan hal yang 
dianggap menyimpang, namun semuanya hanya masalah 
administrasi. Ia menantang jika ada pihak lain yang menemukan 
kejanggalan dalam laporan dana kampanye timnya. 

Alwi Hamu, wakil ketua tim kampanye Yudhoyono-Kalla, juga 
membantah timnya telah mencantumkan nama serta alamat fiktif 
dalam laporan dana kampanye. Jika ada kejanggalan, kata dia, 
tidak lebih dari masalah administrasi. Ia pun memastikan semua 
penyumbang memiliki bukti yang tercatat. "Kami siap 
mempertanggungjawabkan baik secara administratif maupun 
hukum," tuturnya. 

Menanggapi tuntutan agar timnya membuka sumber dananya secara 
jujur, dengan nada tinggi Alwi mengatakan, "Kami siap. Jika ada 
kesalahan, kami koreksi. Pembukuan itu tidak mutlak hitam-putih." 
 
Tentang laporan dana kampanye ini, KPU akan membahas hasil 
audit oleh kantor akuntan publik pekan depan. Lembaga itu akan 
memutuskan apakah perlu dilakukan audit yang mendalam 
(investigatif) terhadap laporan para kandidat. "Jika sebagian besar 
laporan tak terkonfirmasi, kami akan melihat perlu-tidaknya audit 
investigatif," kata anggota KPU Mulyana W. Kusumah.  

Mulyana memastikan laporan dana kampanye Mega-Hasyim akan 
diaudit ulang. Namun, ia belum tahu apakah diperlukan audit 
mendalam. Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti mengatakan, 
lembaganya kesulitan untuk memutuskan perlu-tidaknya audit, 
termasuk konsekuensinya. "Masak, karena persoalan kecil, calon 
kemudian dibatalkan," katanya.  

Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Tia Adityasih, yang dihubungi 
secara terpisah, menyatakan, hanya KPU yang berhak menentukan 
kesimpulan atas hasil audit dana kampanye para kandidat. Setelah 
itu, kata dia, KPU juga harus mengumumkan kesimpulannya kepada 
publik. 
 
Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu Ray Rangkuti meminta 
KPU bersikap tegas dan berani mendiskualifikasi pasangan calon 
yang terbukti melanggar aturan penerimaan sumbangan, yakni 
keharusan penyumbang beridentitas jelas dan tidak boleh dari 
sumber asing. Calon yang melakukan hal itu, kata dia, berarti telah 
berbohong tentang sumber dan jumlah dana kampanye mereka.  

 
Ray juga mencurigai laporan para kandidat yang, menurut dia, 
tidak seimbang. Ia menyatakan, dilihat dari pembelanjaan untuk 
iklan di media massa, terutama media elektronik, jumlahnya pasti 
lebih daripada yang dilaporkan ke KPU. Padahal, kata dia, "Presiden 
sekarang harus lahir dari pemilu yang bersih, untuk 
membedakannya dengan Orde Baru." 

Adapun Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung berharap para 
kandidat menyampaikan dana kampanye secara transparan. 
Sumbangan fiktif, kata dia, membawa dua konsekuensi, yakni 
hukum dan citra kandidat.  

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan Yunus Husein mengatakan, lembaganya belum 
menemukan dana dan transaksi mencurigakan dalam rekening tim 
kampanye para calon presiden. Ia pun menjelaskan, belum ada 
indikasi pencucian uang.  

ecep s. yasa/purwanto/sunariah/bagja h 

 

Nasional 

DPR Menilai BNI Tidak Serius Tangani Kasus 
Pembobolan 
Rabu, 23 Juni 2004 | 20:43 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta: Panitia Kerja DPR kasus pembobolan 
rekening PT Bank Negara Indonesia Tbk senilai Rp 1,7 triliun 
menganggap bank pemerintah itu tidak serius dalam 
mengembalikan dana yang telah digelapkan itu. "Baru menunjuk 
kuasa hukum saja baru sekarang, padahal manajemen baru sudah 
berjalan cukup lama," kata anggota Panitia, Anthony Z. Abidin usai 
rapat tertutup membahas soal ini di Jakarta, Rabu (23/6). 
 
Rapat tertutup itu dihadiri oleh Direktur Utama BNI Sigit Pramono, 
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution, Kepala 
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Yunus Husein dan 
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Suyitno 
Landung.  
 
Menurut Anthony, rapat merekomendasikan tiga hal. Pertama, 
mendesak polisi agar memproses kasus ini dengan cepat dan tuntas. 
"Kesan kami proses hukum kasus ini berjalan lamban," katanya. 
Kedua, pengembalian dana yang digelapkan harus optimal. Ketiga, 
DPR meminta Bank Indonesia meningkatkan pengawasan bank agar 
kasus serupa tidak muncul lagi. 

Khusus pengembalian dana dan aset, menurut Anthony, DPR menilai 
BNI tidak serius. "Sampai sekarang belum satu perak pun yang 
kembali," katanya, "ini kan menyakitkan." Menurutnya, proses 
pengembalian dana seharusnya menjadi tanggung jawab BNI sendiri 
karena polisi bertanggung jawab memproses sisi hukumnya. 
 
Bagja Hidayat - Tempo News Room  

 

Ekonomi dan Bisnis 

PPATK Temukan 614 Transaksi Keuangan 
Mencurigakan 
Kamis, 29 April 2004 | 21:13 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) menemukan 614 transaksi yang mencurigakan. 
"Temuannya berasal dari transaksi on-line maupun manual," kata 
Ketua Umum PPATK Yunus Husein kepada para wartawan di 
Jakarta, Kamis (29/4).  

Yunus mengatakan, dari 614 sebanyak 38 berasal dari bank, satu 
dari lembaga dana pensiun, tiga dari money changer dan satu dari 
lembaga sekuritas. "92 kasus telah dilaporkan ke kepolisian. 



Sementara sisanya menjadi database kami," kata Yunus. 
Menurutnya, sisa yang tidak dilaporkan tadi karena tidak terindikasi 
adanya money laundry ataupun tindak kriminal yang lain.  

Yunus mengatakan, uang yang masuk ketiga money changer tadi 
berasal dari bank yang jumlahnya tidak lebih dari sepuluh. 
"Semuanya ada Rp 7 miliar," katanya.  Dari ketiga money Changer 
berlokasi di Jakarta dan Batam.  

Ketika ditanya apakah bank yang terlibat pemerintah atau swasta, 
ia mengelak menjawabnya. "Yang jelas dari bank umum. Ada yang 
dari bank pemerintah, swasta, dan asing," katanya. Yunus 
menerangkan ada kemungkinan dana itu berasal dari Bank Danamon 
yang sedang ramai dibicarakan itu. Ia juga mengakui, uang Rp 7 
miliar tadi bisa dikatakan berasal dari pembobolan bank.  

Menurutnya, dari 92 kasus itu sekarang ada yang ditangani di Mabes 
Polri dan Polda. Untuk pastinya, lanjutnya, ia menyarankan untuk 
menanyakan langsung ke bagian kriminal yang menanggani tindak 
kriminal keuangan.  

Muhamad Nafi – Tempo News Room 

 

Nasional 

Pemilu Akan Meningkatkan Money Laundering 
30 Januari 2004  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan pemilihan 
umum yang akan digelar Maret-Oktober 2004 berpotensi 
meningkatkan tindak pidana pencucian uang (money laundering). 

Menurut Yunus, di Jakarta, Jumat (30/1), dana-dana pencucian 
uang itu terutama akan ditemukan pada rekening-rekening partai 
politik peserta Pemilu 2004. 

Dana-dana yang terindikasi pencucian uang itu terutama akan 
merebak di rekening-rekining partai yang tidak diawasi Komisi 
Pemilihan Umum (KPU).  

Menurut Yunus, potensi transaksi uang haram masih tinggi karena 
partai-partai politik masih memakai politik uang dalam setiap 
pemilu. "Bukan rekening resmi itu yang harus diawasi, tapi 
rekening-rekening lainnya," katanya. 

PPATK, kata Yunus, tidak bisa mendeteksi dana-dana yang mengalir 
ke rekening yang tidak dilaporkan ke KPU itu. "Saya tidak tahu 
bagaimana menghindarinya," katanya. Selain karena PPATK 
kesulitan mengakses rekening di perbankan, katanya, hingga saat 
ini lembaga itu belum menjalin kerja sama dengan KPU. 

Menurut Yunus, tanpa nota kesepahaman pun pelacakan dana hasil 
pencucian uang bisa dilakukan, asalkan ada laporannya.  

"Makanya laporan media massa juga penting untuk membantu 
melacak jika mencurigai dana haram ke partai," katanya. Selain itu, 
keterbukaan bank bersangkutan melaporkan transaksi 
mencurigakan akan membantu PPATK mengendus dana-dana gelap 
hasil pencucian uang.  

Sejauh ini, ujar Yunus, pihaknya belum bisa melacak sendiri pidana 
pencucian uang tanpa adanya laporan dari luar. Laporan-laporan 
yang mencurigakan yang terdeteksi PPATK merupakan pelacakan 
yang berasal dari laporan pusat jasa keuangan. Sejak Maret tahun 
lalu, PPATK mewajibkan setiap lembaga keuangan melaporkan 
transaksi uang secara tunai minimal Rp 100 juta. 

Indikasi pencucian uang untuk Pemilu, kata Yunus, sempat muncul 
saat PPATK mencium transaksi mencurigakan dari rekening tim 
sukses Wiranto, Tito Sulistiyo. PPATK sempat mencatat transasi 
yang berasal dari dana gelap pembobolan PT Bank Negara Indonesia 
sebesar Rp 1,7 triliun melalui rekening Tito.  

Tapi, belakangan kasusnya meredup setelah Tito mengklarifikasi 
uang itu berasal dari penjualan rumahnya. Yunus juga menolak 

mejelaskan lebih jauh penanganan rekening Tito itu, karena 
transaksinya sudah dilaporkan ke polisi.  

Bagja Hidayat - Tempo News Room  

 

Ekonomi Bisnis 

Lonjakan Indeks Terindikasi Money Laundering 
30 Januari 2004  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Lonjakan Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang melejit ke level 753,692 
pada pekan pertama awal bulan Januari terindikasi masuknya dana 
hasil pencucian uang.  

"Laporannya sedang dikaji," kata Kepala Pusat Pelaporan dan 
Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein di Jakarta, Jumat 
(30/1). 
 
Menurut Yunus, indikasi itu kemungkinan disebabkan banyaknya 
dana dari luar negeri yang dikucurkan pelaku pasar asing di BEJ. 
"Dalam laporan itu disebutkan ada perusahaan yang tidak melapor 
saat transaksi uangnya," katanya. Tapi, ia belum bisa menyebutkan 
apakah dana pencucian uang itu masuk ke kas partai politik.  
 
Beberapa waktu lalu ekonom Faisal Basri juga menengarai indikasi 
serupa. Menurutnya, lonjakan indeks yang tercatat sebagai rekor 
tertinggi sepanjang sejarah BEJ itu patut dicurigai mengandung 
money laundering. Ia menyebut dana yang mendongkrak indeks itu 
kemungkinan masuk ke kas partai politik menjelang pemilihan 
umum. 
 
Menurut Yunus, indeks yang melejit itu salah satunya dipicu oleh 
pembelian obligasi di bursa yang dananya berasal dari pembobolan 
rekening PT Bank Negara Indonesia Tbk. sebesar Rp 2 miliar. 
Kendati jumlah ini tidak terlalu berpengaruh pada lonjakan IHSG, 
menurutnya, dana tersebut terindikasi pencucian uang karena 
berasal dari uang haram pembobolan bank. Ia menolak menyebut 
perusahaan mana yang memakai dana untuk membeli obligasi itu. 
 
Khusus untuk dana Rp 2 miliar sebagai transaksi yang dicurigai 
money laundering, PPTAK telah melaporkannya ke polisi bersama 
142 laporan transaski yang mencurigakan awal tahun ini. Namun 
untuk laporan lain selain dana obligasi itu pihaknya masih 
mengkajinya bersama tim pasar modal. 

Dana dari pembobolan melalui letter of credit fiktif di BNI itu, kata 
Yunus, dipakai untuk beragam transaksi di Bursa Efek Jakarta. Tapi, 
ia tak menyebut transaksi lainnya dari uang pembobolan itu selain 
membeli obligasi oleh sebuah perusahaan. "Itu kan money 
laundering juga," katanya. 

Untuk memeriksa laporan itu, kata Yunus, pihaknya sudah 
melaporkan secara lisan ke Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 
Herwidayatmo. PPATK juga mengundang ahli pasar modal untuk 
menjabarkan dana-dana yang terdapat dalam transaksi-transaksi 
yang berperan melonjakkan nilai indeks tersebut.  
 
Bagja Hidayat - Tempo News Room  

 

Teror Bom di Indonesia (Beberapa di Luar 
Negeri) dari Waktu ke Waktu 
Sabtu, 17 April 2004 | 06:35 WIB  

Selama 1962-2003, Indonesia sudah mencatat puluhan kali ledakan 
bom terjadi dalam skala kecil dan besar, setengahnya terjadi di 
Jakarta. Catatan dimulai dengan ledakan bom yang terjadi di 
kompleks Perguruan Cikini dalam upaya pembunuhan presiden 
pertama RI, Ir Soekarno, pada 1962.  



Berikutnya, 11 November 1976: Di Masjid Nurul Iman, Padang. 
Pelakunya adalah Timzar Zubil, tokoh yang disebut pemerintah 
sebagai Komando Jihad. Tapi, Timzar tidak pernah ditemukan 
sampai sekarang.  

20 Maret 1978: Sekelompok pemuda melakukan peledakan di 
beberapa tempat di Jakarta dengan bom molotov, dan membakar 
mobil presiden taksi untuk mengganggu jalannya sidang umum MPR. 
 
14 April 1978: Masjid Istiqlal, Jakarta. Sampai sekarang, ledakan 
bom dengan bahan peledak TNT itu tetap jadi misterius. 
 
4 Oktober 1984: Ledakan bom di BCA, Jalan Pecenongan, Jakarta 
Barat. Pelakunya adalah Muhammad Jayadi, anggota Gerakan 
Pemuda Ka'bah (anak organisasi Partai Persatuan Pembangunan) 
lantaran protes terhadap peristiwa Tanjungpriok 1983. Jayadi yang 
tidak dikenal sebagai anggota Gerakan Pemuda Ka'bah kemudian 
dijatuhi hukuman penjara 15 tahun setelah mengaku menjadi 
pelaku peledakan.  

Saat bersamaan, juga terjadi ledakan di BCA dan Kompleks 
Pertokoan Glodok, Jakarta dengan pelaku Chairul Yunus alias Melta 
Halim, Tasrif Tuasikal, Hasnul Arifin yang juga merupakan anggota 
Gerakan Pemuda Ka'bah. Mereka dijatuhi hukuman penjara dan 
dipecat dari keanggotaan Gerakan Pemuda Ka'bah.  

Selain itu, ledakan juga terjadi di BCA Jalan Gajah Mada, Jakarta 
Pusat dengan pelaku Edi Ramli, juga anggota Gerakan Pemuda 
Ka'bah. Siapa dalang pemboman, sebenarnya masih misterius, tapi 
Edi dijatuhi hukuman penjara.  

Rentetan kasus peledakan beberapa kantor BCA itu menyeret 
tokoh-tokoh Petisi 50, seperti H.M. Sanusi, A.M. Fatwa (keduanya 
dipenjara, saksi-saksi mengaku disiksa), dan H.R. Dharsono. 
 
24 Desember 1984: Gedung Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT), 
Jalan Margono, Malang, Jawa Timur. Tidak diketahui siapa 
pelakunya. 
 
20 Januari 1985: Candi Borobudur di Jawa Tengah tak luput dari 
sasaran ledakan bom. Pelakunya adalah seorang mubalig, Husein Ali 
Alhabsy yang juga dilatar-belakangi motif protes terhadap peristiwa 
Tanjungpriok 1983. Husein menolak tuduhan atas keterlibatannya 
dalam peledakan Borobudur dan menuding Mohammad Jawad, yang 
tidak tertangkap, sebagai dalangnya. Pada awalnya, Husein 
mendapat ganjaran penjara seumur hidup. Tapi kemudian 
mendapatkan grasi dari pemerintahan Habibie pada 23 Maret 1999. 
 
16 Maret 1985: Bus Pemudi Ekspress di Banyuwangi, Jawa Timur. 
Pelakunya adalah Abdulkadir Alhasby, anggota majelis taklim. Kasus 
ini juga dikaitkan dengan peledakan Candi Borobudur yang juga 
memprotes peristiwa Tanjungpriok 1983. Bahan peledak yang 
digunakan adalah TNT batangan PE 808/tipe Dahana. 

14 Mei 1986: Terjadi hampir bersamaan di Wisma Metropolitan di 
Jalan Sudirman, di Hotel President di Jalan Thmarin dan di Pekan 
Raya Jakarta. "Brigade AntiImperialis Internasional“ di Jepang 
mengaku bertanggung jawab. 

Juni 1986: Terjadi serangan roket ke Kedutaan Amerika, Jepang 
dan Kanada yang diluncurkan dari kamar 827 Presiden Hotel di 
Jalan MH. Thamrin. 

13 September 1991: Ledakan bom di Mragen-Demak, Jawa Timur. 
Ketika itu, Xanana Gusmao sebagai pemimpin perjuangan Timor 
Leste menyatakan bertanggung jawab atas terjadinya ledakan yang 
diduga dilakukan oleh tiga pemuda Timor Leste.  

30 September 1991: Hotel Mini Surabaya. Pelakunya tidak 
diketahui. Bahan peledak yang digunakan adalah potassium -biasa 
dipakai untuk membom ikan.  

Februari 1993: Lantai dua gedung World Trade Center (WTC), New 
York, Amerika Serikat. 

13 September 1997: Mranggen, Demak, Jawa Tengah yang dilakukan 
tiga pemuda Timor Timur dari kelompok prokemerdekaan Timor 
Timur. Bom meledak tidak sengaja. Tokoh Tim-tim Xanana Gusmao 
menyatakan bertanggung jawab atas peledakan itu. Tapi, tidak ada 
tersangka yang tertangkap.  

18 Januari 1998: Rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta. Walau bom 
meledak tidak disengaja, Agus Priyono, anggota Solidaritas 
Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) -salah satu jaringan 
Partai Rakyat Demokrat-, dipenjara tujuh bulan lebih, karena 
dianggap mengetahui rencana pemboman tapi tidak melaporkannya 
ke pihak berwajib. Kasus ini sempat menyeret nama Sofjan dan 
Yusuf Wanandi serta Surya Paloh, yang semuanya membantah 
terlibat. Tapi, tidak ada dari tokoh itu yang diajukan ke 
pengadilan.  
 
 

20 Februari 1998: Kampung Batik Sari,  
Semarang. 7 Agustus 1998: Kedutaan besar Amerika di Nairobi, 
Kenya dan di Darus Salam, Tanzania yang disinyalir dilakukan 
teroris yang punya hubungan dengan Al-Qaida dan Osama bin 
Laden. Peristiwa itu menewaskan 223 orang dan melukai 4.000 
orang. Sebagian besar dari mereka yang terbunuh dan terluka 
dalam tiga pemboman itu adalah warga Kenya dan Tanzania. 
 
11 Desember 1998: Atrium Plaza Senen, Jakarta. Pelaku tertangkap 
pada akhir 1999, sewaktu terjadi ledakan bom di Ramayana, Jalan 
Sabang. VM Rosalin Handayani dan Yan Pieterson Manusama 
disangka sebagai pelaku dengan motif usaha dagang. Bahan peledak 
berbau belerang. 

2 Januari 1999: Toserba Ramayana, Jalan Sabang, Jakarta Pusat. 
Pelakunya adalah V.M. Rosalin Handayani dan Yan Pieterson 
Manusama, pengusaha yang dilatar-belakangi motif sengketa 
pribadi. Bahan peledak bom adalah TNT. 

9 Februari 1999: Mal Kelapa Gading, Jakarta. Siapa pelaku dan apa 
motif bom yang berbahan peledak TNT itu, tidak diketahui. 
 
15 April 1999: Plaza Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Pelakunya adalah 
Ikhwan, Naiman, Edi Taufik, Suhendi, dan Edi Rohadi, anggota 
kelompok yang disebut-sebut sebagai Angkatan Mujahidin Islam 
Nusantara (AMIN) pimpinan Eddy Ranto. Motif pemboman adalah 
kriminal (perampokan). Kelompok AMIN ini juga dituduh 
meledakkan Istiqlal. Anehnya, dalam kasus ini, motifnya diputuskan 
sebagai kriminal. Bahan peledak ramuan KCl03 (kalium klorat) dan 
TNT.  
 
19 April 1999: Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Pelakunya adalah Eddy 
Ranto alias Umar, 40 tahun yang juga diduga sebagai otak 
perampokan Bank BCA Taman Sari, Jakarta dan peledakan satu 
wartel di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta, beberapa pekan 
sebelumnya. Sayangnya, kasus ini tetap menjadi misterius, lantaran 
belum tuntas. Bahan peledaknya sama dengan kasus Hayam Wuruk. 
Bahan peledaknya, TNT (trinitrotoluene) dan KCLO3 (kalium 
chlorat).  
 
Maret 2000: Depan Hotel Merdeka, Bekasi yang mengakibatkan dua 
orang luka-luka. 

28 Mei 2000: Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Medan. 
Siapa pelaku dan apa motifnya tetap jadi misterius.  

29 Mei 2000: Gereja Katolik di Jalan Pemuda Medan. Siapa pelaku 
dan apa motifnya juga masih misterius. 

1 Juli 2000: Di Jalan Imam Bonjol, KPU Jakarta. Kasus peledakan 
bom ini juga masih belum tuntas 

4 Juli 2000: Di kamar kecil kantor Kejaksaan Agung, Jakarta. Siapa 
pelaku dan apa motif peledakan bom berkategori M-1 (Military One) 
buatan Pindad, itu masih misterius. Sampai sekarang, kasusnya 



belum terungkap jelas, padahal polisi sudah menyebar sketsa wajah 
yang diduga pelaku peledakan.  

Agustus 2000: Kediaman Duta Besar Filipina untuk Indonesia, di 
Imam Bonjol, Jakarta. Ledakan bom itu menewaskan dua staf 
rumah tangga kediaman serta puluhan orang lainnya mengalami 
luka cukup serius. Bom yang dipakai adalah C-4 buatan Amerika 
Serikat. Pada 19 Oktober 2003, PN Jakarta Pusat menghukum Abdul 
Jabar bin Ahmad Kandai selama 20 tahun penjara. Abdul Jabar 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama 
dengan Fatur Rahman Al- Ghozi dan Edi Setiono alias Usman, 
meledakkan bom di rumah Duta Besar Filipina itu. Dirinya juga 
dinyatakan terbukti bersalah turut serta melakukan aksi pemboman 
di sejumlah Gereja di Jakarta: Gereja Anglikan Menteng Jakarta 
Pusat dan Oikumene di Jalan Angkasa Halim Perdana Kusumah 
Jakarta Timur. Kedutaan besar Malaysia untuk Indonesia di Rasuna 
Said, Jakarta, juga mendapati ledakan bom. Tapi, tidak 
menimbulkan korban jiwa. 

27 Agustus 2000: Di Medan, satu di bengkel di depan rumah 
penduduk di Jalan Bahagia, dan satu lagi di pagar rumah pendeta J. 
Sitorus. 
 
September 2000: Bursa Efek Jakarta. Dengan bahan peledak TNT, 
ledakan bom menewaskan 10 orang, melukai puluhan orang dan 
merusakkan puluhan mobil. Pelakunya adalah Teungku Ismuhadi 
yang kemudian dihukum penjara 20 tahun. 

13 September 2000: Ledakan dahsyat di lantai parkir P2 Gedung 
Bursa Efek Jakarta. Ledakan ini menelan korban 10 orang tewas, 15 
orang luka, serta dua mobil hangus, 20 mobil rusak. 

November 2000: Hotel Omni Batavia, Jakarta. 

Desember 2000: Di berbagai tempat di Indonesia saat malam Natal: 
Jakarta, Bekasi, Sukabumi, Bandung, Mojokerto, Mataram, 
Pematang Siantar, Medan, Batam, dan Pekanbaru, yang 
mengakibatkan belasan orang tewas, seratus lebih lainnya luka-luka 
dan puluhan mobil rusak. Tercatat hanya 16 dari 31 bom yang 
meledak. Bahan peledaknya, TNT yang ditambahkan supreme seal 
pot dengan wadah plastik ungu dan diisi 100 gotri. 

Januari 2001: Bom rakitan di satu mobil di Pasar Minggu, Jakarta. 
Selain itu, Taman Mini Indonesia Indah juga sempat digegerkan 
ledakan bom yang dilakukan Elize M. Tuwahatu. 

Maret 2001: Rumah Sakit Saint Carolus, Jakarta. Sementara itu, 
ledakan bom juga terjadi di jembatan kereta api Cisadane, 
Serpong, Tangerang. 

April 2001: Di Jalan Percetakan Negara, Jakarta. 

10 Mei 2001: Di bangunan Yayasan Kesejahteraan Mahasiswa 
Iskandar Muda, di Jalan Guntur, Jakarta Selatan. Tiga orang tewas, 
sebagian bangunan hancur. 

Juni 2001: Di kamar kos di kawasan Pancoran, Jakarta. Berselang 
hanya dua pekan, di Cikoko, di kawasan Pancoran juga, ledakan 
bom kembali terjadi. 

Juli 2001: Gereja Santa Anna, Pondok Bambu, Jakarta. Ledakan 
mencederai puluhan orang. Hanya sehari berselang, ledakan bom 
kembali terjadi di Jalan Semarang, Menteng, Jakarta, dan melukai 
satu orang. 

Agustus 2001: Plaza Atrium, Senen, Jakarta. Ledakan melukai enam 
orang. Kedua pelaku peledakan, Edi Setyono alias Abbas dan Taufik 
bin Abdul Halim dihukum hukuman mati oleh PN Jakarta Pusat. 
 
September 2001: Gedung kembar WTC, New York, Amerika Serikat. 
Satu jet komersial menabrak menara utara bangunan 110 lantai 
antara lantai 80 dan 85. Selang beberapa menit, satu pesawat 
komersial lainnya menabrak menara selatan. Diperkirakan, tiga ribu 
orang tewas dan 1.000 cedera dalam peristiwa itu. Sebanyak 40.000 
orang bekerja di pusat perdagangan dua gedung itu; lebih dari 
150.000 orang memasuki kompleks itu setiap hari untuk berbisnis 
atau hanya jalan-jalan. Dari Dubai, Uni Emirat Arab, dilaporkan, 

satu kelompok Palestina menyatakan bertanggung jawab atas 
serangan pesawat terhadap WTC itu. Televisi Abu Dhabi 
melaporkan, pihaknya telah menerima telepon dari Front 
Demokratis bagi Pembebasan Palestina (DFLP) di luar negeri -yang 
menyatakan bertanggung jawab. Gedung yang diserang itu 
merupakan institusi internasional yang melambangkan kemakmuran 
ekonomi dunia. Di sana terdapat perwakilan dari pemerintah 
Thailand, Cile, dan Pantai Gading, misalnya. Di WTC terdapat 430 
perusahaan dari 28 negara. 

Serangan bom pesawat juga terjadi terhadap Pentagon, Washington 
dan menewaskan 189 orang, termasuk para penumpang pesawat. 
Sementara itu, 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh 
di daerah pedalaman Pennsylvania. 

23 September 2001: Lantai parkir Atrium Plaza, Senen. Ledakan 
menghancurkan beberapa mobil, walau tidak ada korban jiwa.  

2001: Asrama haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. 
 
2002: Restoran Kentucky Fried Chicken (KFC) dan restoran 
McDonald’s di Sulawesi Selatan. 

1 Januari 2002: Di depan rumah makan ayam Bulungan, Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan. Seorang pelaku, Hasballah tewas seketika di 
tempat kejadian. Bahan peledak yang digunakan yang digunakan 
adalah granat manggis K75 buatan Korea.  

18 Januari 2002: Gardu PLN di depan bekas terminal Cililitan, 
Jakarta Timur. Sementara itu, di Palu, satu ledakan juga 
mengguncang tiga rumah ibadah. Gereja Masehi Advent Hari 
Ketujuh, Gereja Pantekosta di Indonesia dan Gereja Kristen 
Indonesia Sulawesi Selatan Jemaat Palu rusak akibat bom rakitan.  
 
20 Januari 2002: Fathurrahman al Ghozi, seorang Warga Negara 
Indonesia, ditangkap oleh pihak keamanan Filipina. Lelaki kelahiran 
Madiun dituduh terlibat dalam pengeboman sebuah stasiun kereta 
api di pusat kota Manila di malam Tahun Baru 2002. Filipina 
menyatakan, al Ghozi sebagai salah satu anggota sel al Qaidah di 
Asia Tenggara. 

Maret 2002: Kantor Babinkum, Pulo Gebang, Jakarta. 

Juni 2002: Di depan gedung konsulat jenderal Amerika Serikat di 
Karachi, Pakistan yang mengakibatkan delapan orang tewas. 

9 Juni 2002: Di lahan parkir Hotel Jayakarta dan Diskotik Eksotis, 
Kota, Jakarta Barat. Pelakunya, Dodi Prayoko berhasil ditangkap 
polisi. 
 
1 Juli 2002: Mal Graha Cijantung, Jakarta. Tujuh orang luka-luka 
dan tidak ada korban jiwa akibat ledakan itu. Polisi menangkap 
lima tersangka yang diyakini terkait dengan Gerakan Aceh Merdeka 
yakni, Ramli. M. Nur, Mudawali, Muhamad Hasan Irsyadi dan 
Syahrul. Bom rakitan jenis low explosive itu terdiri dari campuran 
belerang, alumunium powder, potasium klorat, baterai, dan 
serpihan besi atau paku. 

Oktober 2002: Bandung Supermall dan Istana Plaza, Bandung. 
 
12 Oktober 2002: Tiga ledakan bom mengguncang Bali. Ledakan 
pertama dan kedua mengguncang kawasan di Jalan Legian, Kuta. 
Sedangkan ledakan lainnya terjadi di dekat kantor konsulat AS, 
Denpasar. Di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan meledak di pintu 
gerbang masuk kantor Konjen Filipina. Tidak ada korban jiwa. 
 
Ledakan di Jalan Legian, mengakibatkan setidaknya 187 tewas dan 
400-an lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan 
parah dalam radius 100 meter dari pusat ledakan. Polisi 
mengidentifikasikan bahwa ledakan berasal dari bom mobil yang 
diletakkan dalam Mitsubishi L300. 

Sebagai peracik bahan-bahan kimia bahan peledak, Sarjiyo alias 
Sawad, dihukum seumur hidup oleh majelis hakim PN Denpasar 
yang juga menghukum Saad alias Mat Ucang 20 tahun penjara 
lantaran menyembunyikan Mukhlas alias Ali Gufron saat dalam 



pelarian. Hernianto dihukum 12 tahun penjara. Selain itu, 
kelompok Kalimantan, seperti Mubarok dihukum seumur hidup, 
Sukastopo tiga tahun, Imam Susanto empat tahun delapan bulan, 
Mujarot lima tahun, Hamzah Baya enam tahun, Eko Hadi P empat 
tahun enam bulan, Puriyanto empat tahun enam bulan, Firmansyah 
empat tahun, Syamsul Arifin tiga tahun penjara, Sofyan Hadi enam 
tahun, Sirojul Munir lima tahun, Sukastopo tiga tahun, Muhammad 
Yunus enam tahun. 

Sementara itu, Ali Imron alias Ale -adik kandung Amrozi, dihukum 
seumur hidup. Imam Samudra dihukum hukuman mati lantaran 
secara bersama-sama dengan anggota kelompoknya melakukan aksi 
pemboman itu; secara bersama-sama menyiapkan dana untuk 
membiayai bom Bali. Ini berkaitan dengan perampokan toko emas 
'Elita' di Serang, Banten, yang dananya digunakan untuk biaya bom 
Bali. Diantaranya, Rp. 20 juta yang diberikan kepada Amrozi untuk 
membeli bahan-bahan peledak, serta tambahan biaya membeli 
mobil Mitsubishi L-300; aktifitasnya sebagai tokoh penting dalam 
kasus bom Malam Natal di empat gereja di Batam 24 Desember 
2000: Gereja Pante Kosta Pelita, Gereja GKPS Sei Panas, Gereja 
Betani May Mart, serta Gereja Beato Damian, di kawasan Bengkong 
Green; secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing 
bertindak untuk dirinya sendiri dengan sengaja membakar atau 
menjadikan letusan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi 
barang. Dalam peristiwa bom Batam, selain merusak gereja, juga 
menimbulkan korban manusia, 26 luka berat, serta 3 orang luka 
ringan 
 
Di Manado, pada saat yang hampir bersamaan juga terjadi ledakan 
di depan kantor konsulat Filipina di Jalan Tikala. Pada peristiwa 
yang tidak menelan korban jiwa itu, polisi menangkap dua pelaku 
pemboman: Otje dan Idris. 

5 Desember 2002: Mal Ratu Indah Makassar pada malam Idul Fitri. 
Tiga orang tewas dalam peristiwa itu. Enam belas orang ditetapkan 
sebagai tersangka, diantaranya, Agung Abdul Hamid, Mukhtar Daeng 
Lau, Usman, Masnur, Azhar Daeng Salam, Ilham, Hizbullah Rasyid, 
Dahlan, Lukman, Suryadi, Abdul Hamid, Iwal, Mirzal, Itang, 
Khaerul, dan Kahar Mustafa. Dua belas orang telah berhasil 
ditangkap polisi, empat orang lainnya yang masih buron adalah 
Agung Abdul Hamid, Dahlan, Mirzal dan Hizbullah Rasyid. 
 
Januari 2003: Pangkalan bajaj di Jalan Jembatan Besi Raya Gang I, 
Tambora, Jakarta. Ledakan berasal dari bom Molotov yang 
dilemparkan ke pangkalan bajaj yang mengakibatkan sebuah bajaj 
terbakar. Bom itu terbuat dari botol bir isi bensin dan sumbu. Tak 
ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sementara itu, ledakan bom 
rakitan terjadi dan mengenai dua polisi di jembatan besi Jorong 
Silawai, Kecamatan Airbangis, Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat. 
 
14 Januari 2003 : Ambon. 

3 Februari 2003: Wisma Bhayangkari Markas Besar Kepolisian 
Republik Indonesia. Ledakan berasal dari sebuah bom rakitan yang 
dibuat dari pipa paralon sepanjang 11 cm dengan diameter 16 cm, 
ditutup dengan lempengan baja yang dilapisi dengan semen. Walau 
berkekuatan rendah, ledakan merusakan satu mobil dan 
menghancurkan bagian bagunan yang ada di Wisma Bhayangkari. 
Polisi menangkap tersangka pelaku pemboman, Ajun Komisaris 
Polisi Anang Sumpena. Tidak ada korban jiwa akibat ledakan itu.  
 
1 April 2003: Bom mengguncang Medan. Kali ini terjadi lagi di jalur 
pipa milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Diperkirakan bom 
meledak pukul 03.00 WIB. Tak ada korban jiwa.  

24 April 2003: Di jembatan Kali Cideng, belakang kantor 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sasaran kemungkinan ditujukan ke 
kantor PBB. Bom rakitan itu terbuat dari besi yang panjangnya 
sekitar 33 sentimeter, dengan diameter sekitar 10 sentimeter, dan 
ketebalan pipanya sekitar 6,6 milimeter. Ledakan berkekuatan 
rendah. Tidak ada korban.  

27 April 2003: Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu, tujuh 
orang yang merupakan satu keluarga menjadi korban ledakan. Lima 

di antaranya dirawat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk PIK dan 
dua lainnya dirawat di RSU Tangerang. Ledakan berkekuatan 
rendah. Belum diketahui penyebab dan motif ledakan.  

30 Juni 2003 : Di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh. Sementara itu, satu 
bom lainnya dapat dijinakkan di satu rumah sakit umum Kota Banda 
Aceh. Tiga pedagang menderita luka terkena serpihan bom. 

14 Juli 2003: Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ada korban 
jiwa.  
 
10 Juli 2003: Pasar Koronadal, Filipina Selatan. Ledakan 
menewaskan tiga orang serta mencederai setidaknya 29 orang. 

Juli 2003: Saat konser musik terbuka di Moskow, Rusia. Bom bunuh 
diri itu menewaskan 14 orang serta puluhan terluka. 

5 Agustus 2003: Hotel JW Marriott, Jakarta. Dengan bahan peledak, 
antar lain berupa CLO3, Almunium Fowder, TNT, Detanator dan 
Detonating Cord (sumbu peledak), bom menewaskan 13 orang, 
melukai 74 orang dan menghancurkan 22 mobil.  

Menurut keterangan tersangka Amran Bin Mansur alias Andi Saputra, 
bahan peledak bom menggunakan sisa-sisa bom Malam Natal 2000 
yang diselundupkan dari Fillipina Selatan sebelum 2000. Amran, 
pria kelahiran Pontian Johor Malaysia, merupakan anggota Jamaah 
Islamiyah yang berperan sebagai penyedia bahan peledak bom 
Malam Natal 2000. Amran mendistribusikan bahan peledak ke 
empat tempat pengeboman: gereja-gereja di Batam, Pekan Baru 
(Sumatera), Jawa dan Nusa Tenggara Timur.  

Perintah tertinggi pengeboman Malam Natal itu ada di tangan 
Hambali alias Encep Nurjaman, pria Cianjur Jawa Barat yang 
ditangkap di Ayutthaha Thailand, 2003, oleh aparat intelijen 
Thailand. Hambali kemudian menunjuk penanggung-jawab eksekusi 
di empat tempat itu, dua di antaranya, Imam Samudera alias 
Kudama untuk Batam dan Idris alias Gembrot untuk Pekanbaru. 
Kepada para penanggung-jawab itulah, Amran menyerahkan bahan 
peledak. Selain bom, Amran juga menyerahkan enam senjata jenis 
revolver asal Malaysia: tiga untuk Batam dan tiga untuk Pekanbaru. 
Selepas itu, Amran kabur ke Malaysia, tapi kembali lagi ke 
Indonesia pada 2001. Lewat jalur ilegal, Amran dua kali keluar-
masuk: Batam, Johor Malaysia, Nunukan Kalimantan Timur dan 
Manado, Sulawesi Utara.  

Selain Amran, ada penyedia dana bernama Jabfar -juga warga 
Malaysia- yang berhasil ditangkap tim anti teror Mabes Polri di Desa 
Grinsing, Batang, Jawa Tengah, 5 Februari 2004. Jabfar inilah yang 
menuntun aparat untuk menangkap Amran.  

Baik Amran maupun Jabfar sudah aktif dalam pengeboman di 
Indonesia sejak 1999. Tapi pada 2001, mereka sudah tidak aktif 
lagi. Jabfar adalah pengikut Pondok Pesantren Lukmanul Hakim 
milik Amir Majelis Mujahidin Indonesia, Ustadz Abu Bakar Baasyir di 
Malaysia yang sudah dibubarkan. Amran dan Jabfar juga bekerja-
sama dalam pengeboman Malam Natal 2000. Tapi selepas tugas, 
mereka berpisah dan kabur. 

Terbukti terlibat dalam persiapan aksi pengeboman Hotel JW 
Marriott, Sardona Siliwangi bin Azwar, 23 tahun, dihukum sepuluh 
tahun penjara oleh majelis hakim PN Bengkulu. Sardona sendiri saat 
ini adalah mahasiwa semester satu Akademi Komputer swasta di 
Kota Bengkulu. Diperkirakan, sekitar 4 Januari hingga pelaksanaan 
pengeboman di Hotel JW Marriott 5 Agustus 2003, dirinya ikut 
bersama-sama menyimpan bahan peledak yang dibungkus enam 
kardus di kediamannya di Jalan Gedang Kilometer 6,5, Rt.1-Rw.01, 
nomor 43, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. Perbuatan 
terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Asmar Latin Sani (pelaku 
bom bunuh diri), Noor Din Moh Top alias Isa, Dr. Azhari alias bahar, 
Moh. Rais alias Indra alias Iskandar alias Ryan Arifin, Toni Togar 
alias Indra Warman dan Mohammad Ihsan alias Idris alias Joni 
Hendrawan alias Gembrot alias Jo. 

7 Agustus 2003: Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Akibat 
ledakkan, Bachtiar alias Manto, 20 tahun, yang diduga kuat sebagai 
perakit bom itu tewas. 



12 September 2003: Di daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah. 
Ledakan bom mengakibatkan lima warga luka-luka. 

8 November 2003: Bom mobil meledak dalam komplek ekspatriat 
Arab di Riyadh, Arab Saudi, menewaskan 17 orang dan 120 warga 
lainnya luka-luka. 

15 November 2003: Di luar sinagoga di Istanbul, Turki, yang penuh 
terisi orang. Bom mobil menyebabkan 20 orang tewas dan 300 
lainnya terluka.  

20 November 2003: Istanbul, Turki. Bom bunuh diri menewaskan 27 
orang dan 450 lainnya cedera. 

5 Desember 2003: Di dekat perbatasan Rusia-Chechnya. Bom bunuh 
diri meledakkan kereta api, menewaskan 36 orang dan sekitar 150 
orang lainnya cedera. 

5 Desember 2003: Makassar, Sulawesi Selatan. Muhammad Tang 
alias Ittang (30) yang telah membantu pelarian otak bom Makassar, 
Agung Hamid, dihukum tujuh tahun penjara oleh PN Makassar, 
Sulawesi Selatan yang juga menghukum Suryadi Mas'ud (31) delapan 
tahun penjara. Selain itu, Khaerul alias Herul alias Mato (23) 
dihukum tujuh tahun penjara, Kaharuddin Mustafa lima tahun 
penjara lantaran ikut membantu dan memberikan kemudahan 
kepada tersanga Agung Hamid yang disebut-sebut sebagai otak 
peledakan. Imal Hamid, 35 tahun, dihukum enam tahun penjara 
lantaran menyembunyikan informasi pelaku tindak pidana 
terorisme, yaitu sudah tahu adanya bahan peledak berupa dua 
karung photasium dan satu karung TNT yang disimpan Agung Hamid 
(buron) di rumahnya, di Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, 
Kabupaten Barru. Suriadi SPd, 32 tahun, dihukum tujuh tahun 
penjara. 
 
9 Desember 2003: Di dekat gedung parlemen Rusia di Moskow. 
Akibat bom bunuh diri itu, belasan orang luka berat. Dua wanita 
pelaku pemboman ditemukan tewas. 

Januari 2004: Di Medan, Sumatera Utara. Pelakunya adalah penjual 
mie Aceh dan anggota separatis Gerakan Aceh Merdeka: Sfd Bin Slm 
alias Fudin (30) dan AS alias Mamad (24), penduduk Samlantira dan 
Kecamatan Tanah, Aceh Utara.  

Sementara itu, bom juga meledak di Kafe Samfodo Indah di Kota 
Palopo, Sulawesi Selatan dan mengakibatkan empat tewas dan dua 
orang lagi mengalami luka-luka. Pelakunya, Arman, Idil, Ahmad 
Rizal, Jeddi, Benardi dan Jasmin. Enam orang lainnya yang masih 
buron adalah Aswandi alias Aco bin Kasim, Ishak, Nirwan, Kahar dan 
Agung Hamid. Disinyalir, Agung Hamid juga tokoh utama peledakan 
bom di Mal Ratu Indah Makassar, 5 Desember 2002.  

11 Maret 2004: Madrid, Spanyol. Ledakan bom menewaskan 200 
orang. Tersangkanya, tiga warga Maroko dan dua asal India 
ditangkap, dan diyakini terkait dengan jaringan penjualan dan 
pemalsuan telepon seluler dan SIM Card. “Kemungkinan, kelima 
tersangka memiliki hubungan dengan kelompok radikal di Maroko,” 
kata Menteri Dalam Negeri Spanyol, Angel Acebes. 

21 Maret 2004: Rumah milik nyonya Sugeng di Jalan Bhakti Abri 
Kampung Sindangrasa, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cimanggis 
Depok. Ledakan bom rakitan itu tidak memakan korban jiwa dan 
kerusakan berarti. 

Levi Silalahi, Erwin Prima, TNR dan Berbagai Sumber  
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Rekening Pejabat Pertamina yang Dicurigai 
Akan Diperiksa 
Senin, 19 September 2005 | 17:24 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) akan menyelidiki rekening semua pejabat dan 

pegawai PT Pertamina yang dicurigai menampung hasil 
penyelundupan bahan bakar minyak. 

"Setiap rekening yang menampung hasil kejahatan apapun akan 
kami selidiki, termasuk rekening pegawai Pertamina. Itu memang 
tugas kami," kata Ketua PPATK Yunus Husein seusai rapat dengar 
pendapat dengan Komisi Hukum DPR, Senin (19/9). 

Yunus menegaskan, lembaganya akan menidaklanjuti tuntutan DPR 
agar tidak bersikap deskriminatif. "Sebelumnya kepolisian juga 
sudah minta. Jadi bersamaan akan kami penuhi," kata dia.  
 
Untuk menelusuri rekening-rekening pejabat Pertamina, PPATK 
akan melihat data perbankan. Jika tidak ditemukan adanya aliran 
dana yang dicurigai, lembaganya akan minta data dari penyedia 
jasa keuangan. "Sebagian sudah kami lakukan, tapi hasilnya belum 
masuk semuanya." (Sam C) 

 

Tiga Perwira Tinggi Polri Miliki Rekening 
Mencurigakan 
Selasa, 02 Agustus 2005 | 16:21 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta: Dari 15 polisi yang dicurigai memiliki 
rekening tak wajar, berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan, tiga di antaranya adalah perwira 
tinggi. Sisanya, perwira menengah, perwira pertama, serta bintara. 
 
Hal itu dikatakan juru bicara Mabes Polri Irjen Aryanto Budihardjo 
kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/8). Dikatakannya, laporan 
Pusat Pelaporan itu kini ditindaklanjuti oleh Divisi Profesi dan 
Pengamanan Polri. "Jika ditemukan bukti-bukti yang cukup, akan 
ditindaklanjuti ke penyidikan dan diumumkan nama-namanya," kata 
Aryanto. 
 
Aryanto menyatakan, nama-nama atau inisial-inisial ditulis media 
massa berkaitan dengan rekening mencurigakan ini salah. Ia pun 
menegaskan, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan bersifat sangat rahasia. "Barang siapa dengan sengaja 
menginformasikan ke masyarakat, diancam dengan hukuman 
pidana," tuturnya.  

Pada 26 Juli, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan Yunus Husein memberikan laporan kepada Kepala Polri 
tentang sejumlah anggota kepolisian yang diduga memiliki rekening 
mencurigakan. Erwin Dariyanto  

 

PPATK Selidiki 16 Transaksi Pembalakan Kayu 
Senin, 16 Mei 2005 | 13:42 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) tengah menganalisis 16 laporan transaksi 
keuangan mencurigakan yang terkait dengan transaksi pembalakan 
kayu liar (illegal logging 

Ketua PPATK Yunus Husein menyampaikan hal tersebut dalam rapat 
dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/5).  

Menurut Yunus, PPATK telah menyelesaikan analisis terhadap dua 
kasus pembalakan. "Kedua hasil analisis tersebut telah diserahkan 
kepada penyidik Polri," katanya. Salah satunya, diketahui adanya 
aliran dana ke Singapura sebesar US$ 600 ribu hanya dalam waktu 
tiga bulan.  

Berdasarkan analisis PPATK, ia menambahkan, transaksi keuangan 
dalam kasus pembalakan menunjukkan indikasi bahwa sebagian 
besar dana hasil penjualan kayu dilarikan ke luar negeri. Sedangkan 
yang ada di Indonesia hanya berupa dana-dana dalam rangka 
membiayai operasi penebangan.  

Dari aliran dana itu, tampak adanya peranan perusahaan maupun 
perorangan yang berasal dari Malaysia dan Singapura. Selain itu, 



terdapat oknum pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum 
yang menerima aliran dana tersebut. 

tito sianipar) 

 

Tersangka Mandiri Terlibat Pencucian Uang di 
Belanda 
Senin, 16 Mei 2005 | 16:05 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Salah seorang debitor yang kini telah 
ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kredit macet di Bank 
Mandiri pernah terlibat dalam kasus pencucian uang di Belanda. 
Orang yang dimaksud berinisial ENT.  

Temuan itu diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan Yunus Husein dalam rapat dengar pendapat 
dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Senin (16/5). 

Menurut Yunus, indikasi itu diketahui berdasarkan laporan dari 
publik dan hasil kerja sama PPATK dengan pihak berwenang Italia 
ketika melakukan kunjungan kerja ke sana. "Tersangka itu pernah 
ditangkap di sana (Italia) dalam kaitan kasus tindak pidana 
pencucian uang di Belanda," katanya. 

Sayang Yunus enggan berkomentar lebih jauh soal ini. "ENT itu 
kasus lama. Itu dulu, beberapa tahun yang lalu," ujarnya. 

Berdasarkan data yang dimiliki Tempo, salah satu tersangka yang 
kini sudah mendekam dalam tahanan Kejaksaan Agung adalah 
mantan Direktur Utama PT Siak Zamrud Pustaka, Nader Taher. 
Nader diduga menyelewengkan kucuran kredit Bank Mandiri sebesar 
US$ 4,21 juta untuk pembangunan kilang pengeboran lepas pantai 
yang ternyata tidak dilaksanakan.  

(tito sianipar)  

 

Soal Kredit Macet di Bank Mandiri 

PPATK Belum Temukan Indikasi Pencucian 
Uang 
Rabu, 11 Mei 2005 | 19:38 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi 
Keuangan (PPATK) belum menemukan indikasi pencucian uang 
dalam kasus kredit macet Bank Mandiri. “Belum ada temuan itu 
(pencucian uang). Ini semua masih proses,” ujar Ketua PPATK Yunus 
Husein kepada pers, Rabu (11/5).  

Menurut dia, ketika ditentukan adanya tersangka dari bank 
tertentu, seharusnya segala transaksi yang berkaitan dengan 
dakwaan pidana dilaporkan ke PPATK. “Namun sampai saat ini, 
kami belum dilaporkan unit bank tersebut,” tuturnya merujuk 
Undang Undang No. 15 tahun 2002 tentang Kejaksaan.  

Ia menjelaskan pencucian uang dapat dilihat jika ada pihak yang 
menyembunyikan, menyamarkan, harta kekayaan yang berasal dari 
hasil tindak pidana. “Terus dikasih ke saudara, teman, itu usaha 
menyamarkan asal-usul uang,” tuturnya.  

Apakah PPATK tetap bersikap pasif? Yunus menjawab, “Kerjaan 
kami masih banyak. Biar orang (penegak) hukum yang menangani. 
Tapi kalau diminta, ya kami bantu. Dan sampai sekarang belum 
diminta.”  
 
Kalau akhirnya PPATK diminta membuka aliran dana dari transaksi 
yang ada di Bank Mandiri, menurut dia, akan ditindaklanjuti dengan 
membuka database yang ada di PPATK. R.R. Ariyani 

 

 

 

Nasional 

Kerjasama Kehutanan dan Pencucian Uang 
Ditandatangani 
Senin, 28 Maret 2005 | 19:17 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kehutanan, Malam Sabat Kaban 
dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus 
Husein sepakat menandatangani nota kesepahaman dalam rangka 
penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan dan 
tindak pidana pencucian uang. 

Nota kesepahaman yang ditandatangani di Gedung Manggala 
Wanabakti, Jakarta, Senin (28/3) ini dibuat berdasarkan kesadaran 
untuk mencegah dan memberantas kejahatan di bidang kehutanan 
dan menegakkan rezim anti pencucian uang. Dasar hukum 
dibuatnya nota kesepahaman ini berdasarkan Undang-Undang No. 5 
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang.  

Dalam nota kesepahaman, pihak PPATK berwenang untuk meminta 
dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan, serta 
mengaudit. Kerjasama yang akan dijalin kedua belah pihak meliputi 
pertukaran data dan informasi, melakukan analisis keuangan 
terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Juga membentuk 
gugus tugas tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan, dan 
bekerja sama dalam pendidikan dan pelatihan pengkajian dan 
analisis transaksi keuangan tentang tindak pidana pencucian uang.  

Menteri Kaban menyatakan evaluasi akan dilakukan dalam jangka 
waktu satu tahun. "Para pihak akan dipertemukan secara periodik," 
katanya. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kerjasama 
antar dua lembaga ini dibebankan pada anggaran kedua belah 
pihak. "Dana yang ada di Departemen Kehutanan ditambah dengan 
dana yang dimiliki PPATK," kata Yunus. 

Menurut Kaban, kerugian negara yang diakibatkan oleh illegal 
logging telah mencapai Rp 45 Trilyun pertahun, selain itu juga 
mengakibatkan penyusutan hutan seluas 2 hektar tiap tahun. 
"Pemerintah telah kehilangan pendapatan dari bea dan pajak yang 
tidak dibayar pencapai Rp 11 juta permenit,"katanya. Selain itu 
aktivitas penebangan liar juga mengakibatkan ketidakstabilan 
ekosistem hutan yang dapat menimbulkan berbagai bencana alam. 
 
Rini Kustiani 

 

Ekbis 

Indonesia Harus Terus Kejar Komitmen 
Singapura Kerjasama Berantas Pencucian Uang 
Kamis, 03 Maret 2005 | 20:01 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta: Penasihat khusus pemerintah Norwegia 
dalam bidang pemberantasan korupsi dan pencucian uang Eva Joly 
menyatakan pemerintah Indonesia perlu secara tegas meminta 
komitmen Singapura dalam memberantas tindak pidana pencucian 
uang. "Upaya pemerintah Indonesia meminta informasi dan proses-
proses terkait dengan Singapura harus terdokumentasi baik. 
Sehingga lembaga yang menangani tindak pencucian uang bisa 
dinilai kooperatif atau tidak," ujarnya hari ini, Kamis (3/3) di 
Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 
Jakarta.  
 
Menurut Eva, seringkali masalah yang dihadapi pemerintah 
Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi adlaah tidak 
adanya ketegasan dalam bertindak. "(Indonesia) selalu melihat 
kemungkinan adanya kesulitan, tanpa berusaha menyelesaikan 



masalah itu. Dengan karena sebelumnya mengira Singapura tidak 
akan menyambut baik permintaan Indonesia, maka tidak ada 
tindakan nyata untuk meminta langsung dan tegas kepada 
Singapura," tuturnya.  

Di masa mendatang, kata Eva, langkah awal yang perlu diambil 
pemerintah Indonesia adalah meminta bantuan kepada Kepolisian 
Singapura agar mendapat informasi. "Lalu ditindaklanjuti dengan 
Kejaksaan yang memproses informasi tersebut. Dan seterusnya," 
paparnya.  
 
Secara pribadi, Eva meyakini Singapura akan mendukung upaya 
pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pencucian uang. 
Karena Singapura adalah bagian dari komunitas internasional. 
Mereka adalah anggota Financial Action Task Force (FATF). "Jika 
mereka menolak permintaan dari Indonesia, maka sikap kooperatif 
mereka bisa dievaluasi oleh sistem FATF," tegasnya.  

Sebelumnya, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan Yunus Husein Singapura sampai saat ini belum 
menandatangani nota kesepahaman menyoal bantuan hukum timbal 
untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. "Kita sudah dua kali 
menawarkan Suspicious Transaction Report Office ke Singapura 
untuk MOU. Pada surat kedua, mereka (Singapura) menyatakan 
akan mempertimbangkan. Tapi sampai sekarang MoU-nya belum 
ditandatangani," ujarnya.  

Sikap Singapura ini, kata Yunus, berbeda dengan Malaysia dan 
Filipina yang sudah menyetujui kerjasama dengan Indonesia. Namun 
demikian, menurut dia, pemerintah Indonesia terus bersikap 
proaktif mendekati Singapura.  

Yunus menyatakan Presiden sudah ke Singapura untuk 
membicarakan tentang ekstradisi dan diharapkan dapat 
menyelesaikan masalah terkait. "Tapi targetnya (ekstradisi) tidak 
tahu," ucapnya.  

Dalam pidato pembukaan lokakarya bertajuk "Asset Tracing and 
Asset Recovery", Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 
Keamanan Widodo AS menyatakan pemerintah Indoensia telah 
membuktikan komitmen untuk memberantas korupsi dan pencucian 
uang. "Beberapa waktu lalu Presiden telah berbicara dengan 
perdana menteri Singapura guna menyelesaikan penyusunan 
perjanjian ekstradisi antara RI dan Singapura," paparnya.  

Widodo pun mengeluhkan belum tersedianya kerangka hukum yang 
memadai dalam memproses pengembalian aset. Ia pun 
mencontohkan skandal besar BNI dan Bank Global. Menurut 
informasi yang bisa dipercaya, kata dia, uang besar dalam jumlah 
besar hasil pendiskontoan L/C Bank BNI yang menggunakan 
dokumen-dokumen fiktif ternyata saat ini tersebar di banyak 
lembaga keuangan di berbagai negara. Hasil kejahatan itu berupa 
simpanan dan rekening bank di luar negeri. "Hingga saat ini Bank 
BNI baru menerima sebagian kecil pengembalian aset akibat 
pembobolan tersebut. Kasus itu sudah barang tentu dapat 
menggangu proses konsolidasi Bank BNI dan dapat berpengaruh 
pada sistem perbankan nasional," jelasnya.  

Dalam pengembalian aset, kata Widodo, pemerintah sekarang 
sedang meratifikasi ASEAN Regional Treaty on Mutual Assistance in 
Criminal Matters. Selain itu pemerintah juga akan memperluas 
kerjasama bantuan hukum timbal baik dengan negara-negara safe 
heaven countries atau laundering countries.  

RR. Ariyani 

 

Ekonomi & Bisnis 

Biaya Transaksi Antar Negara Menurun 
Rabu, 16 Pebruari 2005 | 04:25 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Biaya transaksi keuangan dari dan ke 
Indonesia kini lebih murah dan tidak dicurigai sebagai pencucian 
uang. Hal ini terjadi menyusul keluarnya Indonesia dari daftar 
hitam yang dilansir Gugus Tugas Internasional Anti Pencucian Uang 
(FATF). 
 
Daftar hitam dimaksud adalah kelompok negara-negara yang 
dianggap tidak kooperatif memberantas tindak pidana pencucian 
uang.  
 
Dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR 
kemarin, Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah 
mengatakan, dengan bebasnya Indonesia dari daftar hitam, ?ongkos 
bisnis menjadi lebih efisien (murah) bagi orang luar dan kita 
sendiri,? 
 
Di beberapa negara, kata Burhanuddin, ongkos transaksi ke 
Indonesia sudah turun. Di Hongkong misalnya, selama masuk daftar 
hitam, biaya transaksi dikenakan 60 persen dari total dana yang 
ditransfer. ?Kini biaya itu turun menjadi tinggal 10 persen,? 
tuturnya.  
 
Begitu juga di Belanda. Sebelumnya, biaya transaksi keuangan ke 
Indonesia mencapai 80 persen. "Kini tinggal 50 persen, dan saya 
dengar sudah turun lagi," kata Burhanuddin. 

Dia menuturkan, selama tergolong sebagai negara surga mencuci 
uang, bank komersial di luar negeri diberi peringatan oleh bank 
sentralnya agar berhati-hati jika melakukan transaksi atau 
pinjaman ke Indonesia. "Di bank itu, nama Indonesia terpampang 
sebagai negara yang tidak kooperatif (dalam memberantas 
pencucian uang)," kata dia. 

Dengan turunnya biaya transaksi itu, Burhanuddin berharap, 
investor akan segera masuk ke Indonesia. "Sebab itu bisa 
menurunkan suku bunga," katanya, "karena uang investor 
merupakan pinjaman dari bank sentral negaranya.?  

Keluarnya Indonesia dari daftar hitam, ditegaskan Burhanuddin, 
merupakan momentum bagi Indonesia untuk menunjukan 
keseriusannya memberantas pencucian uang. "Kita harus tunjukkan, 
tidak ada kesempatan pencucian uang di sini," kata Burhanuddin.  
 
Ditambahkan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan kini 
menetapkan aturan baru dalam pelaporan transaksi mencurigakan. 
Setiap bank dan lembaga keuangan wajib melaporkan transaksi 
yang mencurigakan ke PPATK maksimal tiga hari.  

Lewat dari tiga hari, PPATK akan melaporkannya ke Mabes Polri 
atau Kejaksaan Agung untuk diproses pidana lebih lanjut. 
Sebelumnya, batas waktu laporan transaksi mencurigakan dari 
penyedia jasa keuangan selama satu minggu. 

Jika ditemukan transaksi yang melebihi batas ketentuan, kata 
Burhanuddin, kelebihan dananya akan diperiksa selama seminggu. 
"Jadi, dana di bawah batas yang ditentukan, masuk ke rekening 
yang bersangkutan, kelebihannya diperiksa."  

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemberantasan 
pencucian uang, batas transaksi yang dianggap mencurigakan 
mengandung pencucian uang adalah Rp 100 juta. 



Sempitnya waktu pelaporan itu, dipaparkan Deputi Gubernur Senior 
Bank Indonesia Miranda Goeltom, untuk mengurangi kesempatan 
para pelaku memanipulasi celah peraturan. Menurut dia, 
pengenalan nasabah (know your customer) merupakan alat yang 
ampuh mendeteksi pencucian uang. 

"Ini sesuatu yang penting," ucap Miranda, "jangan sampai ini 
dijadikan alat memanipulasi." 

Kepala PPATK Yunus Husein pernah mengatakan, lembaga keuangan 
belum seluruhnya menyampaikan laporan transaksi keuangan yang 
mencurigakan. Hingga Januari lalu, lembaga keuangan yang sudah 
menyampaikan laporan belum mencapai 50 persen. 

PPATK pun secara terbuka sudah mengumumkan penyedia jasa 
keuangan yang belum menyerahkan laporan transaksinya. 

Penyedia jasa keuangan yang sudah menyampaikan laporan baru 79 
perusahaan, terdiri dari 69 bank 10 non bank. Dari laporan yang 
masuk, sebanyak 1.480 transaksi tergolong berindikasi pencucian 
uang. Hingga kini, PPATK telah menyerahkan 257 kasus transaksi 
mencurigakan ke polisi dan kejaksaan.  

Undang-undang memang mewajibkan setiap lembaga keuangan 
menyampaikan laporan transaksi itu. Dalam setiap sidang, FATF 
selalu menilai Indonesia terlampau lemah dalam soal pelaporan ini. 
 
Pada sidang 9-11 Februari 2004 di Paris pekan lalu, dalam 
rekomendasinya, FATF kembali menegaskan pentingnya laporan 
transaksi. Pada sidang itu pula, FATF mengeluarkan Indonesia dari 
daftar hitam negara pencuci uang.  

Bagja Hidayat/Evy Flamboyan 

Ekonomi Bisnis 

Indonesia Bukan Lagi Surga Cuci Uang 
Sabtu, 12 Pebruari 2005 | 01:37 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta: Setelah berjuang cukup lama, 
Indonesia akhirnya bisa keluar dari daftar negara surga pencucian 
uang. Keputusan itu diambil dalam sidang Financial Action Task 
Force for Money Laundering (FATF), lembaga internasional yang 
memerangi tindak pidana ini, di Paris pada 9-11 Februari. 
 
Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie didampingi 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda 
Goeltom langsung melaporkan perkembangan ini kepada Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono. 

Seusai pertemuan tersebut, kepada pers Aburizal mengatakan, 
FATF menilai Indonesia pantas keluar dari daftar hitam itu. 
Pemerintah pun berpendapat telah melakukan serangkaian upaya 
untuk memberantas praktek pencucian uang. 

Selain Indonesia, Filipina dan Cook Island mendapatkan keputusan 
serupa. Sementara itu, Myanmar, Nigeria, dan Nauru masih 
bercokol dalam daftar negara yang nonkooperatif. 

Menteri Perdagangan Mari E. Pangestu mengatakan bahwa 
keberhasilan Indonesia, selain berkat lobi pemerintah, juga karena 
survei FATF pada 27-28 Januari lalu. Survei menunjukkan, Indonesia 
sudah kooperatif. "Mereka menilai, kita telah memenuhi syarat-
syarat untuk keluar dari daftar hitam FATF," ujarnya. 
 

Mari menambahkan, keberadaan PPATK yang independen juga 
menjadi faktor kunci. Selain itu, Indonesia telah melakukan 40 hal 
yang direkomendasikan FATF. 

Presiden Yudhoyono beberapa waktu lalu telah mengutus empat 
menteri untuk melobi sejumlah negara. Aburizal diutus ke Amerika 
Serikat dan Brasil, Menteri Keuangan Jusuf Anwar ke Australia dan 
Selandia Baru, Mari Pangestu ke Prancis dan Inggris, sedangkan 
Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra ditugasi melobi 
Jepang.  
 
Menurut Kepala PPATK Yunus Husein, ada enam catatan FATF 
mengenai hal-hal yang perlu dilakukan Indonesia. Pemerintah 
diminta mendorong bank-bank kecil melaporkan transaksi yang 
mencurigakan. "Dari 132 bank, baru 72 yang bersedia melaporkan," 
katanya. 
 
Selain itu, kata Yunus, pemerintah diminta meningkatkan 
kemampuan penegak hukum dalam menangani perkara, melakukan 
penanganan perkara yang tepat waktu, terus melakukan audit 
terhadap lembaga jasa keuangan secara tegas, membuat undang-
undang mengenai bantuan hukum timbal balik, dan memenuhi 
komitmen untuk mendukung operasional PPATK.  

Menanggapi hal itu, Aburizal mengatakan, pemerintah akan 
meningkatkan kemampuan PPATK, baik segi operasional maupun 
dukungan keuangan. Presiden ingin agar para pegawai PPATK digaji 
oleh pemerintah. 

Budi Riza/Evy Flamboyant-Tempo 

Nasional 

Polisi Belum Terima Laporan Keberadaan 
Irawan Salim di Singapura 
Selasa, 25 Januari 2005 | 15:37 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) belum melapor ke Mabes Polri perihal 
keberadaan Direktur Utama Bank Global, Irawan Salim, di 
Singapura. "Belum," kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes 
Polri, Komjen Pol Suyitno Landung, menjawab pertanyaan 
wartawan di ruang kerjanya, Selasa (25/1).  

Seperti diberitakan sebelumnya, Irawan Salim diduga memiliki 
rumah di Singapura. Soal ini pernah diungkap Ketua PPATK, Yunus 
Husein yang mengaku mengetahui keberadaan Irawan. Menurut 
Suyitno, Yunus belum memberitahukannya ke Mabes Polri.  

Di hadapan wartawan, Suyitno sempat mencoba menghubungi 
Yunus melalui telepon genggamnya. "Ini kan menarik buat kita, 
siapa yang mengetahui Irawan ada di Singapura, apakah Yunus atau 
anggotanya, atau Konjen di Singapura," kata Suyitno. Menurut 
Suyitno, Pihaknya akan menindaklanjuti informasi ini jika sudah 
jelas keberadaan Irawan yang statusnya buron.  

Martha Warta  

Ekbis 

PPATK Minta Bank Laporkan Dana Milik 
Tersangka Bank Global 
Kamis, 13 Januari 2005 | 16:45 WIB  



TEMPO Interaktif, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi 
Keuangan (PPATK) meminta bank yang menyimpan rekening milik 
tersangka kasus Bank Global segera melaporkannya sebagai 
transaksi keuangan mencurigakan. PPATK juga menduga tersangka 
kasus bank Global terindikasi melakukan tindak pidana pencucian 
uang. 
 
Wakil Kepala PPATK, I Gde Made Sadguna menegaskan semua 
lembaga keuangan yang terkait kasus bank Global wajib melaporkan 
ke PPATK. Menurutnya PPATK masih melakukan kerjasama dengan 
Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi bank serta lembaga keuangan 
lainnya yang terkait bank Global. "Kalau tidak melaporkan berarti 
melanggar undang-undang," kata usai seminar Kampanye Sosialisasi 
Anti Pencucian Uang di kantor PPATK, Jakarta, Kamis (13/1). 
 
Sadguna mengaku belum mengetahui bank atau lembaga keuangan 
yang menyimpan dana tersangka kasus Bank Global. Menurutnya 
PPATK dan BI masih melakukan penelusuran. Hingga saat ini juga, 
Sadguna mengatakan belum menerima inisatif laporan dari bank 
atau lembaga keuangan terkait itu. "Kami masih menelusuri apakah 
mereka tidak melaporkan karena tidak mengetahui atau ada unsur 
kesengajaan," kata dia. "Kalau unsur kesengajaan arahnya sudah 
jelas pidana". 

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang pasal 13, setiap penyedia jasa keuangan wajib 
menyampaikan laporan keuangan kepada PPATK seandainya ada 
transaksi mencurigakan atau transaksi tunai sebesar Rp 500 juta 
secara kumulatif dalam satu hari. Lembaga keuangan yang sengaja 
tidak melaporkan transaksi itu, sesuai pasal 8, diancam denda 
paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.  

Di tempat yang sama, Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan 
tersangka utama bank Global, Irawan Salim diduga kuat melakukan 
pencucian uang di dalam dan luar negeri. Yunus mengatakan 
Direktur Utama Bank Global ini, diduga mempunyai aset properti 
senilai 4,1 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 23 miliar. "Sebagian 
besar dipakai istrinya di Singapura," katanya. 

Menurutnya kegiatan menyamarkan uang hasil kejahatan perbankan 
dengan membeli aset properti sudah termasuk kategori pencucian 
uang. Sebelumnya, Yunus juga meminta BI, kepolisian dan 
kejaksaan manambah dakwaan dengan Undang-Undang Anti-
Pencucian Uang dalam kasus bank Global.  

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang, tersangka pencuci uang akan terancam hukuman 
penjara maskimal 15 tahun tanpa denda. Dengan gabungan 
dakwaan ini, Yunus mengharapkan kejahatan perbankan dapat 
diminimalisir. "Jadi nantinya hukumannya yang paling maksimal," 
kata Yunus. 

BI mengadukan tersangka bank Global dengan Undang-Undang 
Perbankan nomor 10 tahun 1998 pasal 49. Dalam pasal ini, 
tersangka yang mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, 
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam 
pembukuan atau dalam laporan terancam hukuman penjara 
minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun. Selain itu, kepolisian 
juga mengunakan undang-undang pidana dalam menjerat Irawan 
Salim.  
 
Yandi MR 

 

Ekonomi & Bisnis 

Biaya Transaksi Antar Negara Menurun 
Rabu, 16 Pebruari 2005 | 04:25 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Biaya transaksi keuangan dari dan ke 
Indonesia kini lebih murah dan tidak dicurigai sebagai pencucian 
uang. Hal ini terjadi menyusul keluarnya Indonesia dari daftar 
hitam yang dilansir Gugus Tugas Internasional Anti Pencucian Uang 
(FATF). 

Daftar hitam dimaksud adalah kelompok negara-negara yang 
dianggap tidak kooperatif memberantas tindak pidana pencucian 
uang.  
 
Dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR 
kemarin, Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah 
mengatakan, dengan bebasnya Indonesia dari daftar hitam, ?ongkos 
bisnis menjadi lebih efisien (murah) bagi orang luar dan kita 
sendiri,? 
 
Di beberapa negara, kata Burhanuddin, ongkos transaksi ke 
Indonesia sudah turun. Di Hongkong misalnya, selama masuk daftar 
hitam, biaya transaksi dikenakan 60 persen dari total dana yang 
ditransfer. ?Kini biaya itu turun menjadi tinggal 10 persen,? 
tuturnya.  
 
Begitu juga di Belanda. Sebelumnya, biaya transaksi keuangan ke 
Indonesia mencapai 80 persen. "Kini tinggal 50 persen, dan saya 
dengar sudah turun lagi," kata Burhanuddin. 

Dia menuturkan, selama tergolong sebagai negara surga mencuci 
uang, bank komersial di luar negeri diberi peringatan oleh bank 
sentralnya agar berhati-hati jika melakukan transaksi atau 
pinjaman ke Indonesia. "Di bank itu, nama Indonesia terpampang 
sebagai negara yang tidak kooperatif (dalam memberantas 
pencucian uang)," kata dia. 

Dengan turunnya biaya transaksi itu, Burhanuddin berharap, 
investor akan segera masuk ke Indonesia. "Sebab itu bisa 
menurunkan suku bunga," katanya, "karena uang investor 
merupakan pinjaman dari bank sentral negaranya.?  

Keluarnya Indonesia dari daftar hitam, ditegaskan Burhanuddin, 
merupakan momentum bagi Indonesia untuk menunjukan 
keseriusannya memberantas pencucian uang. "Kita harus tunjukkan, 
tidak ada kesempatan pencucian uang di sini," kata Burhanuddin.  

Ditambahkan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan kini 
menetapkan aturan baru dalam pelaporan transaksi mencurigakan. 
Setiap bank dan lembaga keuangan wajib melaporkan transaksi 
yang mencurigakan ke PPATK maksimal tiga hari.  

Lewat dari tiga hari, PPATK akan melaporkannya ke Mabes Polri 
atau Kejaksaan Agung untuk diproses pidana lebih lanjut. 
Sebelumnya, batas waktu laporan transaksi mencurigakan dari 
penyedia jasa keuangan selama satu minggu. 

Jika ditemukan transaksi yang melebihi batas ketentuan, kata 
Burhanuddin, kelebihan dananya akan diperiksa selama seminggu. 
"Jadi, dana di bawah batas yang ditentukan, masuk ke rekening 
yang bersangkutan, kelebihannya diperiksa."  

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemberantasan 
pencucian uang, batas transaksi yang dianggap mencurigakan 
mengandung pencucian uang adalah Rp 100 juta. 

Sempitnya waktu pelaporan itu, dipaparkan Deputi Gubernur Senior 
Bank Indonesia Miranda Goeltom, untuk mengurangi kesempatan 
para pelaku memanipulasi celah peraturan. Menurut dia, 
pengenalan nasabah (know your customer) merupakan alat yang 
ampuh mendeteksi pencucian uang. 

"Ini sesuatu yang penting," ucap Miranda, "jangan sampai ini 
dijadikan alat memanipulasi." 

Kepala PPATK Yunus Husein pernah mengatakan, lembaga keuangan 
belum seluruhnya menyampaikan laporan transaksi keuangan yang 
mencurigakan. Hingga Januari lalu, lembaga keuangan yang sudah 
menyampaikan laporan belum mencapai 50 persen. 

PPATK pun secara terbuka sudah mengumumkan penyedia jasa 
keuangan yang belum menyerahkan laporan transaksinya. 
 
Penyedia jasa keuangan yang sudah menyampaikan laporan baru 79 
perusahaan, terdiri dari 69 bank 10 non bank. Dari laporan yang 
masuk, sebanyak 1.480 transaksi tergolong berindikasi pencucian 



uang.  
Hingga kini, PPATK telah menyerahkan 257 kasus transaksi 
mencurigakan ke polisi dan kejaksaan.  

Undang-undang memang mewajibkan setiap lembaga keuangan 
menyampaikan laporan transaksi itu. Dalam setiap sidang, FATF 
selalu menilai Indonesia terlampau lemah dalam soal pelaporan ini. 
 
Pada sidang 9-11 Februari 2004 di Paris pekan lalu, dalam 
rekomendasinya, FATF kembali menegaskan pentingnya laporan 
transaksi. Pada sidang itu pula, FATF mengeluarkan Indonesia dari 
daftar hitam negara pencuci uang.  

Bagja Hidayat/Evy Flamboyan 

 

Ekonomi 

BI dan PPATK Minta Bank Lebih Mengenali 
Nasabah 
Kamis, 13 Januari 2005 | 21:04 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan 
Analisa Transaksi Keuangan meminta bank lebih mengenali nasabah 
untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencucian uang.  
 
Sesuai dengan peraturan BI setiap bank wajib mengenali 
nasabahnya termasuk meminta asal sumber dana dan tujuan 
mnyimpan dananya. 

Deputi Kepala Biro Komunikasi Babk Indonesia (BI) Erwin Riyanto 
mengatakan, ketentuan pengenalan nasabah ini tercantum dalam 
Peraturan BI Nomor 3/10/PBI Tahun 2001 yang disempurnakan 
menjadi Peraturan Nomor 5/21/PBI Tahun 2003.  

Dalam peraturan itu bank wajib meneliti kebenaran dokumen 
mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan 
usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi 
lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon 
nasabah, serta identitas pihak lainnya. 

Menurut dia, BI akan mengenakan sanksi administratif berupa 
denda uang, teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam 
kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, 
pemberhentian pengurus bank,serta dalam daftar orang tercela di 
bidang perbankan, bagi bank yang tidak melakukan prinsip 
pengenalan nasabah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.  

“BI juga dapat melakukan penurunan tingkat kesehatan bank,” kata 
Erwin dalam seminar Kampanye Sosialisasi Anti Pencucian Uang di 
gedung PPATK Jakarta hari ini.  

Sementara itu, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, kesadaran 
penyelenggara jasa keuangan masih belum tinggi dalam upaya 
pencegahan dan penanganan pencucian uang.  

Karena itu, dia mengancam, akan segera mengumumkan kepada 
publik bank yang tidak melaporkan adanya transaksi yang 
mencurigakan. “Sanksi masyarakat akan lebih besar pengaruhnya 
saat kami mengumumkan nama bank itu,” kata Yunus. 

Menurut dia, pengenalan nasabah akan efektif meminimalisir tindak 
pidana pencucian uang di Indonesia.  

b>Yandi MR - Tempo 

 

2006 

Singapura Masih Enggan Atasi Pencucian Uang 
Bersama Indonesia 
Rabu, 15 November 2006 | 08:36 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia kesulitan bekerja sama 
dengan Singapura dalam menangani pencucian uang. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein mengungkapkan Indonesia sudah dua kali mengajukan 
nota kesepahaman kerja sama penanganan pencucian uang dengan 
Singapura. Namun, sampai saat ini pemerintah Singapura belum 
merespons permintaan Jakarta. "Kesulitan ini juga dialami Malaysia 
dan Filipina," katanya. 

Akibatnya, kerja sama penanganan pencucian uang dengan Negeri 
Singa itu tidak berkembang. Dari empat bentuk kerja sama, kata 
dia, baru satu yang dilakukan kedua negara, yakni bantuan hukum. 
"Tiga bentuk kerja sama lain, yakni tukar-menukar informasi, 
ekstradisi, dan penyerahan orang yang terkena hukuman, belum 
ada," paparnya. 

Menurut dia, aparat hukum yang akan mengejar pelaku kejahatan 
keuangan atau koruptor di Singapura terpaksa meminta informasi 
ke Amerika. "Kalau minta ke Singapura, mereka mengajukan 
pertanyaan detail," ujarnya. Negara kecil itu beralasan: harus 
meminta izin dulu kepada pemilik rekening. 

Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama 
penanganan pencucian uang dengan 15 negara. Kemarin Indonesia 
menandatangani nota kesepahaman dengan Myanmar. Akhir bulan 
nanti dengan Cayman Island dan Afrika Selatan. 

Wong Kwok Onn, Asisten Direktur Departemen Urusan Komersial 
Kepolisian Singapura, yang hadir dalam acara PPATK kemarin, 
bungkam soal keengganan Singapura bekerja sama dengan 
Indonesia dalam menangani pencucian uang. "Saya tidak dapat 
memberikan keterangan kepada pers," ujarnya kepada Tempo.  

Investigator keuangan dari Departemen Urusan Komersial Singapura 
ini juga diam dan berjalan menjauh ketika Tempo mencoba 
mengajukan pertanyaan lain. 

Menurut Yunus, sebenarnya Wong bisa memberikan penjelasan 
kebijakan Singapura soal penanganan pencucian uang. "Jabatan dia 
cukup tinggi, bukan level teknis," katanya. Wong pernah mengetuai 
lembaga sejenis PPATK di Singapura. "Sekarang lembaga itu ada di 
bawah dia." 

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. 
mengatakan kerja sama antarnegara sangat penting untuk 
menyelamatkan aset yang digondol kriminal. Minimnya kerja sama 
dengan negara lain mengakibatkan pelaku kasus pembobolan PT 
Bank Negara Indonesia Tbk. senilai Rp 1,2 triliun baru sebagian yang 
dapat ditangkap. "Aliran dananya ternyata sampai ke Singapura dan 
beberapa negara lain," katanya. (Budiriza) 

 

PPATK Ingin Punya Kewenangan Menyelidiki 
Kamis, 09 November 2006 | 06:47 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta: 

ewenangan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 
(PPATK) akan menjadi lebih luas dan semakin kuat (powerfull).  
 
Kepala PPATK Yunus Husein mengungkapkan, dalam Rancangan 
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang baru, 
kewenangan lembaga Anti-Pencucian Uang diperluas.  
 
Misalnya, kata dia, PPATK bisa membekukan rekening 
mencurigakan. Kedua, PPATK bisa membekukan transaksi. Ketiga, 
PPATK juga punya hak menyelidiki, bahkan berhak menyadap 
komunikasi. 
 
"Perluasan kewenangan ini sangat penting agar pencegahan dan 
pemberantasan pencucian uang bisa semakin efektif, sehingga 
pengembalian uang semakin baik," ujarnya kepada Tempo di 
Jakarta kemarin. (Sofian) 



Pembalak Liar Diduga Transfer Duit Ke Pejabat 
Jum'at, 03 Maret 2006 | 05:54 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sepuluh pejabat diduga terlibat kasus 
pembalakan liar. Indikasi keterlibatan ini diketahui dari aliran dana 
ke rekening pejabat tersebut dari para pengusaha kayu ilegal. 
Sepuluh pejabat ini berasal dari berbagai instansi.  

“Ada sipil, militer maupun polisi,” kata Kepala Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein di Jakarta, Kamis 
(2/3), usai mengikuti rapat Operasi Hutan Lestari III di Badan 
Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. Rapat ini juga 
dihadiri Kepala Kepolisian Jenderal Sutanto dan Menteri Kehutanan 
Malam Sambat Ka'ban.  

Yunus menolak menyebut identitas sepuluh pejabat ini. Nilai 
transfernya bervariasi, “Dari jutaan hingga satu, dua miliar rupiah,” 
katanya. Aliran dana ini, menurut dia, telah dilaporkan ke polisi 
dan kejaksaan agung. Laporan ini merupakan bagian dari 14 kasus 
aliran dana hasil pembalakan liar yang dilaporkan PPATK. Selain 
aliran dana ke rekening di dalam negeri, kata dia, juga ada yang 
mengalir ke rekening di negara jiran.  

PPATK berhasil menyimpulkan bahwa aliran dana yang masuk ke 
rekening sepuluh pejabat ini berasal dari hasil pembalakan liar. 
Menurut Yunus, ini didasarkan peta jaringan transfer yang 
dimilikinya. “Pejabat tersebut merima dari pengusaha kayu. 
Pengusaha kayunya bermain, pejabat terima dari pengusaha yang 
main. Berarti ikut bermain kan? Masak tidak ada kaitan?” katanya.  
 
Kepala Kepolisian Jenderal Sutanto mengaku pihaknya tengah 
menyusun strategi untuk dapat menindak para pelaku pembalakan 
liar, baik yang di lapangan maupun para cukong. Sutanto berharap 
dapat membasmi kegiatan ini pada tahun 2006.  

Para cukong yang menjadi otak pembalakan liar itu, menurut 
Sutanto, merupakan para pengusaha besar yang sudah dikenal 
masyarakat. “Selama ini yang ditangkap hanya penebang, supir dan 
orang yang berada di lapangan. Sedangkan cukongnya tidak 
kelihatan,” ujar Yunus. (Dimas Adityo)  

  

Empat Perwira Pemilik Rekening Bermasalah 
Segera Diadili 
Kamis, 26 Januari 2006 | 16:06 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, mengatakan empat 
perwira kepolisian yang diduga memiliki rekening bermasalah telah 
diajukan ke pengadilan. 

Dari empat perwira tersebut, seorang purnawirawan perwira tinggi 
dan tiga lainnya perwira menengah yang masih aktif. "Tapi nilainya 
kecil, tidak sampai ratusan miliar," ujar Yunus di Kantor 
Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Jakarta hari ini. 

Sementara itu, Brigadir Jenderal M. Niam S., Direktur II Ekonomi 
Khusus, mengatakan dari hasil penyelidikan tim penyidik Mabes 
Polri didapatkan bahwa dari 15 perwira Polri yang dilaporkan oleh 
PPATK, satu orang dihentikan penyelidikannya karena telah 
meninggal dunia, seorang tidak jelas, dan sembilan lainnya dapat 
mempertangungjawabkan bahwa rekeningnya tidak bermasalah. 

"Empat orang kita tingkatkan penyidikannya," ujarnya. Dari 
keempat orang tersebut, seorang perwira menengah akan 
disidangkan bulan ini di Papua. (eko nopiansyah) 

 

2003 

Penyelundupan Bahan Bakar 

HUKUMONLINE 

Berita 

Wajib Lapor Soal Money Laundering Bisa Ancam 
Bisnis Advokat 
[11/12/04]  

Advokat khawatir akan ditinggalkan kliennya jika undang-undang 
mewajibkannya untuk melaporkan adanya transaksi yang 
mencurigakan.  

Menurut pakar hukum perbankan Sutan Remy Sjahdeini, advokat di 
Indonesia tidak diharuskan melaporkan adanya transaksi keuangan 
kliennya yang mencurigakan, mengingat adanya ketentuan 
kerahasiaan klien dalam Pasal 19 UU No. 18/2003 tentang Advokat.  

“Bagi lawyer itu berlaku UU Advokat (UU No.18/2003, red) yang 
harus merahasiakan hubungan dia dengan kliennya, termasuk 
perkaranya sendiri. Kalau begitu tidak laku nanti dia. Begitu pula 
dengan profesi akuntan yang terikat dengan kode etik profesinya,” 
papar Remy saat ditemui hukumonline usai seminar di Jakarta, 
Kamis (9/12).  

Walau demikian, Remy berpendapat bahwa pelaporan adanya 
transaksi keuangan mencurigakan bergantung pengaturan di 
berbagai negara. Artinya, bisa saja berbeda pengaturan di tiap 
negara.  

“Kalau di luar negeri memang tidak hanya penyedia jasa keuangan, 
perusahaan real estate juga harus memberikan laporan kalau 
sampai ada orang membeli rumah secara tunai dengan jumlah yang 
besar,” kata Remy. Perlu pula diketahui, Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewajibkan penyedia jasa 
keuangan (PJK) mematuhi aturan-aturan terkait Prinsip Mengenal 
Nasabah (Know Your Customer Principles). 

Seperti ditulis sebelumnya, Kepala PPATK Yunus Husein mengatakan 
bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk memperluas cakupan 
pihak yang wajib memberi laporan soal adanya transaksi yang 
mencurigakan. Melalui usulan revisi UU No.25/2003 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang, PPATK akan memperluas lingkup reporting 
parties kepada profesi advokat, akuntan, notaris, dan agen real 
estate. 

Menurut Yunus, masuknya advokat, notaris, akuntan, dan agen real 
estate sebagai bagian dari reporting parties merupakan salah satu 
rekomendasi yang tertuang dalam Forty Reccomendations yang 
telah direvisi oleh Financial Action Task Force on Money Laudering 
(FATF) pada Juni 2003. 

Tabel: The Forty Recommendations 

Measures To Be Taken By Financial Institutions And Nonfinancial 
Businesses And Professions To Prevent Money Laundering And Terrorist 
Financing 

12. The customer due diligence and record-keeping requirements set out in 
Recommendations 5, 6, and 8 to 11 apply to designated non-
financial businesses and professions in the following situations: 

a)      Casinos – when customers engage in financial transactions 
equal to or above the applicable designated threshold. 

b)      Real estate agents - when they are involved in transactions 
for their client concerning the buying and selling of real 
estate. 

c) Dealers in precious metals and dealers in precious stones - when 
they engage in any cash transaction with a customer equal to 
or above the applicable designated threshold. 

d)      Lawyers, notaries, other independent legal professionals 
and accountants when they prepare for or carry out 
transactions for their client concerning the following 
activities: 

-          buying and selling of real estate; 

-          managing of client money, securities or other assets; 



-          management of bank, savings or securities accounts; 

-          organisation of contributions for the creation, 
operation or management of companies; 

-          creation, operation or management of legal persons 
or arrangements, and buying and selling of business 
entities. 

e)      Trust and company service providers when they prepare for 
or carry out transactions for a client concerning the 
activities listed in the definition in the Glossary. 

Sumber: Website FATF (http://www1.oecd.org/fatf/pdf/40Recs-
2003_en.pdf 

(Amr/CR) 

 

Berita 

PPATK akan Audit Lima Bank yang Dinilai tidak 
Kooperatif  
[6/11/04]  

Lima bank tidak menghadiri panggilan PPATK. Mereka bisa dijatuhi 
denda Rp. 250 juta.  

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah 
memanggil 87 bank umum yang tidak pernah melaporkan transaksi 
keuangan mencurigakan, pada September lalu. Dari pemanggilan 
tersebut, ada lima bank yang tidak hadir dan dianggap oleh PPATK 
sebagai bank yang kurang kooperatif. 

  

Kelima bank yang tidak hadir itu berinisial BOT, Bank Gbl, Bank Hrf, 
Bank Vtr, Bank Pbc. Atas ketidakhadiran kelima bank ini, PPATK 
mengingatkan bahwa akan ada sanksi yang dijatuhkan pada 
mereka.   

“Sudah ada peringatan kepada mereka maka akan dikenakan sanksi 
berupa denda. Dalam undang-undang sudah disebutkan ada sanksi 
administratif dan ada juga denda pidana. Kalau tidak melapor akan 
didenda sebesar Rp. 250 juta,” ujar Kepala PPATK Yunus Husein di 
gedung BI, Jumat (5/11).  

Yunus memaparkan, Bank Indonesia sudah menerbitkan Surat 
Edaran No. 6/37/DPNP tanggal 10 September mengenai Penilaian 
dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, 
dan kewajiban lainnya terkait dengan UU No. 15/2002 dan 
perubahannya yaitu UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang.  

“BI sudah mengaudit kira-kira 24 bank, dan ada rangkingnya 1-5, 
yang mana akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan bisa 
dilakukan fit and proper ulang manejemennya. Kami juga akan 
memeriksa (compliance audit) bank-bank yang kami anggap tidak 
comply (sesuai, red). Bisa dengan BI atau kami sendiri. Ini sudah 
diatur di undang-undang,” tandas Yunus.   

Kasus BNI 

Pada kesempatan yang sama, PPATK juga menyampaikan 
perkembangan kasus BNI. Melansir laporan dari Mabes Polri 
mengenai adanya dana AS$ 12 juta di Bank New York yang diduga 
terkait kasus BNI, Yunus mengatakan laporan itu juga berasal dari 
penelusuran yang PPATK lakukan.  

Ia menambahkan, rekening tersebut bukan atas nama Adrian, tetapi 
seorang wanita. Menurutnya, sebagian besar dana itu digunakan 
untuk proyek investasi di bidang properti di Long Beach California 
Amerika Serikat dengan nama proyek Queen Marry. 

“Kami akan mengajukan pertanyaan ke Amerika mengenai 
keterkaitan ini. Karena waktu dia (Adrian, red) ke Los Angeles 
kemarin sepertinya melakukan transaksi dalam jumlah yang cukup 
besar,” ujar Yunus.  

  

Selain rekening tersebut Yunus mengatakan masih ada sekitar 140 
rekening yang terdeteksi. Hal ini sudah pula dilaporkan PPATK 
kepada Kepolisian.  

(CR) 

 

Berita 

Indonesia-Rumania Kerjasama Pemberantasan 
Money Laundering 
[12/10/04]  

Setelah menjalin kerjasama dengan intelijen keuangan Filipina, 
kini PPATK kembali menandatangani nota kesepahaman dengan 
lembaga anti pencucian uang Rumania.  

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein, pada Selasa (12/10), menandatangani Nota 
Kesepahaman (Memorandum of Understanding–MoU) dengan 
President of The National Office for Prevention and Control of 
Money Laundering (NOPCML) Rumania, Ilie Iulian Dragomir.  

Penandatanganan dilakukan di kantor NOPCML, Bucarest, Rumania, 
dan dihadiri pula oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh 
Indonesia untuk Rumania, Nuni Turnijati Djoko, dan Duta Besar 
Rumania untuk Indonesia, Georghe Savuica. 

Adapun dasar hukum pelaksanaan kerjasama PPATK dengan 
NOPCML, yang dalam bahasa Rumania disebut dengan Oficiul 
Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) 
dilandaskan pada Pasal 25 ayat 3  UU No. 15 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UU 
TPPU). 

“Kerjasama yang dilakukan ini juga sebagai upaya memperkuat 
hubungan baik dengan dunia internasional khususnya Rumania 
sebagai negara sesama anggota The Egmont Group” ujar Yunus 
Husein dalam siaran pers yang diterima hukumonline. The Egmont 
Group (TEG) adalah suatu organisasi internasional informal yang 
dibentuk pada tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace di Brussel. 

The Egmont Group beranggotakan Financial Inteligence Unit (FIU) 
dari berbagai negara, yang sebagian besar merupakan institusi 
sentral (focal point ) dari rezim anti pencucian uang di masing-
masing negara, dimana PPATK dan NOPCML merupakan anggotanya. 

Substansi dari perjanjian antara PPATK dan NOPCML antara lain 
kerjasama diantara kedua lembaga untuk pertukaran informasi 
intelijen keuangan yang berkaitan dengan pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana 
lainnya yang terkait dengan kedua tindak pidana tersebut. 

Dijelaskan pula bahwa informasi yang dipertukarkan oleh kedua 
lembaga bersifat rahasia dan merupakan kewajiban masing-masing 
untuk menjaga kerahasiannya. Informasi itu tidak dapat 
dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan, tidak dapat 
diteruskan kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari pemilik 
informasi, serta masing-masing lembaga dapat menolak untuk 
memberikan informasi yang diminta apabila bertentangan dengan 
kepentingan negara masing-masing. 

Sekadar tahu, pekan lalu (5/10) PPATK juga telah menjalin 
kerjasama dengan Anti-Money Laundering Council (AMLC) Filipina 
yang dilakukan disela-sela acara Asia Pacific Group on Money 
Laundering (APG) Typologies Workshop di Brunei Darussalam. 

(Amr) 

 

 

 



Berita 

Kejaksaan akan Menjadi 'Lawyer' PPATK 
[29/9/04]  

Untuk mendukung kelancaran tugas penegakan hukum, Kejaksaan 
Agung menugaskan sejumlah jaksa sebagai pegawai penugasan pada 
PPATK. Kejaksaan akan menjalankan fungsi ‘lawyer’ bagi PPATK.  

Fungsi kepengacaraan itu tertuang dalam salah satu butir nota 
kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kejaksaan 
Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
yang ditandatangani Senin (27/9) lalu oleh Jaksa Agung M.A 
Rachman dan Ketua PPATK Yunus Husein. Poin kesepuluh nota 
kesepahaman menyebutkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan 
bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum di 
bidang perdata dan tata usaha negara kepada PPATK.  

Selain fungsi kepengacaraan di atas, Kejaksaan Agung juga akan 
menempatkan jaksa dalam status pegawai penugasan di PPATK. 
Sebaliknya, PPATK akan memberikan bantuan kepada kejaksaan 
dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana 
pencucian uang. Menurut Yunus, salah satu tugas yang bisa 
dijalankan jaksa adalah melakukan analisis yuridis terhadap 
transaksi keuangan mencurigakan yang berhasil dipantau oleh 
PPATK.  

Hal ini disebutkan secara jelas pada poin keenam MoU. Ikhtisarnya 
berbunyi “Kejaksaan Republik Indonesia memberikan bantuan 
hukum kepada PPATK dalam melakukan analisis yuridis terhadap 
laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, laporan transaksi 
keuangan yang dilakukan secara tunai dan laporan pembawaan uang 
lintas batas negara.  

Bentuk kerjasama pemberian bantuan hukum semacam itu memang 
tidak dilarang. Pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan menjadi payung hukumnya. Disebutkan bahwa dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina 
hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan 
serta badan negara atau instansi lainnya. Lebih tegas lagi, pasal 34 
menyatakan bahwa ‘Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan 
dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya”.  

Transaksi mencurigakan 

Hingga 22 September 2004, jumlah transaksi keuangan 
mencurigakan yang disampaikan ke PPATK hampir mencapai seribu, 
persisnya berjumlah 930. Transaksi paling banyak dilaporkan oleh 
bank (921 transaksi). Selebihnya berasal dari perusahaan efek (4 
transaksi), pedagang valas (3), serta dana pensiun dan lembaga 
pembiayaan masing-masing satu transaksi.  

Sejauh ini, laporan transaksi keuangan tunai yang sudah masuk 
berasal dari 94 bank dengan jumlah 348.875 laporan.  

Dalam kaitan dengan penegakan hukum, data yang diperoleh 
hukumonline menunjukkan bahwa PPATK sudah menyerahkan 156 
kasus money laundering kepada aparat hukum. Sebanyak 155 di 
antaranya diserahkan ke kepolisian. Dengan kata lain, baru satu 
kasus yang disampaikan ke Kejaksaan Agung.   

(Mys) 

 

Berita 

Deplu Miliki Peranan Strategis untuk 
Memerangi Money Laundering 
[30/7/04]  

Dengan lobi internasionalnya, selain akan mampu menolong 
Indonesia untuk keluar dari daftar hitam negara yang tidak 
kooperatif, Deplu juga memiliki peranan untuk memerangi 
kejahatan money laundering.  

Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), meminta Deplu melakukan lobi politik dengan 
negara-negara yang mempunyai peranan besar di Financial Action 
Task Force on Money Laundering (FATF). Yunus merasa yakin, bila 
diplomasi tingkat internasional berhasil, Indonesia akan bisa lebih 
cepat keluar dari daftar hitam. Hal tersebut disampaikan Yunus 
usai pelantikan tiga wakil PPATK di Gedung MA (29/7).  

Namun, menurut pengamat hukum perbankan, Pradjoto, 
pentingnya peranan Deplu melakukan lobi internasional, bukan 
hanya  untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar hitam negara yang 
dinilai tidak kooperatif terhadap kejahatan money laundering. 
Tapi, peranan lobi tersebut juga penting untuk memerangi 
kejahatan yang tengah menjadi sorotan di berbagai belahan dunia 
itu. 

Pradjoto menambahkan, karena dalam kasus money laundering 
terjadi di luar yurisdiksi nasional, maka Kejaksaan, PPATK, Polri, 
harus bahu-membahu dengan pihak Deplu. Kerjasama tersebut 
menjadi penting karena ia mencontohkan untuk kasus pembobolan 
Bank BNI dan BRI, diperkirakan hasil kejahatannya tersimpan di 
Singapura, New York, sampai Abu Dhabi.  

Di mata Pradjoto, meski aparat penegak hukum berhasil melacak 
perpindahan uang hasil pembobolan itu, namun mereka selalu gagal 
mengembalikan uang hasil kejahatan itu. Penyebabnya, kata 
Pradjoto, selain aparat hukum tidak cepat bergerak, perbuatannya 
telah melewati batas yurisdiksi nasional. 

“Pertanyaannya kalau kita bisa melihat money trailnya, melihat 
perpindahan dari satu pos ke pos lain, kenapa kita tidak bisa 
mengambil itu. Kenapa jaksa agung, PPATK, Polri tidak bekerja 
sama dengan Deplu, secara internasional mengejar pelaku-pelaku 
tadi seperti kasus Hendra Rahardja,” tutur Pradjoto dalam 
perbincangannya dengan hukumonline beberapa waktu lalu. 

Universal 

Lebih jauh Pradjoto berpendapat, penanganan kasus pembobolan 
BNI dan BRI yang merugikan negara Rp1,7 triliun dan Rp350 miliar 
itu, akan lebih baik seandainya memakai instrumen money 
laundering. Ia mengatakan, dalam konteks money laundering, 
definisi yang digunakan berlaku secara universal. 

“Semua uang yang berasal dari kejahatan yang kemudian 
dikonversikan dalam bentuk apa saja sehingga menampilkan 
investasi yang legal itu harus dianggap money laundering. Dan 
kejahatan money laundering di dunia internasional itu menjadi 
kejahatan yang sekarang sedang dikurung di semua negara. Kenapa 
Indonesia tidak masuk kesana,” tukas pengacara yang namanya 
melambung karena membongkar skandal Bank Bali itu. 

Perlu perlu disampaikan, Ketua Makamah Agung, Bagir Manan 
kemarin mengambil sumpah jabatan tiga Wakil Kepala PPATK. 
Priyanto sebagai Wakil Kepala Bidang Administrasi, Susno Duadji, 
Sebagai Wakil Kepala Bidang Hukum dan Kepatuhan dan Bambang 
Setiawan sebagai Wakil Kepala Bidang Teknologi Informasi, resmi 
menjadi wakil Kepala PPATK.  

(Leo) 

 

Berita 

KPK Gandeng PPATK untuk Berantas Korupsi 
[30/4/04]  

Untuk mengantisipasi korupsi yang berbuntut money laundering, 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerjasama dengan 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK).  

Guna menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi, KPK 
menandatangani kerjasama dengan PPATK. Penandatangan 
kerjasama tersebut dilakukan oleh Ketua KPK Taufiequrahman Ruki 
dengan Kepala PPATK Yunus Husein di Gedung Bank Indonesia 
(29/04). 



 

“Kerjasama ini merupakan bukti kalau kami tidak bisa memberantas 
korupsi sendirian,” ujar Ruki ditengah sambutannya. Ia pun 
berharap, kerjasama dengan PPATK ini bisa berjalan dengan baik. 
Bentuk kerjasama ini akan dikhususkan pada korupsi yang berbuntut 
money laundering. 

Senada dengan Ruki, Yunus pun mengatakan siap memberikan 
dukungan dan bantuannya kepada KPK. “Kami akan bertukar 
informasi untuk tanggulangi korupsi” ujar Yunus. 

Yunus mengharapkan pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan 
money laundering dapat segera ditindak. Ia tidak mempersoalkan 
pelaku koruptor akan dijerat dengan undang-undang apa. “Mau UU 
Korupsi atau UU MoneyLlaundering, apa saja biar koruptor 
dipidana,” tambah Yunus. 

Tiga Money Changer 

Sejauh ini, PPATK sudah berhasil menerima sebanyak 614 Suspicious 
Transaction Report (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan). 
Menariknya laporan tersebut datang dari 3 Money Changer atau 
pedagang valuta asing. 

Menurut Yunus, ketiga money changer tersebut hanyalah bagian 
dari alur transaksi. Namun, jika dibandingkan dengan negara lain 
seperti Australia, laporan transaksi mencurigakan hampir tidak ada 
yang diadukan oleh money changer. 

 “Tempat kejadiannya di Jakarta dan Batam,” ujar Yunus. Sampai 
saat ini Yunus belum bersedia menjelaskan nama-nama dari money 
changer yang terkait. Ia hanya menyebutkan transaksi 
mencurigakan tersebut terjadi ketika ada penukaran sejumlah uang 
yang diperkirakan mencapai Rp7 miliar kedalam mata uang 
Singapura (Sin$). 

Selain 3 Money Changer, laporan yang didapat PPATK bersumber 
antara lain dari 38 bank umum, satu lembaga pembiayaan, satu 
dana pensiun, dan satu perusahaan efek. Saat ini sudah ada 92 
kasus yang dilaporkan ke kepolisian maupun kejaksaan yang 
memiliki indikasi tindak pidana. 

Kamera dipersidangan 

Dari pihak KPK sendiri telah melakukan suatu cara untuk melihat 
proses penyelesaian kasus korupsi di pengadilan. Cara baru yang 
diperkenalkan KPK adalah penggunaan video kamera di 
persidangan. 

 “Kamera tersebut dipergunakan untuk memantau empat elemen di 
persidengan,” ujar Wakil Ketua KPK Amin Sunaryadi. Empat elemen 
yang dimaksudkan Amin adalah hakim, jaksa, panitera dan 
terdakwa. 

Kegunaan dari hasil rekaman yang pernah diuji pada persidangan 
kasus korupsi BNI dua minggu lalu adalah mencocokkan berita acara 
dengan jalannya persidangan. Bukan hanya itu, kalau ada bukti 
yang dianggap cukup bagus dan tidak diajukan jaksa, bisa dijadikan 
hal yng mencurigakan. 

Sayangnya, kelengkapan dari seluruh perangkat alat perekam 
tersebut belum sepenuhnya dimiliki KPK. Nantinya, KPK akan 
mengirimkan orang-orang dalam bentuk tim untuk meliput 
persidangan korupsi tersebut.    

(CR-1) 
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Berita 

Dephut Minta Kewenangan Untuk Bisa Tangkap 
Cukong Kayu 
[16/11/05]  

Departemen Kehutanan berharap bisa mendapatkan kewenangan 
khusus untuk menangkap cukong kayu. Kewenangan khusus ini akan 
meringankan tugas polisi dan jaksa.  

Demikian disampaikan Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban 
seusai menghadiri lokakarya bertema Strategi Pemberantasan 
Illegal Logging Melalui Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang 
di Hotel Intercontinental MidPlaza, Jakarta, Rabu (16/11). 

Kaban menyatakan pihaknya sedang menyusun konsep untuk 
menambahkan kewenangan tersebut. Ia menambahkan, ide soal 
kewenangan khusus tersebut rencananya akan dimasukkan dalam 
RUU Anti Illegal Logging yang tercatat menjadi salah RUU pada 
daftar Prolegnas 2006. 

 “Saya akan usulkan secara spesifik ke DPR mengenai lex specialis 
(kewenangan khusus) ini sehingga otoritas penanggulangan dan 
pertanggung jawaban lebih fokus, cepat dan mudah. Itu tidak 
overlap dengan polisi dan jaksa, karena itu kan lex specialis,” 
terangnya. 

Kaban mencontohkan kewenangan khusus yang dimiliki Direktorat 
Jenderal Pajak yang dapat menahan Wajib Pajak. Dengan 
kewenangan khusus ini, lanjutnya, akan meringankan tugas polisi 
dan jaksa. Sebab, saat ini otoritas untuk mengatasi illegal logging 
masih belum jelas, apakah Kepolisian, Kejaksaan atau Departemen 
Kehutanan. Akibatnya banyak pelaku yang lolos dari jerat hukum. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyatakan dari 2903 
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dikelola 
PPATK, 28 diantaranya terkait dengan illegal logging. PPATK juga 
telah menyampaikan 14 hasil analisis terkait illegal logging.  

“Yang menarik, 10 kasus dari 14 hasil analisis itu terkait dengan 
aparat baik sipil, polisi maupun militer,” ungkap Yunus. 

Namun Yunus menolak menjelaskan dari level mana saja aparat 
tersebut. Dikatakannya, selain pengusaha lokal, beberapa pelaku 
illegal logging berasal dari negara tetangga Malaysia yang 
menggunakan identitas beberapa WNI untuk membuka rekening di 
bank dan menjadi pengurus perusahaan. 

“Dari data-data kami, pelaku illegal logging melakukan kegiatan 
usaha antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku 
dan Papua dan selanjutnya kayu diekspor ke Malaysia dan 
Singapura. Sementara di Papua, pelaku illegal logging kerjasama 
dengan beberapa koperasi setempat dalam melakukan aksinya,” 
papar Yunus. 

(CR-2) 

 

Berita 

Empat Anggota Polri Yang Memiliki Rekening 
Mencurigakan Berasal dari Mabes 
[19/9/05]  

Ada anggota Kepolisian RI yang rutin tiap bulan menerima aliran 
dana antara Rp10 juta–Rp20 juta dari seorang pejabat di daerah.  

Dari 15 anggota Kepolisian RI yang diduga terlibat pencucian uang 
karena memiliki rekening dengan jumlah mencurigakan, dua orang 
merupakan Purnawirawan Perwira Tinggi, dua orang Perwira Tinggi. 
Sementara sisanya lima orang Perwira Menengah, tiga orang 
Perwira pertama dan tiga orang Bintara. 

 Informasi lainnya, berdasarkan tempat kerja, 15 anggota 
Kepolisian RI tersebut berasal dari berbagai daerah. Sebanyak 
empat orang dari Mabes, satu dari Polda Sumut, dua dari Polda 
Metro Jaya, satu dari Polda Jateng, dua dari Polda Jatim, satu dari 
Polda Bali, satu dari Polda Sulut, dua dari Polda Maluku dan satu 
dari Polda Papua. 

  



Demikian disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dalam rapat dengar 
pendapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/9). 

Beberapa contoh dari transaksi keuangan mencurigakan yang 
terekam oleh PPATK antara lain adanya anggota Kepolisian RI yang 
melakukan setoran dana dalam jumlah relatif besar di luar 
profilnya sebagai anggota polisi. Jumlah setoran dana bisa 
mencapai antara Rp10 juta–Rp700 juta.  

Selain itu, Yunus menambahkan ada anggota Kepolisian RI yang 
rutin tiap bulan menerima aliran dana antara Rp10 juta–Rp20 juta 
dari seorang pejabat di daerah. PPATK juga menemukan anggota 
Kepolisian RI yang menerima dana dalam jumlah besar antara Rp1 
miliar–Rp3 miliar tanpa asal-usul yang jelas. 

“Ada anggota Kepolisian RI yang diduga terlibat dalam kasus illegal 
logging. Ada juga anggota Polri yang diduga menerima aliran dana 
dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukan di luar negeri dan 
yang diduga terlibat dalam kasus pemalsuan uang dan pita cukai,” 
kata Yunus. 

Namun ia menolak menyebutkan nama, inisial atau tanda bintang 
dari 15 anggota Polri tersebut. Mengenai adanya pesan singkat 
(SMS) atas nama bagian humas PPATK yang menyebutkan nama 
serta jumlah uang yang diterima tiap nama, Yunus mengaku 
pihaknya tidak pernah memberikan informasi seperti itu. 

“Mengenai substansi SMS itu, kita lihat saja nanti. Dalam perjalanan 
nanti akan terdeteksi dengan sendirinya,” kata Yunus. 

(CR-2) 

 

Berita 

PN Jaksel Jatuhkan Vonis Perkara dengan 
Dakwaan Tunggal Pencucian Uang 
[22/8/05]  

15 Juli lalu PN Jakarta Selatan telah memutus perkara dengan 
dakwaan tunggal tindak pidana pencucian uang pertama di 
Indonesia.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline, sejak 
diberlakukannya ketentuan UU No 15/2002 sebagaimana telah 
diubah dengan UU No 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang (UU TPPU), dari 20 kasus yang diajukan ke pengadilan, baru 
kali ini pengadilan Indonesia memutus perkara dengan mendasarkan 
pada UU TPPU.  

 Sementara perkara pencucian uang lainnya lebih mengutamakan 
UU Korupsi atau UU Perbankan, yang menjadi dakwaan primer 
Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebut saja kasus L/C fiktif BNI dengan 
terdakwa Adrian Waworuntu.  

 Kasus pertama yang dimaksud adalah pencucian uang dana 
deposito Dapensri (dana pensiun PT Pupuk Sriwijaya) sebesar Rp31 
miliar di Bank Internasional Indonesia (BII) cabang Senen, dengan 
terdakwa Lukman Hakim.  

 Majelis hakim PN Jaksel yang diketuai oleh Mochamad Syarifuddin 
menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara, setelah Lukman 
terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut.  

 Dalam pertimbangannya, Lukman dinilai telah melanggar 
ketentuan Pasal 3 ayat 1 UU TPPU jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Majelis 
menilai, Lukman terbukti telah menyerahkan tiga lembar cek BII 
kepada Ade Suhidin, yang sedianya diperuntukkan Dapensri sebagai 
deposito di BII. Majelis berpendapat, Lukman sudah seharusnya 
patut menduga bahwa dana tersebut merupakan hasil tindak 
pidana.  

 Kejadian ini bermula ketika Dapensri mendapatkan tawaran 
mendepositokan dananya yang Rp31 miliar di BII cabang Senen. 
Dana tersebut oleh Dapensri ditujukan untuk dimasukkan ke dalam 

deposito pada 5 September 2003, sebesar Rp 25 miliar, kemudian 
15 September 2003 sebanyak Rp6 miliar.  

 Namun, dana tersebut oleh Kepala BII Cabang Senen, Wahyu 
Hartanto–-yang menjadi terdakwa di PN Jakpus--malah dialihkan ke 
PT Kharisma Internasional Hotel (KIH), milik Ade Suhidin. Menurut 
Totok Bambang, anggota Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam 
perkara tersebut, Ade yang kini tengah buron, diduga sebagai 
dalang pengalihan deposito Dapensri ke rekening KIH.  

 Dalam melaksanakan rencananya ini, Ade dibantu oleh dua anak 
buahnya, Lukman dan Tony CH Martawinata, terdakwa lainnya di 
PN Jaksel. Dengan bantuan Tony yang memiliki kenalan di Dapensri, 
Ade ataupun Wahyu bisa dipertemukan dengan Dirut Dapensri. 
Hingga akhirnya, Dapensri mau mendepositokan uangnya ke BII. 
Namun setelah enam bulan, diketahui deposito dana Dapensri 
hanya tinggal Rp200 juta saja.  

 Dalam upaya asset recovery (pengembalian aset) dari para pelaku, 
sejauh ini, JPU baru berhasil mendapatkan Rp 800 juta dari Tony. 
Sebagian dana, kata Totok, telah digunakan oleh Tony. 

 Ditambahkannya, ada beberapa nama lain yang diduga terlibat, 
dan juga menerima uang hasil pembobolan BII ini. Antara lain Edi 
Prasetyo dan terpidana 15 tahun kasus pembobolan BRI, Hartono 
Tjahjadjaja. 

 Lebih efektif 

Menurut Totok, yang menjadi pertimbangan JPU mendakwa Lukman 
dengan pencucian uang, karena ancaman pidana minimal dari UU 
TPPU adalah 5 tahun.  

 Selain itu, meskipun ancaman pidana maksimal UU TPPU hanya 15 
tahun penjara, namun UU TPPU dinilai lebih efektif dalam menjerat 
pelaku kejahatan yang sering melarikan uangnya dengan modus 
pencucian uang. Sebab, bukti-bukti yang disajikan oleh Pusat 
Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) cukup kuat.  

 Bermodalkan keoptimisan, tim JPU memilih dakwaan tunggal 
pencucian uang ketimbang, mendakwa Lukman dengan UU No 
10/1998 tentang Perbankan sebagai dakwaan primer, dan UU TPPU 
sebagai dakwaan subsider, sebagaimana yang tercantum dalam 
berkas dari kepolisian. “Kalau UU Perbankan itu (ancaman pidana 
minimalnya) hanya tiga tahun. Jadi kita tidak main-main di sini,” 
tegasnya. 

 Sebelumnya, Kepala PPATK, Yunus Husein mengatakan dari 20 
kasus pencucian uang yang masuk ke pengadilan, hampir seluruhnya 
menempatkan jerat pencucian uang pada dakwaan subsider. 
Sehingga, seringkali tindak pidana pencucian uangnya tidak 
dibuktikan.  

 Setelah itu, PPATK terus mendesak kejaksaan agar menggunakan 
UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai 
dakwaan kedua kumulatif atau dakwaan tunggal untuk menjerat 
para pelaku tindak pidana kejahatan asal, yang juga melakukan 
pencucian uang.  

 Harapannya, dengan adanya putusan perkara yang menggunakan 
UU No. 25/2003 akan memudahkan perburuan aset hasil korupsi 
yang dilarikan ke negara lain. Sebagaimana disyaratkan oleh 
Financial Action Task Force (FATF), gugus internasional pencucian 
uang. 

(Bim) 

 

Berita 

PPATK Belum Tahu Kejahatan Asal LTKM Yang 
Melibatkan Anggota Kepolisian 
[29/7/05] 

Jika terindikasi korupsi, PPATK akan mengalihkan LTKM yang 
melibatkan sejumlah anggota kepolisian kepada KPK.  



Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus 
Husein mengatakan belum mengetahui kejahatan asal (predicate 
crime) dari keberadaan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 
(LTKM) yang melibatkan aparat kepolisian.  

 “Kita tidak bisa tahu uang itu dari mana, kita tahu berdasarkan 
laporan saja. Tidak bisa diketahui apakah dari illegal logging atau 
penjudian,” jelas Yunus kepada wartawan usai seminar di Jakarta, 
Kamis (28/7).   

 Namun, apabila ada indikasi korupsi murni dengan jumlah yang 
besar, tetapi penyidikan kepolisian tidak berjalan, Yunus akan 
mengalihkan LTKM tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK).  

 Penting untuk disampaikan, transaksi keuangan bisa disebut 
mencurigakan jika terdapat penyimpangan terhadap profil, 
karakteristik atau kelaziman nasabah, menghindari pelaporan, dan 
juga terkait dengan tindak pidana. 

 Menurut Yenti Garnasih, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas 
Trisakti, Kepolisian harus tegas dalam menindak LTKM yang 
disampaikan oleh PPATK ke kepolisian. Termasuk, transaksi 
mencurigakan yang diduga melibatkan sejumlah anggota korpsnya 
sendiri. 

 “Kepolisian itu garda terdepan dalam melakukan penyelidikan dan 
penyidikan. Dia mengejar-ngejar masyarakat, sementara dia 
begitu. Kewibawaannya dimana? Kan berlaku equality before the 
law (persamaan di muka hukum, red),” ujarnya kepada 
hukumonline.  

 Sebagaimana diberitakan Koran Tempo (28/7), setidaknya terdapat 
15 anggota kepolisian diduga terlibat dalam pencucian uang karena 
PPATK menemukan ketidakwajaran pada rekening mereka. LTKM 
terkait hal ini sudah diserahkan oleh PPATK kepada Kapolri 
Jenderal Sutanto. Kapolri sendiri berjanji akan menindaklanjuti 
laporan tersebut. 

 Kewenangan menyidik 

Lebih jauh Yenti menyambut baik usulan agar PPATK diberikan 
kewenangan sebagai penyidik. Pasalnya, untuk mengefektifkan 
pembangunan rezim anti pencucian uang, akan lebih baik apabila 
diberi kewenangan itu.  

 “Namun dengan segala konsekwensinya, harus disiapkan sumber 
daya manusia. Jadi PPATK nantinya harus termasuk dari kejaksaan 
dan kepolisian dengan jumlah yang banyak,” ujarnya.  

 Usulan agar PPATK diberikan kewenangan menyidik sebenarnya 
pernah dilontarkan pula oleh pengamat perbankan, Pradjoto. 
Ketika itu, dia mengatakan bahwa ketidakmampuan aparat penegak 
hukum dalam menindaklanjuti transaksi mencurigakan, adalah 
alasan perlunya memberikan kewenangan itu. 

 Pendapat serupa bahkan dibahas secara lugas dalam suatu diskusi, 
dengan sejumlah pakar hukum pidana sebagai pembicaranya. Tak 
ketinggalan, anggota Komisi III DPR Azis Syamsuddin, yang 
berpendapat bahwa amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang 
harus berani termasuk mengubah status hukum PPATK menjadi 
komisi yang bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

 Berdasarkan UU No 15/2002 sebagaimana diubah dengan UU No 
25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK tidak 
memiliki kewenangan sebagai penyidik. Tugas PPATK hanyalah 
menerima laporan dari penyedia jasa keuangan, kemudian 
melakukan analisis dan melaporkan LTKM kepada kepolisian. 

(Bim/CR-2) 

 

 

 

 

Berita 

Baru Satu Kasus Diputus Dengan UU Pencucian 
Uang 
[28/7/05]  

Dakwaan lebih banyak menggunakan UU Korupsi dan UU Tindak 
Pidana Suap, dan justru tidak menggunakan UU Pencucian Uang. 
Padahal, dengan UU Pencucian Uang dakwaan bisa sekaligus 
dijadikan kumulatif untuk suap dan korupsi.  

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein menyatakan bahwa sampai dengan 30 Juni 2005, 
lembaganya telah menerima 2312 Laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan (LTKM) dari 91 bank umum, 1 Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR), 19 lembaga keuangan non bank. Sebanyak 577 LTKM 
yang terbagi atas 295 kasus diteruskan ke penyidik dan kejaksaan. 
Dari 45 kasus yang ditangani kejaksaan sebanyak 20 kasus diputus di 
pengadilan dengan UU No.15/2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25/2003 
(UU Pencucian Uang).  

“Ada yang menggunakan UU Korupsi tapi ada juga yang sudah 
menggunakan UU Pencucian Uang. Dari 20 kasus itu, kasus BNI yang 
paling banyak, BII juga besar. BNI, BRI, Danamon, itu besar-besar 
kasusnya,” kata Yunus seusai menghadiri ulang tahun Asosiasi 
Advokat Indonesia (AAI) di Jakarta, Kamis (28/7). 

Namun, Yunus tidak merinci berapa kasus yang menggunakan UU 
Korupsi dan berapa yang menggunakan UU Pencucian Uang. Selain 
20 kasus itu, kata dia, tujuh kasus dihentikan karena tidak cukup 
bukti, empat kasus tidak bisa diselesaikan karena orangnya berada 
di luar negeri dan satu kasus dihentikan karena orangnya 
meninggal. 

Yunus menyatakan selama ini dakwaan untuk kasus pencucian uang 
menggunakan UU Korupsi dan UU No.11/1980 tentang Tindak 
Pidana Suap, dan justru tidak menggunakan UU Pencucian Uang. 
Padahal, lanjut dia, dengan UU Pencucian Uang bisa sekaligus 
dijadikan dakwaan kumulatif untuk suap dan korupsi. 

Menurut sumber hukumonline di PPATK (Pusat Pelaporan dan 
Analisa Transaksi Keuangan), dari 20 kasus yang diajukan ke 
pengadilan, baru satu kasus yang diputus dengan UU Pencucian 
Uang.  

Kasus tersebut adalah pencucian uang dana deposito Dapensri (dana 
pensiun PT Pusri) sebesar Rp31 miliar di Bank Internasional 
Indonesia (BII) dengan terdakwa Lukman Hakim. Dana deposito 
tersebut dipindahkan secara tidak sah dan ditransfer ke berbagai 
rekening.  

 

“Sebenarnya semua kasus yang diajukan ke pengadilan itu 
menggunakan UU Pencucian Uang, tapi sebagai dakwaan 
alternatif,” kata sumber. 

Sebagai contoh kasus BNI yang dalam dakwaan primer menggunakan 
UU Korupsi dan dakwaan subsider menggunakan UU Pencucian Uang 
dan tuduhan penipuan. Namun yang menggunakan UU Pencucian 
Uang dalam dakwaan primer baru kasus BII tersebut. 

(CR-2) 

 

Aktual 

PPATK Tandatangani Kerjasama Dengan 
Spanyol dan Polandia 
[30/6/05]  

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein hari ini menandatangani nota kesepahaman masing-
masing dengan Wieslaw Czowicw, mewakili Generalny Inspektor 



Informacij Finansowej (GIIF) Polandia dan Gabriel Panizo, Kepala 
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de 
Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) Spanyol.  
Penandatanganan dilakukan di sela-sela acara pertemuan tahunan 
The Egmont Group (TEG) ke –13 di Washington DC. Penandatangan 
dilakukan dalam rangka memperkuat kerjasama internasional yang 
dilakukan oleh masing-masing negara dalam mencegah dan 
memberantas tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam hal 
tukar menukar informasi intelijen keuangan mengenai tindak 
pidana pencucian uang. 

() 

 

Berita 

PPATK Akan Menagih Pembahasan RUU Bantuan 
Hukum Timbal Balik 
[13/6/05]  

Pembahasan RUU ini merupakan salah satu janji Indonesia kepada 
FATF dalam rencana implementasi, pasca keluar dari daftar negara 
yang tidak kooperatif.  

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 
Yunus Husein akan mengingatkan presiden dan Menteri Hukum dan 
HAM, mengenai target pembahasan RUU Bantuan Hukum Timbal 
Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance on Criminal 
Matters/MLA).  

Pasalnya, pembahasan RUU ini termasuk rencana implementasi 
yang diberikan Financial Action Task Force (FATF), pasca keluarnya 
Indonesia dari daftarnegara yang tidak kooperatif (Non-Cooperative 
Countries and Territories/NCCTs). Ketika itu, Indonesia berjanji 
akan segera memulai pembahasan RUU di DPR, pada bulan 
September tahun ini. 

Menurut Yunus, kini draf RUU tersebut sudah sampai di Departemen 
Hukum dan HAM, tinggal menunggu turunnya Amanat Presiden 
(Ampres), agar selanjutnya segera digulirkan ke DPR. 

“Kita akan surati Menteri Hukum dan HAM, kalau perlu Presiden 
juga. Kita akan mengingatkan jadwal yang kita janjikan ke FATF,” 
ujarnya kepada hukumonline, Jumat (9/6).  

Meskipun ruang lingkupnya tidak sekedar untuk perkara pencucian 
uang, namun antusiasme PPATK meminta agar RUU MLA ini segera 
dibahas lebih disebabkan kebutuhan mereka dalam upaya asset 
recovery (pengembalian aset). Sebab, sering kali uang haram hasil 
pencucian uang dilarikan ke luar negeri.  

Perlu diketahui, RUU ini termasuk salah satu yang diutamakan 
pembahasannya di DPR berdasarkan Program Legislasi Nasional 
2005.  

Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki bantuan hukum timbal balik 
melalui perjanjian bilateral dengan Australia dan perjanjian 
tersebut terbukti efektif dalam kasus Hendra Rahardja. 

 Kemudian pada November tahun lalu, Indonesia sudah 
menandatangani regional MLA dengan sebagian negara ASEAN, 
ditambah dengan Cina, Hongkong dan Korea. Namun hingga kini, 
belum juga dilakukan ratifikasi sebagai tindak lanjutnya. Sehingga 
perjanjian tersebut masih belum bisa diimplementasikan.  

 Jalur Diplomatik 

Lebih jauh Yunus mengungkapkan, masih terdapat perbedaan 
prinsip dengan pihak Departemen Luar Negeri (Deplu) soal bantuan 
hukum timbal balik ini. Atas dasar hubungan internasional, Deplu 
menginginkan agar masalah ini cukup dilakukan melalui jalur 
diplomatik saja.  

 Namun, Yunus tidak sependapat dengan pihak Deplu. Pasalnya, 
upaya lewat jalur diplomatik memakan waktu yang cukup lama. 
Maka dari itu, Yunus berpandanagan perlunya ada pembicaraan 

antara Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Luar Negeri agar 
tecapai kesepakatan. 

 “Dalam praktik, berdasarkan konvensi internasional, pintu untuk 
MLA itu tidak satu. Seperti UU MLA Australia, ada yang namanya 
Central office. Tugasnya mengkordinir political request dari luar,” 
tandasnya. 

(CR) 

 

Berita 

Pemahaman Perusahaan Efek Terhadap LTKM 
Masih Kurang 
[31/5/05]  

Pelaku bursa masih khawatir bila melaporkan transaksi 
mencurigakan, mereka justru akan berurusan dengan aparat hukum 
dan ujung-ujungnya kehilangan nasabah.  

Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan 
minimnya penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 
(LTKM) oleh perusahaan efek. Antara lain, kurangnya pemahaman 
tentang pengertian transaksi keuangan mencurigakan dan cara 
mendeteksinya.  

Kurangnya pemahaman pelaku bursa, terlihat dari pendapat yang 
terlontar dalam seminar di Jakarta, Senin (30/5). Salah seorang 
peserta seminar misalnya, melontarkan kekhawatiran akan 
terbukanya identitas pelapor, bila menyampaikan LTKM.  

Meskipun ada perlindungan saksi dan pelapor dalam Pasal 39 UU No 
25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam 
praktiknya, mereka tak ingin bernasib sama seperti Khairiansyah 
Salman, auditor BPK yang melaporkan dugaan suap ke Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).  

“Nanti malah berurusan dengan aparat hukum, dan kehilangan 
nasabah,” celetuk peserta seminar lainnya. 

Namun Yunus berusaha meluruskan pemahaman tersebut. Kata dia, 
perusahaan efek tidak perlu khawatir menyampaikan LTKM. Sebab, 
sifat pelaporan dalam kasus pidana berbeda dengan LTKM. “Yang 
dilaporkan oleh perusahaan efek adalah transaksi keuangan yang 
mencurigakan, bukan laporan tentang dugaan tindak pidana,” 
terang Yunus.  

Digarisbawahi, tidak semua LTKM itu akan menjadi perkara pidana. 
Dari data yang ada, Yunus mengatakan dari 555 LKTM hanya ada 
284 laporan yang ditindaklanjuti. 

Yunus menegaskan, kerahasiaan pelapor LTKM tetap terjamin. 
Dalam praktiknya, tak jarang dilakukan pengaburan identitas guna 
melindungi pelapor. Caranya antara lain mengubah jenis kelamin 
dalam data pelapor. 

Menanggapi persoalan diatas, Sekjen Asosiasi Perusahaan Efek 
Indonesia Lily Widjaja, menilai adanya keterbatasan sistim yang 
memadai bagi pelapor untuk mengidentifikasi suatu transaksi 
keuangan yang mencurigakan. Selain itu, ada kemungkinan tidak 
adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dilaporkan.  

“Kebanyakan pelaku usaha itu mau melakukan kalau sudah ada 
persamaan persepsi. Jadi nggak mau sendirian. Kalau mau rame-
rame. Nanti kalau sudah kita semua commit,” tukasnya.  

Namun yang pasti, dia tidak memungkiri adanya kekhawatiran bagi 
pelaku usaha kehilangan nasabah, apabila menyampaikan LTKM. 
Sebagai masukan untuk solusi permasalahan ini, Lily menyarankan 
perlunya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada 
kalangan perusahaan efek.  

(CR) 



Berita 

PPATK Masih Mengedepankan Sosialisasi 
Ketimbang Denda 
[30/5/05]  

Minimnya pemahaman pelaku bursa membuat PPATK 
mengedepankan sosialisasi pelaporan dan modus pencucian uang di 
bursa ketimbang langsung memberikan sanksi.  

Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), 
Yunus Husein mengingatkan adanya sanksi pidana denda bagi 
Pengusaha Jasa Keuangan (PJK) yang sengaja tidak menyampaikan 
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No 25/2003 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang, bagi PJK yang membandel, diancam pidana 
denda paling sedikit Rp250 juta hingga Rp1 miliar.  

Namun, kata Yunus, untuk sementara pengenaan sanksi belum 
dikedepankan oleh Yunus. “Justru kami akan sosialisasikan tentang 
AML (Anti Money Laundering, red),” ujarnya dalam sebuah seminar 
di Jakarta (30/5).  

Langkah tersebut diambil PPATK mengingat faktanya sejak 
diberlakukan UU No 15/2002 sebagaimana diubah dengan UU No 
25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, baru ada tiga 
perusahaan efek yang menyampaikan LTKM.  

Fakta diatas  tak urung membuat Yunus merasa resah. Pasalnya, 
pasar modal dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi surga 
pencucian uang. Apalagi, PPATK sudah mengendus adanya indikasi 
kuat pencucian uang melalui bursa. 

Maka dari itulah, PPATK fokus mensosialisasikan Anti Money 
Laundering (AML) kepada kalangan bursa efek, khususnya 
perusahaan efek sebagai pelakunya. Bahkan pada 9 Juni nanti akan 
PPATK bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
akan mengadakan lokakarya khusus untuk perusahaan efek. 

Potensi pencucian uang di pasar modal juga disampaikan oleh 
Sekjen Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Lily Widjaja. 
Berdasarkan pengamatannya, pencucian uang umumnya terjadi 
dalam tahapan layering dan integration. 

Layering adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan dari 
tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa 
Keuangan (terutama bank) sebagai upaya penempatan (placement), 
ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, seperti perusahaan efek. 
Misalnya melalui pembelian obligasi. 

“Intinya sih unusual. Misalnya kalau ada pihak yang membeli saham 
dengan menggunakan uang haram hasil tindak pidana. Setelah 
membeli dia buru-buru menjual untuk membersihkan uangnya. Dari 
situlah dia dapat uangnya,” papar Lily.  

Hal ini pula yang ditemukan PPATK dari LTKM ketiga perusahaan 
efek sebelumnya. Dalam penelusurannya, PPATK menemukan 
adanya pembelian obligasi dan reksadana melalui ketiga 
perusahaan efek yang berasal dari korupsi BNI senilai Rp 1,3 triliun. 

(CR) 

 

Berita 

Anggota DPR Diduga Terlibat Kredit Macet Bank 
Mandiri 
[19/5/05]  

Pihak yang sedang ditelisik oleh PPATK terkait kasus Bank Mandiri, 
adalah anggota Komisi XI DPR berinisial HM.  

Perkembangan terbaru terkait kasus dugaan penyelewengan kredit 
di Bank Mandiri kembali datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis 
dan Transaksi Keuangan (PPATK). Seolah ingin menerapkan terapi 

kejut, Kepala PPATK Yunus Husein mengungkapkan bahwa salah 
satu pihak yang terindikasi terlibat dalam kasus Bank Mandiri 
adalah anggota DPR yang masih aktif. 

 Memang yang diungkapkan oleh Husein di gedung Bank Indonesia 
(18/5), tidak berbeda dengan yang dia beberkan sebelumnya pada 
rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR dua hari lalu (16/5). 
Bedanya, Husein kali ini menyebutkan bahwa HM, pihak yang 
sedang ditelisik oleh PPATK terkait kasus Bank Mandiri, adalah 
anggota Komisi XI DPR. 

 Tentang HM, saat rapat dengan Komisi III, Husein menyebutkan 
bahwa yang bersangkutan mendapat fasilitas kredit dari Bank 
Mandiri per April 2004. dijelaskan Yunus, besarnya kredit yang 
dikucurkan oleh Bank Mandiri kepada sang anggota Dewan adalah 
kurang lebih Rp20 miliar dan AS$ 3,4 juta. “Diduga pengembalian 
kreditnya tidak lancar,” ungkapnya. 

 Yunus menyebutkan saat ini HM adalah salah satu debitor Bank 
Mandiri yang saat ini sedang “dilihat” oleh penyidik Kejaksaan 
Agung. Penyidik Kejaksaan Agung, kata Yunus, sekarang sedang 
memastikan apakah kredit macet HM di Bank Mandiri memiliki 
indikasi tindak pidana. 

 Dijelaskan Yunus, hasil penelitian PPATK terhadap HM sejauh ini 
menunjukkan bahwa yang bersangkutan diduga sebagai pemilik 
perusahaan yang pernah memenangkan tender core banking system 
untuk Bank Mandiri dan dua bank BUMN lainnya. Seperti diungkap 
Yunus sebelumnya, perusahaan yang dimaksud adalah PT Silverlake 
Indonesia. 

 Diuraikan oleh Yunus bahwa Silverlake Indonesia adalah afiliasi dari 
Silverlake Limited. Dari penelusuran yang dilakukan PPATK, 
kemudian diketahui bahwa Silverlake Limited berkantor pusat di 
British Virgin Island dan dan memiliki alamat koresponden di Kuala 
Lumpur. 

 Menurut Yunus, Silverlake Ltd. ini pernah mengalihkan dana 
sebesar AS$ 2,5 juta kepada HM. Salah satu bank asing yang 
memproses transaksi tersebut kemudian melaporkannya kepada 
PPATK sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan. 
Mencurigakan karena transaksi ini terjadi tanpa ada penjelasan 
yang memadai. Dari keterangan pihak terkait, baru terungkap 
bahwa uang jutaan dolar tadi berasal dari penjualan saham HM di 
Silverlake Ltd. 

 Salah seorang anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo mengatakan 
bahwa dia akan meminta data mengenai HM yang dimiliki oleh 
PPATK. Ditegaskan oleh Drajad, meski HM adalah anggota DPR 
proses hukum terhadap yang bersangkutan harus tetap berjalan. 
Selain proses hukum di kejaksaan, Drajad juga mengatakan bahwa 
tidak tertutup kemungkinan HM akan diproses di Badan Kehormatan 
DPR. 

 Sekadar informasi, HM sebelumnya juga menjabat sebagai anggota 
DPR periode 1999-2004. Seperti juga saat ini, selama kurang lebih 
lima tahun HM menghuni Komisi IX DPR yang dikenal sebagai 
“komisi basah” karena lingkup kerjanya, seperti halnya Komisi XI 
DPR periode sekarang, meliputi masalah keuangan dan perbankan. 

(Amr) 

 

Berita 

PPATK Diusulkan Punya Kewenangan seperti 
KPK 
[18/5/05]  

Agar penanganan terhadap kasus-kasus pencucian uang berjalan 
efektif, sejumlah pakar dan legislator meminta agar kewenangan 
yang dimiliki PPATK ditingkatkan sampai ke penyidikan dan 
penuntutan.  



Usulan tersebut yang mengemuka dalam diskusi panel bertajuk 
“Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU): 
Pemberantasan Money Laundering, Mau ke Mana?” yang 
diselenggarakan dalam rangka Hari Bakti PPATK ke-3 di Gedung 
Bank Indonesia, Jakarta.  

Acara tersebut menarik karena menampilkan narasumber yang 
kompeten seperti pakar hukum pidana Universitas Diponegoro Prof. 
Barda Nawawi Arief, dan ahli hukum pidana dari Universitas 
Padjadjaran Prof. Romli Atmasasmita. Pada sesi yang sama, hadir 
pula Direktur II/Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri 
Andi Chaerudin dan anggota Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf. 

Dalam forum itu, usulan agar amandemen UU TPPU mengatur soal 
perluasan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) pertama kali dilontarkan oleh Romli. 
Menurutnya, penanganan kasus pencucian uang di Indonesia masih 
lemah diakibatkan PPATK tidak mempunyai kewenangan pro-
justitia. Hal itu, jelasnya, membuat PPATK wajib berkoordinasi 
dengan penyidik Polri dalam menangani kasus laporan transaksi 
keuangan mencurigakan (LTKM). 

Romli menyarankan agar PPATK juga diberikan kewenangan untuk 
melakukan penyelidikan dan penyidikan. Agar dapat mempunyai 
kewenangan tersebut, dia mengusulkan agar status hukum PPATK 
diubah menjadi komisi seperti halnya Komisi Pemberantas Tindak 
Pidana Korupsi (KPK). “Jadi harus ada Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang,” ujarnya. 

Ditambahkan oleh Romli, meski belakangan banyak kalangan yang 
mengkritisi lahirnya banyak komisi di Indonesia, namun dia 
menganggap Komisi Pemberantasan Pencucian Uang tetap 
diperlukan. Usulan pembentukan komisi ini harus ditanggapi secara 
positif dan tidak dianggap sebagai lahan baru. 

Selanjutnya, tidak kurang dari anggota DPR RI dan pakar hukum 
pidana mendukung usulan perluasan kewenangan PPATK. Anggota 
Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin 
berpendapat bahwa amandemen UU TPPU harus berani termasuk 
mengubah status hukum PPATK menjadi komisi yang bisa 
melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

Hal yang senada juga dikatakan oleh dosen hukum pidana dari 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Rudi Satriyo. Dia menilai 
bahwa kewenangan yang dimiliki PPATK saat ini sangat tidak 
memadai. Ia bahkan menyarankan agar dalam amandemen UU 
TPPU, PPATK memiliki kewenangan seperti KPK yaitu penyidikan 
dan penuntutan. 

Menanggapi usulan tersebut, Kepala PPATK Yunus Husein 
menyatakan bahwa lembaganya tidak berencana untuk menambah 
kewenangan penyidikan dalam amandemen UU TPPU. Menurutnya, 
tugas penyidik berat karena lebih mengandalkan keberanian 
ketimbang jumlah sumber daya manusia.  

“Kita belum tentu berani. Penyidik pegawai negeri sipil di Indonesia 
itu puluhan, tapi kebanyakan tidak berani menyidik. Jadi, tidak 
realistis meminta kewenangan penyidikan, tapi kalau penyelidikan 
seperti Komnas HAM masih okelah,” ujar Yunus kepada pers. 

(Amr) 

 

Berita 

Seorang Tersangka Kasus Bank Mandiri Pernah 
Ditangkap di Italia 
[17/5/05]  

Orang tersebut ditangkap oleh aparat Italia karena diduga terlibat 
tindak pidana pencucian uang yang dilakukan yang bersangkutan di 
Negeri Kincir Angin, Belanda.  

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein ketika 

melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, pada 
Senin (16/5). Menurut Yunus, informasi mengenai salah seorang 
tersangka kasus Bank Mandiri yang berinisial MT tersebut ada di 
dalam database PPATK. 

 Diceritakan oleh Yunus, informasi bahwa MT pernah ditangkap di 
Italia dalam kaitan dugaan adanya tindakan pencucian uang di 
Belanda diperoleh dari publik. Informasi tersebut, ujar Yunus, 
kemudian diperkuat dengan keterangan dari pihak aparat Italia saat 
PPATK melakukan kunjungan ke negeri Pizza tersebut beberapa 
waktu lalu. 

 “Dulu kami menerima informasi ini bukan saja dari publik, tapi 
juga dari pihak Italia pada waktu kunjungan ke sana (bahwa) ada 
salah satu tersangka pernah ditangkap di Italia dalam kaitan dugaan 
adanya tindakan pencucian uang di Belanda,” ungkap Yunus.  

 Sekadar informasi, saat ini pihak Kejaksaan Agung telah 
menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan 
penyimpangan kredit di Bank Mandiri. Ketiga orang tersebut adalah 
Dirut Bank Mandiri ECW Neloe, I Wayan Pugeg (Wakil Dirut), dan M. 
Sholeh Tasripan (Direktur Kredit Korporasi). 

 Di luar itu, Kepala PPATK juga melaporkan bahwa salah satu 
nasabah Bank Mandiri berinisial HM yang saat ini tengah diperiksa 
Kejagung sebelumnya pernah pula berurusan dengan PPATK. “Yang 
bersangkutan ini pernah dilaporkan melakukan transaksi keuangan 
mencurigakan oleh salah satu bank asing di Jakarta,” 

 Dijelaskan oleh Yunus bahwa HM pernah dilaporkan oleh salah satu 
bank asing di Jakarta karena menerima transfer dana sebesar AS$ 
2,5 juta dari satu perusahaan bernama Silverlake Ltd. Menurut 
Yunus, Silverlake diketahui berkantor pusat di British Virgin Island 
dan dan memiliki alamat koresponden di Kuala Lumpur. 

 “Transaksi ini tidak disertai dengan penjelasan yang memadai. 
Setelah dilakukan penelitian ternyata bahwa uang sebesar AS$2,5 
juta tadi berasal dari penjualan saham yang bersangkutan di 
Silverlake. Ini menurut keterangan dari pihak terkait,” papar 
Yunus.  

 Silverlake Ltd, kata Yunus, ternyata memiliki perusahaan afisilasi 
yang bernama PT Silverlake Indonesia. Menariknya, Silverlake 
Indonesia ternyata merupakan perusahaan yang memenangkan 
tender core banking system di tiga bank BUMN yang salah satunya 
adalah Bank Mandiri itu sendiri. 

 Di luar itu, Yunus juga menyampaikan bahwa PPATK sudah 
meminta kepada pejabat Bank Mandiri agar melaporkan adanya 
transaksi keuangan yang mencurigakan dari mereka yang sudah 
dijadikan tersangka oleh Kejagung. Akan tetapi, ujarnya, karena 
kasus tersebut melibatkan manajemen dari Bank Mandiri sehingga 
proses untuk memperoleh data dan laporan tidak selancar yang 
diharapkan oleh PPATK. 

(Amr) 

 

Berita 

PPATK: Penegak Hukum Terima Aliran Dana 
dari Pelaku Illegal Logging 
[16/5/05]  

Hasil sementara analisis terbatas terhadap sembilan laporan 
transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan PPATK 
menunjukkan ada aliran dana dari para pelaku pembalakan liar 
(illegal logging) mengalir ke aparat penegak hukum.  

Demikian sebagian isi laporan yang disampaikan oleh Kepala Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein 
dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, pada Senin 
(16/5). Dijelaskan Yunus, hasil analisis yang dilakukan PPATK 
menunjukkan adanya pejabat pemerintah dan penegak hukum yang 
menerima aliran dana dari para pelaku pembalakan liar. 



“Adanya pejabat pemerintah, penegak hukum, menerima aliran 
dana dari para pelaku illegal logging itu. Perwira-perwira polisi 
juga ada,” ungkap Yunus.  

Ia mengatakan pihaknya sudah menyampaikan temuan tersebut ke 
Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Hal itu, katanya, 
sehubungan dengan kerjasama dengan pengamanan internal 
Kepolisian yg berkaitan dengan adanya dugaan keterlibatan orang 
dalam. 

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil ketua Komisi III DPR M. Akil 
Mochtar tersebut, Yunus menjelaskan pula bahwa dana hasil 
kegiatan pembalakan liar yang beredar di Indonesia jumlahnya 
sangat kecil. Menurutnya, dana milik pelaku pembalakan liar yang 
beredar di Indonesia adalah dana dalam rangka membiayai 
operasional penebangan, yaitu untuk orang-orang di lapangan 
seperti para penebang atau supir. 

Menurut Yunus, terdapat petunjuk kuat bahwa para pelaku 
pembalakan liar di Indonesia menanamkan hasil penjualan kayu 
ilegal di luar negeri terutama di Malaysia dan Singapura. Hal 
tersebut, kata Yunus, ditunjukkan dari peranan perusahaan ataupun 
perorangan di kedua negara tersebut dalam praktik pembalakan liar 
di Indonesia. 

“Dari aliran dana tampak adanya peranan perusahaan ataupun 
perorangan dari Malaysia dan Singapura dalam praktek illegal 
logging tersebut. Itu menunjukkan adanya kemungkinan hasil illegal 
logging dari Indonesia, sebagian besar pencucian uangnya dilakukan 
di luar negeri yaitu Malaysia dan Singapura,” papar Yunus.  

Data tersebut, ujar Yunus, merupakan hasil sementara dari analisis 
yang dilakukan PPATK terhadap 27 pihak yaitu 22 perorangan dan 
lima perusahaan yang diduga terkait dengan kegiatan pembalakan 
liar. Pelaksanaan analisis tersebut, jelasnya, memerlukan waktu 
lama terutama dalam memperoleh data untuk 3-5 tahun lalu dan 
melibatkan banyak pihak dari penyedia jasa keuangan.  

Saat ini, tambahnya, PPATK sedang melakukan analisis terhadap 
sembilan laporan TKM terkait kasus tersebut. 

Masih menurut Yunus, sejauh ini PPATK sudah menginventarisir 
nama-nama pihak yang terkait dengan sembilan laporan TKM 
seperti disebutkan di atas. Yunus hanya menyebutkan inisial 
mereka, yaitu MLR, GT, TAP, RKI, MK, TH, FR, D, dan MR. Sembilan 
laporan tersebut, menurutnya, merupakan kerjasama antara PPATK 
dan Polri dalam rangka operasi “Hutan Lestari”. 

Di luar itu, PPATK juga telah melakukan analisis terhadap dua kasus 
pembalakan liar berdasarkan TKM yang diterima dari bank. Kasus 
itu pun, telah diteruskan ke Kapolri. Salah satunya, kata Yunus, 
berkaitan dengan transaksi dengan pihak di Singapura, terkait 
dengan jumlah dana sekitar AS$ 600 ribu dalam kurun waktu tiga 
bulan. 

(Amr) 

 

Aktual 

Presiden Gelar Rapat Terbatas 
[28/4/05]  

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini menggelar rapat 
terbatas dalam kaitan koordinasi pemberantasan korupsi. Selain 
sejumlah meneteri kabinet Indonesia bersatu, rapat juga dihadiri 
oleh Ketua BPK Anwar Nasution, Ketua KPK Taufieqqurahman Ruki, 
dan Ketua PPATK Yunus Husein. Spekulasi menyebutkan rapat ini 
juga membahas dugaan penyuapan yang dilakukan oleh anggota 
KPU Mulyana W. Kusumah. 

() 

 

 

Berita 

PPATK Belum Telusuri Rekening Anggota KPU 
[21/4/05]  

PPATK mewajibkan seluruh penyedia jasa keuangan untuk 
melaporkan rekening kliennya yang sudah ditetapkan sebagai 
tersangka atau diduga melakukan tindak pidana.  

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein mengatakan bahwa sampai sekarang belum menerima 
permintaan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 
menelusuri rekening anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) yang diduga terlibat korupsi.  

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yunus kepada wartawan di 
Jakarta (21/4). Namun demikian, dia juga mengatakan bahwa 
lembaga yang ia pimpin sebelumnya pernah dimintai bantuannya 
oleh pejabat KPK secara lisan, walaupun tidak secara khusus 
mengenai dugaan korupsi di KPU. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala PPATK I Gde Made 
Sadguna mengatakan hingga saat itu belum ada permintaan resmi 
dari KPK untuk memberikan informasi terkait dugaan korupsi di 
tubuh KPU yang tengah diinvestigasi. Namun, dia menegaskan 
bahwa setiap saat PPATK dapat memberikan informasi yang 
dianggap berguna baik, diminta ataupun tidak diminta. 

“Baik diminta atau tidak kalau kita memiliki informasi dan kami 
pandang itu bermanfaat, apalagi kepada penegak hukum, kepada 
regulatorpun kita kasih,” cetus Made usai menutup acara 
“Pelatihan Anti-Pencucian Uang” untuk para jurnalis di Jakarta. 

Made juga menjelaskan bahwa sejak penandatanganan nota 
kesepahaman, PPATK telah banyak memberikan informasi kepada 
KPK. Dikatakan olehnya, untuk meningkatkan efektivitas kerjasama 
dan pertukaran informasi antara kedua institusi, kemarin (20/4) dia 
bertemu dengan pejabat KPK di kantor KPK. 

Diterangkan oleh Made bahwa pembicaraan dengan KPK kemarin 
lebih fokus pada masalah-masalah teknis tentang tata cara 
pertukaran informasi antara PPATK dan KPK. “Dalam rangka 
melaksanakan MoU (Memorandum of Understanding, red) supaya 
lebih efektif, lebih tinggi manfaat yang diperoleh masing-masing 
pihak. Selama ini baru dari kami ke KPK, ke depannya tentu dua 
arah,” ujarnya. 

Di samping itu, Made juga menegaskan bahwa Kepala PPATK telah 
mengeluarkan surat edaran kepada seluruh penyedia jasa keuangan 
(PJK) yang isinya meminta mereka agar lebih proaktif untuk 
memonitor dan melaporkan setiap transaksi keuangan yang 
mencurigakan. 

“Kalau seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau diduga 
melakukan tindak pidana, PJK dianggap sudah mengetahui dan 
cukup mempunyai dasar apabila yang bersangkutan menjadi 
nasabahnya atau kliennya dia wajib laporkan ke PPATK. Itu 
sekarang sudah mulai jalan,” demikian Made. Menurutnya, hal 
tersebut mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 7 huruf c UU 
No.15/2002 yang telah diamandemen dengan UU No.25/2003 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

(Amr) 

 

Berita 

PPATK Tidak Periksa Rekening Nama-Nama 
Yang Diduga Terlibat Kasus Munir 
[28/3/05]  

Sejauh ini PPATK tidak menerima laporan adanya aliran dana yang 
mencurigakan dalam rekening orang-orang yang diduga terlibat 
kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.  



Hal ini disampaikan oleh Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan(PPATK), Yunus Husein, ketika dihubungi  
(26/3). Yumus membantah bahwa lembaganya telah memeriksa 
rekening mantan Dirut  Garuda dan beberapa pejabat terasnya,  
serta Pollycarpus—tersangka pembunuhan Munir-- sebagaimana 
diminta oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir beberapa waktu 
lalu.  

"Kita tidak pernah memeriksa rekening orang. Cara kerja kita bukan 
seperti itu. Bukan kita diminta terus kita periksa, itu sama aja kita 
diperintah orang,” tukas Yunus. Menurutnya, bila ada uang hasil 
kejahatan di bank, PPATK memberi tahu bank dan menyuruh bank 
tersebut untuk melaporkan. 

Oleh sebab itu, sampai saat ini PPATK menegaskan bahwa mereka 
tidak memeriksa rekening bank empat nama yang diminta oleh TPF. 
Dasar untuk memeriksa rekening adalah apabila ada laporan dari 
penyedia jasa keuangan. "Enak saja orang datang suruh periksa 
periksa. Tidak bisa begitu caranya. Tidak pernah kita memeriksa, 
dan kasus Munir ini tidak ada sama sekali," sergah Yunus.  

Berdasarkan pengamatan terhadap laporan aliran dana secara 
keseluruhan, PPATK tidak menemukan aliran dana yang 
mencurigakan atas nama mereka yang direkomendasikan oleh TPF. 
Nama yang direkomendasikan oleh TPF untuk diperiksa adalah 
mantan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan, Vice President 
Corporate Security Ramelgia Anwar, Secretary Chief Pilot Airbus 
330 Rohainil Aini dan tersangka Pollycarpus Budihari Priyanto. 

Ditanya apakah itu berarti saat bertemu dengan TPF beberapa 
waktu lalu PPATK tidak menyanggupi untuk memenuhi permintaan 
TPF, Yunus menyatakan ia tidak ikut menerima kunjungan TPF. 
"Yang terima wakil-wakil saya, anda tanya wakil saya," ujarnya. 
Sayangnya, Wakil Kepala PPATK Susno Duadji tidak bisa dihubungi 
walau telah berkali-kali dikontak ke dua nomor telepon 
genggamnya. 

Pada Pasal 27 UU No 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang disebutkan bahwa PPATK berwenang untuk meminta dan 
menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan. Sementara dalam 
Pasal 13 dinyatakan bahwa penyedia jasa keuangan wajib 
melaporkan pada PPATK transaksi keuangan yang mencurigakan 
serta transaksi keuangan secara tunai yang berjumlah lima ratus 
juta atau lebih dalam satu kali transaksi atau beberapa kali 
transaksi dalam satu hari kerja. Tidak terdapat pasal tentang 
kewenangan PPATK untuk memeriksa rekening bank seseorang. 

Testimoni 

Sementara itu, istri almarhum Munir, Suciwati, pada Rabu (23/3) 
lalu telah menyampaikan testimoni terhadap pembunuhan suaminya 
dalam sidang Komisi HAM PBB di Jenewa. Hal ini disampaikan oleh 
Indonesia's NGO Coalition for International Human Right Advocacy 
(HRWG) dalam siaran persnya (26/3).  

Dalam kesempatan itu, Suciwati meminta pada komisi, negara 
anggota komisi dan masyarakat internasional untuk memberikan 
dukungan terhadap pengungkapan kasus pembunuhan Munir. 
Pasalnya, bila menilik dari buruknya catatan masa lalu tentang 
proses pengungkapan kasus pembunuhan politik, akan sangat berat 
bila pengungkapan kasus Munir hanya dilakukan oleh aparat 
Indonesia saja.  

(Nay) 

 

Berita 

UU Pencucian Uang Dapat Dipakai Melacak 
Korupsi BLBI 
[3/3/05]  

Siapapun yang menikmati korupsi BLBI dapat dijerat dengan UU 
Pencucian Uang apabila perbuatannya dilakukan setelah berlakunya 
UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  

Kemungkinan untuk melacak dan mempidanakan orang yang 
menikmati hasil korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 
(BLBI) dengan menggunakan UU No 25/2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang (UU TPPU) dilontarkan oleh anggota Komisi III DPR 
Muzammil Yusuf dalam rapat kerja dengan Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).  

Menanggapi hal tersebut, Kepala PPATK, Yunus Husein, mengatakan 
terbuka kemungkinan untuk menjerat para pelaku korupsi BLBI 
ataupun siapa saja yang menikmati dana BLBI.  

“Saya tidak tahu perkara BLBI yang ditutup itu yang sudah di SP3 
atau yang sudah selesai lewat MSAA (Master Settlement of 
Acquisition Agreement). Kalau memang ada orang yang menikmati 
dan bukti masih ada kenapa dibiarkan,” tukas Yunus (2/3).  

Apalagi, kata Yunus, PPATK masih memiliki data-data berkaitan 
dengan aliran dana kasus BLBI. Namun ia menggarisbawahi, 
perbuatan yang dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang 
adalah perbuatan yang terjadi setelah berlakunya UU No. 15/2002 
sebagaimana dirubah dengan UU No. 25/2003. Sebab, ketentuan ini 
tidak bisa berlaku surut. 

Advokat 

Dalam kesempatan rapat itu pula, PPATK juga mengeluhkan soal 
masih terbatasnya pihak yang diwajibkan melapor (reporting 
parties) terhadap adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. 
Menurut Yunus, reporting parties di berbagai negara maju, seperti 
di Eropa, juga mencakup notaris, advokat, penjual mobil, penjual 
perhiasan dan agen real estate.  

Dikatakannya, berdasarkan ketentuan Pasal 29B UU TPPU memang 
PPATK memiliki kewenangan untuk memperluas reporting parties. 
Namun, ia cenderung menginginkan adanya perubahan di undang-
undang lain untuk mengatasi persoalan tersebut, semisal mengubah 
UU No. 18/2003 tentang Advokat. 

Pasalnya, ada ketentuan dalam UU No. 18/2003 yang dinilai 
menjadi penghalang. Yaitu, ketentuan yang mewajibkan advokat 
untuk menjaga rahasia klien, sehingga meski ada transaksi yang 
mencurigakan, advokat tidak dimungkinkan untuk melaporkan 
kliennya ke PPATK. 

Selain itu untuk meningkatkan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan 
(PJK), PPATK menginginkan agar diberi kewenangan untuk 
menjatuhkan sanksi administratif bagi PJK yang membandel. Sebab, 
walaupun tekanan melalui compliance audit sudah memberikan 
perkembangan, hasilnya dinilai masih kurang. Keluhan ini, kata 
Yunus sedang diusulkan menjadi materi perubahan UU No. 25/2003. 

(CR) 

 

Berita 

DPR Minta PPATK Segera Deteksi Transaksi 
Illegal Logging 
[3/3/05]  

Sebelum 7 Maret 2005, PPATK berjanji akan menyerahkan hasil 
analisa transaksi keuangan mencurigakan terkait illegal logging, 
beserta daftar nama yang diduga sebagai pelakunya.  

Komisi III DPR meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) segera melakukan deteksi dini, terhadap aliran 
dana yang diduga berasal dari hasil penebangan liar. Kemudian, 
pada rapat kerja berikutnya, PPATK diminta juga untuk melaporkan 
perkembangannya kepada Komisi III DPR.  

“Laporan tersebut harus disertai dengan nama-nama para pelaku 
illegal loging tersebut, serta jumlah aliran dana yang diduga 
sebagai tindak pidana pencucian uang,” ujar Akil Mochtar,wakil 
ketua Komisi III (2/3).    

 



Ia mengatakan bahwa laporan dari PPATK digunakan untuk 
melakukan cross check dengan data dari Departemen Kehutanan 
dan Kepolisian, dalam upaya pemberantasan pembalakan liar 
(illegal logging). Rencananya, pertemuan DPR dengan kedua 
instansi tersebut akan dilaksanakan pada 7 Maret. 

Menanggapi hal ini, Kepala PPATK Yunus Husein berjanji akan 
menyampaikan laporan dan daftar nama yang diminta. Namun, 
Yunus meminta agar DPR tidak menyebarluaskan informasi 
tersebut, mengingat dalam Pasal 10A UU No. 25/2003 tentang 
Tindak Pidana Pencuican Uang, ada ketentuan yang mengatur 
tentang kerahasiaan dokumen hasil analisa PPATK.   

“Kami (PPATK, red) ingin ada mekanisme yang diamankan. Jangan 
sampai kerahasiaan informasi individual terbuka begitu saja,” ujar 
Yunus. Sependapat dengan permintaan Yunus, Akil pun 
mengamininya. Menurutnya, DPR sendiri akan meminta laporan 
tersebut secara tertutup, dan tentu saja, laporan tersebut akan 
dirahasiakan.  

Lebih lanjut Akil mengatakan bahwa DPR tunduk pada UU No. 
22/1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, sehingga tidak akan 
bertindak di luar ketentuan yang berlaku.  

Proaktif 

Sedangkan Wakil Kepala PPATK, Susno Duadji mengatakan bahwa 
PPATK belum menerima laporan dari Departemen Kehutanan 
ataupun Kepolisian, mengenai daftar nama orang-orang yang diduga 
sebagai pelaku pembalakan liar. Walau demikian, PPATK melakukan 
langkah proaktif dengan memeriksa nama-nama yang telah 
diberitakan media massa, sebagai pelaku illegal logging.  

“Kami sudah menemukan beberapa transaksi mencurigakan yang 
mengarah pada transaksi kayu. Antara lain, adanya transaksi jual 
beli kayu besar, yang dilakukan antar pribadi. Kalau transaksi yang 
benar kan tidak melalui rekening pribadi, tapi melalui L/C (letter 
of credit, red) di bank,” paparnya kepada pers. 

Susno juga mengatakan bahwa jumlah transaksi keuangan 
mencurigakan dari kasus illegal logging ini bernilai puluhan miliar 
rupiah. Berdasarkan analisa PPATK, diketahui bahwa transaksi 
tersebut dilakukan secara menyebar, tidak hanya di satu daerah 
saja. 

(CR) 

 

Berita 

Rencana Pembentukan Lembaga Perlindungan 
Saksi Perlu Ditinjau Ulang 
[2/3/05]  

Alternatifnya, kewenangan perlindungan saksi diserahkan pada 
kepolisian.  

Menyikapi urgensi pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi, pakar 
pidana Prof. Romli Atmasasmita menilai kehadiran lembaga 
tersebut kemungkinan terhadang persoalan teknis. Romli 
mencontohkan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), yang masih saja menghadapi kendala pendanaan dan 
anggaran. 

 Sebagaimana diketahui, hingga kini PPATK belum memiliki gedung 
sendiri dan KPK masih dililit persoalan biaya operasional.  

 “Saya khawatir setelah diatur dalam undang-undang kemudian 
dalam implementasinya tersendat-sendat. Jadi usulan pembuatan 
lembaga ini perlu dipikirkan lagi, yang terpenting bagaimana suatu 
badan dapat memberikan perlindungan,” ujar Romli (1/3).  

 Koordinator Forum 2004 ini menambahkan, di banyak negara  
pemberian kewenangan perlindungan saksi dilimpahkan kepada 
kepolisian. Memang, dia mengakui bahwa dalam hal ini kepolisian 

juga memerlukan biaya yang besar. Namun apabila dibentuk 
lembaga baru, justru memerlukan persiapan yang lebih dari segi 
infrastruktur dan anggaran yang lebih besar.  

 Jadi, alternatif yang diusulkan Romli adalah pelekatan tugas 
perlindungan saksi ini kepada kepolisian. Sebab, di kepolisian sudah 
ada komisi yang bertugas mengawasi. Selain itu, dapat juga 
dilekatkan pada KPK, dengan pemberian kewenangan untuk 
membentuk divisi perlindungan saksi.  

 Senada dengan pendapat Romli, Kepala PPATK, Yunus Husein 
cenderung tidak memilih opsi pembentukan institusi baru, dalam 
hal perlindungan saksi. Justru yang menurutnya harus dilakukan 
adalah peningkatan pemahaman aparat penegak hukum tentang 
esensi perlindungan saksi.  

 Pasalnya, dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang 
sendiri, pelaksanaan PP No.57/2003 tentang Tata Cara 
Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana 
Pencucian Uang, menurut Yunus, hanya berlaku efektif dalam kasus 
narkotika. Bahkan, kata dia, dalam suatu pelaporan di daerah luar 
Jakarta, polisi malah membeberkan pelapor kepada pemilik 
rekening yang termasuk dalam kategori transaksi mencurigakan. 

 Sedangkan anggota KPK, Amin Sunaryadi menilai perlunya diatur 
semacam pengecualian di dalam upaya membedah korupsi di tubuh 
kepolisian, apabila kewenangan perlindungan saksi diberikan ke 
pundak kepolisian. 

 “Akan sangat rawan sekali terjadi conflict of interest. Apabila 
demikian halnya, maka sebaiknya penyidik kasus korupsinya 
diserahkan kepada KPK. Kemudian perlindungan saksinya 
diserahkan kepada instansi yang tidak memiliki conflict of interest 
dengan kepolisian, bisa juga KPK yang menanganinya,” jelas Amin. 

(CR) 

 

Berita 

Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat 
Pencucian Uang 
[28/2/05]  

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dinilai lebih leluasa 
untuk dapat mengembalikan hasil korupsi sekaligus menangkap 
sang koruptor. Kenapa masih ada yang enggan memakainya?  

Masih segar dalam ingatan, bagaimana putusan Mahkamah Agung 
yang menghukum Sudjiono Timan dengan penjara selama 15 tahun 
bagi, terdakwa korupsi di Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 
(BPUI), nyaris tidak berarti apa-apa. Alih-alih berhasil 
mengembalikan kerugian negara, Sudjiono keburu kabur entah 
kemana beberapa saat menjelang dibacakan vonis terhadap dirinya 
dijatuhkan.  

Kasus Sudjiono adalah yang kesekian kalinya terjadi di negeri ini. 
Sederetan koruptor yang telah divonis pengadilan sampai saat ini 
juga masih berkeliaran bebas alias buron. Sebagian diketahui 
keberadaannya, sebagian lagi lenyap ditelan bumi.  

Seharusnya memang, hakim perkara korupsi segera mengeluarkan 
penetapan untuk menyita harta kekayaan terdakwa korupsi, pada 
saat perkaranya sedang berjalan Sehingga, apabila terbukti 
melakukan tindak pidana korupsi, harta yang disita bisa 
dibaliknamakan menjadi milik negara. Upaya ini telah dilakukan 
oleh majelis hakim kasus korupsi BNI, dengan terdakwa Adrian 
Waworuntu.  

Selain itu, asset recovery (pengembalian aset) yang diduga hasil 
korupsi sebenarnya tetap bisa dilakukan oleh pihak kejaksaan 
dengan melakukan gugatan perdata. Gugatan ini, bahkan dapat 
mengejar harta kekayaan dari ahli waris pelaku korupsi. 

Namun, mantan jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, 
Soehadibroto, menyatakan dalam hal gugatan perdata, pembuktian 



adanya unsur kerugian negara bukan perkara mudah. Pasalnya, 
dalam hukum perdata tidak dikenal adanya pembuktian terbalik. 
Sehingga, jaksa harus harus mampu membuktikan dalil “secara 
nyata telah ada kerugian negara”. Adakah cara yang lebih mudah? 

Gunakan UU TPPU 

Praktisi hukum perbankan, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menilai, 
kejaksaan seharusnya bisa memanfaatkan jerat pencucian uang 
untuk mengembalikan kerugian negara. Sebab dalam praktek, uang 
hasil korupsi sering dilarikan dengan modus pencucian uang.  

Oleh karena itu, jika upaya hukum perdata terhadap aset koruptor 
terhalang sistem pembuktian, maka penggunaan UU No. 25/2003 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dinilainya sangat 
tepat. Apalagi, dalam pencucian uang dimungkinkan adanya sistem 
pembuktian terbalik.  

Dengan sistem ini, justru terdakwa yang harus membuktikan, 
bahwa harta yang didapatnya bukan hasil tindak pidana. “Yang 
harus dilakukan adalah mengetahui apa saja bentuk aset korupsi, 
dimana disimpan dan atas nama siapa,”  jelas Remy. 

Indonesia memang telah memiliki Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga yang berwenang menerima 
laporan dari penyedia jasa keuangan. Lembaga ini juga 
berwenang—bila menemukan transaksi mencurigakan—menyerahkan 
laporan kepada kejaksaan dan kepolisian untuk ditindaklanjuti. 

Tapi persoalannya sejauh ini, justru tidak ada yang merespon 
laporan PPATK. Kepala PPATK Yunus Husein, beberapa waktu lalu 
mengeluh karena laporan transaksi mencurigakan yang telah 
diserahkan PPATK kepada kepolisian dan kejaksaan agung, belum 
satupun yang ditindaklanjuti.  

Padahal, Yunus berkeyakinan UU TPPU lebih leluasa menjerat 
koruptor daripada UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (UU Korupsi). “Siapapun yang menampung hasil 
kejahatan, baik keluarganya ataupun orang lain, bisa dipidana 
berdasarkan Pasal 6 UU TTPU. Jadi jangkauannya lebih luas dari UU 
Korupsi, karena bisa menjerat pihak lain selain terdakwa,” 
paparnya. 

 

Jumlah kasus/hasil analisa Transaksi mencurigakan (STR) PPATK 
yang disampaikan kepada penegak hukum. 

Penegak 
Hukum 

Jumlah 
kasus/hasil analisa 

Keterangan Hasil analisa 
TPPU/Non 
TPPU 

Kepolisian 252 kasus Merupakan hasil 
analisa dari 497 
STR 

438/62 

Kejaksaan 2 kasus Merupakan hasil 
analisa dari 8 
STR 

2/- 

Total 254 kasus Merupakan hasil 
analisa dari 505 
STR 

 

Sumber: situs PPATK 

Bangkit Normin, JPU dalam perkara korupsi kasus BNI, punya 
argumentasi sendiri kenapa pihak kejaksaan belum 
memprioritaskan penggunaan UU TPPU, terutama dalam kasus 
korupsi. Kata dia, tugas pokok kejaksaan adalah perkara korupsi 
sehingga dalam kasus-kasus korupsi, dakwaan primernya tetap 
memfokuskan fokus pada UU No 20/2001. Lagipula, tegasnya, sanksi 
hukuman pada UU No 20/2001 lebih berat.  

“Walaupun UU Money Laundering (pencucian uang, red) sudah kami 
terapkan dalam tuntutan, hakim lebih banyak memutus 
berdasarkan pembuktian adanya korupsi, bukan pencucian uang,” 
tambahnya.  

Sepengetahuan Bangkit, memang belum ada laporan PPATK yang 
kemudian diproses menjadi dakwaan tunggal tindak pidana 
pencucian uang, ataupun sebagai dakwaan primer.  

Mengenai persoalan dakwaan ini, Yenti Ganarsih, akademisi dari 
Universitas Trisakti berpendapat, tindak pidana pencucian uang itu 
harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (separate 
offense), walaupun memang tergantung pada tindak pidana asal  
(predicate offense, red). Maka dari itu pencucian uang harus 
dimasukan ke dalam dakwaan kumulatif. 

Yenti menegaskan, jaksa harus memahami bahwa dalam 
memberantas korupsi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu 
korupsinya. Sebab, UU TPPU digunakan untuk memburu aset-aset 
hasil korupsi.   

Lebih jauh, Yenti yang memperoleh gelar doktor di bidang money 
laundering ini menekankan, karena sulit mengusut korupsi atau 
kejahatan yang tergolong predicate offence, maka digunakan 
strategi menghadang hasil tindak pidananya. Tujuannya setelah 
dilacak, nanti akan menjadi bahan petunjuk untuk segera diadili. 

Menanggapi hal ini, Prof Remy melihat permasalahannya pada 
pengetahuan dan pemahaman aparat kejaksaan terhadap berbagai 
tipologi pencucian uang. “Mereka itu kan tidak banyak mengetahui 
banking system. Jadi kalau penegak hukum dan pelaku money 
laundering itu berbeda pengetahuannya, tentu akan sulit juga 
menanganinya,” terang partner pada kantor hukum Remy & Darus 
ini. 

Preseden 

Perburuan koruptor yang terlanjur hengkang ke luar negeri plus 
hasil korupsinya sebenarnya bukanlah pengalaman pertama bagi 
Indonesia. Garda T. Paripurna, analis dari PPATK, mengingatkan 
sudah ada preseden dalam kasus mantan Dirut BHS Bank alm. 
Hendra Rahardja.  

Kala itu, Hendra Rahardja, pelaku korupsi dana Bantuan Likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI)  senilai Rp1,95 triliun ditangkap aparat 
keamanan Australia, atas tuduhan praktek pencucian uang. Melalui 
Interpol, polisi melayangkan surat permintaan kepada otoritas di 
negeri kangguru itu untuk mengekstradisi Hendra ke Indonesia. 

Untungnya, antara Indonesia dan Australia memiliki Treaty on 
Mutual Assistance in Criminal Matters yang ditandatangani sejak 
bulan Oktober 1995. Sehingga, walaupun Hendra tidak dapat 
diekstradisi ke Indonesia, kedua negara ini berjanji untuk saling 
membantu dalam penanganan kasus Hendra. 

Upaya yang dilakukan berupa pembekuan aset-aset Hendra di 
Australia yang diduga merupakan hasil korupsi. Selain itu, Australia 
melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap harta kekayaan milik 
Hendra lainnya yang diperkirakan berada di luar negara itu.  

Sayangnya, upaya penelusuran aset Hendra di Singapura tidak bisa 
dilakukan. Sebab, baik Indonesia maupun Australia tidak memiliki 
Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters dengan Singapura.  

Perburuan hasil korupsi Hendra berakhir ketika, Pemerintah 
Australia menyerahkan cek senilai AUS$ 642,540.46 pada 
Pemerintah Indonesia. Walaupun jumlahnya jauh dari nilai yang 
diharapkan, tapi seharusnya preseden ini menjadi acuan untuk 
menangani perkara selanjutnya.  

Mungkinkah suatu hari hasil korupsi dikembalikan dan Sudjiono 
Timan dkk yang raib berhasil ditemukan dan dipenjarakan berkat 
UU TPPU?  

(Bimo Prasetio) 

 

 

 

 



Aktual 

RI-Italia Tandatangani MoU Pemberantasan 
Pencucian Uang 
[20/2/05]  

Pemerintah Indonesia dan Italia telah menandatangani nota 
kesepahaman mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang (17/2). Secara spesifik nota kesepahaman 
ini adalah untuk tukar menukar informasi intelijen keuangan. Dalam 
penandatanganan ini Indonesia diwakili oleh Kepala Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein, 
sementara Italia diwakili Carlo Santini dari The Italian Forreign 
Exchange Office.  

() 

 

Berita 

PPATK Perlu Mendapat Kewenangan Sebagai 
Penyidik 
[15/2/05]  

Dinilai lebih mampu mempercepat proses penyidikan perkara 
pencucian uang, pengamat usulkan pemberian kewenangan 
menyidik kepada PPATK.  

Pengamat hukum perbankan Pradjoto menilai implementasi UU No. 
25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang selalu terbentur 
pada ketidakmampuan penegak hukum dalam menangani perkara 
tersebut. Sejauh ini, ia belum melihat satupun laporan Pusat 
Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai transaksi 
mencurigakan yang diproses oleh kepolisian dan kejaksaan.  

Padahal, salah satu kewajiban yang diberikan Financial Action Task 
Force (FATF) kepada Indonesia, setelah dikeluarkan dari daftar Non 
Cooperative Country and Territories (NCCTs), adalah agenda 
penegakan hukum. 

Oleh sebab itu Pradjoto berpendapat PPATK perlu diberikan 
kewenangan sebagai penyidik dalam rangka pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang. 

“Bukannya tidak mungkin, Bapepam dan Dirjen Pajak saja punya 
penyidik. Selain itu, keahlian yang dimiliki oleh PPATK dalam hal 
perbankan juga lebih baik,” paparnya dalam seminar yang 
diselenggarakan di Jakarta Media Center, Senin, (14/2). 

Lebih lanjut, Pradjoto mengusulkan agar penyidik PPATK ini 
nantinya bisa diberi kewenangan seperti yang dimiliki kepolisian. 
Artinya, PPATK dapat memproses berkas penyidikan hingga 
dinyatakan P-21 (berkas lengkap), sekaligus melimpahkannya ke 
kejaksaan. Dengan demikian, ia berharap penanganan perkara akan 
lebih cepat. 

Usulan Pradjoto sebenarnya bukan lagi wacana baru. Sebagaimana 
telah diberitakan hukumonline, dalam rapat kerja antara Komisi III 
DPR dengan PPATK 6 Desember tahun lalu, Kepala PPATK, Yunus 
Husein sudah menyampaikan hal serupa.  

Menurut Yunus, PPATK telah mengirimkan surat ke Menteri 
Kehakiman dan HAM (sekarang Menteri Hukum dan HAM) tentang 
usulan perubahan UU No.25/2003. Perubahan yang perlu pada UU 
No.25/2003 diantaranya adalah pemberian kewenangan menyidik 
bagi PPATK. 

Dua dakwaan 

Sedangkan Susno Duadji, Wakil Kepala PPATK melihat permasalahan 
yang dialami aparat penegak hukum adalah perbedaan pemahaman 
mereka terhadap UU No. 25/2003.  

“Selama ini mereka tidak mengetahui bahwa tindak pidana pokok 
tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, untuk menjerat pelaku 
kejahatan asal. Sehingga akan lebih baik menggunakan dua 

dakwaan (pemecahan), money laundering (pencucian uang, red) 
sendiri, pidana pokoknya sendiri,” jelas Susno. Bahkan dengan cara 
ini Susno menilai penjatuhan hukuman akan lebih berat karena 
dapat dijumlah secara keseluruhan. 

Susno mengatakan PPATK telah membicarakan hal tersebut kepada 
pihak kejaksaan, kepolisian dan Mahkamah Agung, agar segera 
diterapkan. 

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa pihak luar negeri telah siap 
membantu Indonesia dalam pengembalian aset hasil pencucian 
uang, walaupun belum disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum 
Timbal Balik (Mutual Legal Assistance).  

Hal ini dimungkinkan setelah adanya kesepakatan diantara negara-
negara yang tergabung dalam The Egmont Group–-perkumpulan 
institusi semacam PPATK dari berbagai negara. Namun, banyak 
negara sering menolak untuk membantu PPATK, karena menilai 
Indonesia kurang serius memerangi pencucian uang. 

“Bagaimana mungkin negara lain akan membantu, apabila belum 
ada perkara money laundering yang diputus oleh pengadilan 
Indonesia,” tukas Susno. 

(CR) 

 

Berita 

Kewajiban Indonesia Setelah Keluar dari Daftar 
Hitam FATF 
[12/2/05]  

Agar tetap berada di luar daftar hitam FATF, setidaknya enam 
aspek yang perlu diperhatikan Indonesia selama satu tahun ke 
depan. Penegakan hukum tetap menjadi aspek penting.  

Setelah melalui perjuangan berat, akhirnya Indonesia keluar dari 
daftar hitam pencucian uang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 
meminta agar keluarnya Indonesia dari daftar Non-Cooperative 
Countries and Territories (NCCTs), dijadikan motivasi untuk 
meningkatkan upaya dalam melaksanakan rezim anti pencucian 
uang (money laundering) di Indonesia.  

The Financial Action Task Force (FATF), dalam sidangnya tanggal 9-
11 Februari lalu di Paris, telah mengeluarkan Indonesia dari daftar 
hitam tersebut, karena dinilai telah memenuhi semua persyaratan 
dan rekomendasi FATF. 

Sebagai tindak lanjut, Indonesia harus menyampaikan laporan 
pelaksanaan Implementation Plan -- yang telah  diserahkan kepada 
FATF pada  tanggal 18 Februari 2003 -- secara periodik, dan akan 
dimonitor oleh FATF setidaknya selama satu tahun. Selain itu FATF 
meminta Indonesia memfokuskan pada enam aspek anti pencucian 
uang. 

Pertama, melalui Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), 
Indonesia diminta mendorong bank-bank kecil untuk melaporkan 
transaksi keuangan mencurigakan. Kedua, meningkatkan kapasitas 
para penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana 
pencucian uang. Ketiga, pelaksanaan penanganan perkara TPPU 
yang tepat waktu.  

Keempat adalah pelaksanakan compliance audit yang lebih intensif 
dalam rangka meningkatkan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan. 
Dan kelima, Indonesia diharapkan segera mengesahkan RUU 
Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) 
serta melaksanakan kerjasama internasional di bidang kerjasama 
penegakan hukum. Perlu diketahui, RUU Bantuan Hukum Timbal 
Balik termasuk dalam daftar RUU yang diprioritaskan oleh DPR, 
berdasarkan hasil Prolegnas 2005-2009. 

Sedangkan fokus keenam, Indonesia diminta memenuhi 
komitmennya untuk mendukung operasional PPATK, yang meliputi 
penyediaan anggaran, gedung perkantoran, sistem penggajian 
tersendiri dan kewenangan pengangkatan pegawai tetap PPATK. 



Kepala PPATK, Yunus Husein berharap hasil ini akan berdampak 
positif pada penurunan country risk Indonesia, namun dapat 
meningkatkan daya tarik investor asing. Selain itu, Yunus berharap 
transaksi keuangan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan 
Indonesia dengan mitranya di luar negeri akan lebih murah dan 
lebih cepat. 

Lebih jauh, PPATK berharap hasil ini menjadi momentum 
penegakan hukum untuk terus meningkatkan  pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang beserta tindak pidana asal yang menjadi 
sumber uang haram seperti korupsi, illegal logging, perdagangan 
gelap narkotika dan psikotropika, penyelundupan, tindak pidana 
perbankan dan tindak pidana berat lainnya. 

Sedangkan upaya menciptakan stabilitas dan integritas sistem 
keuangan dilakukan dengan terus meningkatkan kesadaran dan 
kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan melaksanakan ketentuan UU 
No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, prinsip 
mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) dan peraturan 
perundang-undangan terkait lainnya.  

(CR) 

 

Berita 

Kejaksaan dan Kepolisian Belum Utamakan UU 
Anti Pencucian Uang 
[11/2/05]  

Dari sekitar 150 laporan transaksi mencurigakan yang dilaporkan 
oleh PPATK belum satupun yang dimanfaatkan untuk menjerat para 
koruptor.  

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 
Yunus Husein meminta agar kepolisian dan kejaksaan 
mengutamakan penggunaan UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang (money laundering) untuk menjerat koruptor. 
Secara khusus, Yunus bahkan meminta kepada Komisi III DPR untuk 
menyampaikan hal ini dalam kesempatan rapat kerja dengan kedua 
instansi itu.    

Ia berkeyakinan UU No. 25/2003 lebih ampuh untuk menjerat 
koruptor ketimbang UU No. 20/2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. 
Sebab, ada sistem pembuktian terbalik—terdakwa wajib 
membuktikan apabila uang yang didapat bukan hasil tindak pidana--
yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 25/2003. Tidak seperti UU No. 
20/2002 yang pembuktian terbaliknya masih setengah-setengah, 
karena peran jaksa masih cukup dominan dalam pembuktian.  

Yunus melihat, sampai saat ini UU No.25/2003 belum 
diterapkan. Dari  1400 laporan transaksi mencurigakan yang masuk 
ke PPATK, sekitar 150 laporan yang menyangkut pidana, telah 
diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan agung. Meski demikian, 
belum ada satupun yang diterapkan sebagai dakwaan primer. Yunus 
berharap agar pedoman penyusunan dakwaan yang dikeluarkan oleh 
Jaksa Agung pada bulan Desember lalu dapat segera diterapkan. 

Lebih jauh Yunus mengatakan, dalam hal mengejar aset koruptor 
pun, UU No. 25/2003 dinilai lebih mumpuni. Pasalnya, siapapun 
yang menampung hasil korupsi bisa dipidana. “Jadi bukan hanya 
terdakwanya saja, tapi juga orang lain yang terlibat dengannya,” 
terang Yunus kepada hukumonline (8/2).  

Selain itu dalam upaya menelusuri rekening terdakwa, PPATK bisa 
membuka rekening nasabah tanpa perlu meminta izin dari Bank 
Indonesia. Apalagi PPATK didukung oleh database transaksi tunai 
dan transaksi mencurigakan, yang tidak dimiliki lembaga lainnya. 

Dakwaan subsider 

Dihubungi secara terpisah, JPU dalam perkara pembobolan BNI, 
Bangkit Normin belum pernah mengetahui adanya laporan transaksi 
mencurigakan dari PPATK kepada kejaksaan tinggi. Jaksa yang telah 
mengikuti pelatihan tindak pidana pencucian uang ini berpendapat, 

laporan itu seharusnya disampaikan kepada kepolisian. Namun, hal 
ini disangkal oleh Yunus. Dia merujuk pada ketentuan Pasal 26 
huruf g UU No. 25/2003. 

Bangkit mengutarakan, kejaksaan telah menggunakan pasal tentang 
money laundering ke dalam dakwaan. Namun dalam banyak perkara 
korupsi, UU No. 25/2003 digunakan pada dakwaan subsider, karena 
tugas pokoknya adalah perkara korupsi.  

“Walaupun sudah kami terapkan dalam tuntutan, hakim lebih 
banyak membuktikan perbuatan korupsi,” ujarnya saat dihubungi 
melalui telepon. Sedangkan untuk perkara yang merupakan tindak 
lanjut dari laporan PPATK dengan dakwaan tunggal ketentuan 
money laundering, sepanjang pengetahuannya belum ada.  

(CR/Nay) 

 

Aktual 

PPATK Publikasikan PJK yang Belum Pernah 
Menyampaikan Laporan 
[22/1/05]  

Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) mempublikasikan nama-nama Penyedia Jasa 
Keuangan (PJK) yang belum pernah menyampaikan Laporan 
Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Sejumlah nama yang 
dipublikaskan lewat website PPATK antara lain 62 Bank,  256 
Perusahaan Asuransi, 221 Perusahaan Efek, Kustodian, Pengelola 
Reksadana,  dan 230 Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan. 
Statistik  LTKM  yang diterima oleh PPATK per 18 Januari 2005  
menunjukkan, baru ada 70 bank umum, 3 perusahaan efek, 3 
perusahaan pedagang valuta asing,  1 perusahaan dana pensiun,  1 
lembaga pembiayaan dan 2 perusahaan asuransi yang melaporkan 
dengan jumlah laporan sebanyak 1.322 LTKM  yang telah dianalisis 
oleh PPATK. 

() 

 

Berita 

PPATK Akan Publikasikan Bank Yang Tidak 
Kooperatif 
[13/1/05]  

40 bank akan dipublikasikan sebagai bank yang tidak kooperatif 
karena tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. BI 
kemungkinan juga akan menjatuhkan sanksi terhadap bank-bank 
tersebut.  

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 
Yunus Husein akan segera mempublikasikan nama-nama bank yang 
dinilai tidak kooperatif, karena tidak melaporkan transaksi 
keuangan mencurigakan.  

"Biar diserahkan ke publik untuk menilai bank itu meskipun selama 
ini bank-bank yang tidak kooperatif itu memiliki sejumlah alasan 
untuk tidak melapor," ujarnya dalam konferensi pers di kantor 
PPATK, Kamis (13/1). 

Jumlah bank yang akan dipublikasikan ini sebanyak 40 bank umum. 
Selanjutnya, akan segera dilakukan audit terhadap bank-bank 
tersebut. Sebelumnya, PPATK yang bekerjasama dengan BI telah 
melakukan audit terhadap 34 bank delapan Perusahaan Jasa 
Keuangan (PJK) non bank. 

Secara keseluruhan, PJK yang telah memberikan laporan sebanyak 
79, yang terdiri dari 69 bank dan 10 non bank. Untuk PJK non bank 
terdiri atas tiga perusahaan efek, tiga perusahaan valas, dua 
perusahaan asuransi, satu perusahaan dana pensiun dan satu 
lembaga pembiayaan.  



Berdasarkan laporan itu, PPATK menemukan 1.480 transaksi 
keuangan yang mencurigakan. Sebagai tindak lanjut, PPATK telah 
menyerahkan 257 transaksi mencurigakan tersebut kepada pihak 
kepolisian dan kejaksaan. "Dari kasus-kasus yang masuk 70 persen 
terkait dengan penipuan yang disusul dengan kasus tindak pidana 
perbankan dan korupsi,” ungkap Yunus.  

Sedangkan Deputi Kepala Biro Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin 
Riyanto mengatakan, BI akan memberikan sanksi kepada pihak bank 
berdasarkan PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip 
Mengenal Nasabah dan Surat Edaran BI No 6/37/DPNP/2004 tentang 
Perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi Atas Penerapan Prinsip 
Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Atas Tindakan Lain Terkait 
Tindak Pidana Pencucian Uang.  

Dalam ketentuan tersebut, telah diatur secara jelas mengenai 
sanksi terhadap bank yang tidak melaporkan transaksi 
mencurigakan, yakni berupa teguran, denda maupun sanksi 
penurunan tingkat kesehatan hingga dapat dibekukan usahanya 
atau diganti pengurusnya. 

Sanksi bagi nasabah 

Wakil kepala PPATK I Gde Made Sadguna mengatakan, kesulitan 
yang dialami oleh PJK dalam melaporkan transaksi mencurigakan 
kepada PPATK, juga dikarenakan kurang kooperatifnya nasabah 
mereka dalam memberikan informasi. Padahal, bagi nasabah yang 
tidak memberikan informasi kepada PJK, dapat berakibat pada 
pemutusan hubungan hukum nasabah tersebut dengan PJK yang 
bersangkutan. 

“Apabila nasabah tidak memberikan informasi kepada bank atau 
PJK lainnya, maka selain diputus hubungan hukumnya, dia akan 
dimasukan dalam database PPATK. Artinya, kalau namanya sudah 
masuk dalam database PPATK, maka satu langkah lagi dia akan 
berurusan dengan kepolisian,” tukasnya.  

Dia memaparkan, apabila dalam analisis PPATK nasabah tersebut 
terindikasi melakukan kegiatan pencucian uang, kemudian PPATK 
akan meneruskan identitasnya kepada penyidik. Erwin 
menambahkan, sanksi terhadap nasabah ini juga diatur dalam PBI 
No. 5/21/PBI/2003 yang merupakan penyempurnaan PBI No. 
3/10/PBI/2001. 

(CR) 

 

Aktual 

PPATK Minta Pemerintah Lakukan Diplomasi 
Tingkat Tinggi 
[12/1/05]  

Dalam pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(11/1), Kepala PPATK Yunus Husein menyampaikan sejumlah 
masalah yang dihadapi lembaga tersebut. Masalah utama yang 
dihadapi Indonesia saat ini adalah masih dimasukkannya Indonesia 
dalam daftar negara-negara yang tidak kooperatif dalam 
memerangi pencucian uang. Sebab, di Indonesia belum ada aturan 
mengenai bantuan hukum timbal balik kepada negara lain (mutual 
legal assistance), tingkat kepatuhan PJK dalam pelaporan yang 
masih minim, dan belum adanya keputusan pengadilan yang 
berlandaskan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yunus 
menjelaskan pula bahwa penilaian FATF tersebut selain dipengaruhi 
oleh penilaian terhadap implementasi rezim anti pencucian uang di 
Indonesia, juga  tidak terlepas dari faktor-faktor politis. Untuk itu 
diharapkan pemerintah melakukan pendekatan  diplomasi tingkat 
tinggi  yang dilakukan oleh Presiden, para menteri dan pejabat 
negara lainnya kepada kepala pemerintahan negara-negara yang 
memiliki pengaruh kuat dalam keanggotaan FATF.  

() 

 

Berita 

KPK akan Mengenyampingkan UU Perbankan 
untuk Menembus Kerahasiaan Bank 
[15/12/04]  

KPK menegaskan apabila memerlukan informasi keadaan keuangan 
tersangka atau terdakwa korupsi, mereka akan mengenyampingkan 
Undang-Undang Perbankan. Artinya, KPK tidak perlu lagi izin dari 
Gubernur Bank Indonesia untuk menembus kerahasiaan bank.  

Dalam penjelasan tertulisnya kepada Komisi III DPR akhir November 
lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersoalkan 
mengenai kerahasiaan bank. KPK mengakui sempat ada polemik 
yang dengan BI mengenai kewenangan KPK untuk menembus 
kerahasiaan bank guna kepentingan penyidikan tindak pidana 
korupsi.  

Gubernur BI berpendapat bahwa lembaga yang berhak mengajukan 
izin untuk memperoleh keterangan dari bank hanyalah Kapolri, 
Jaksa Agung, dan Mahkamah Agung. Gubernur BI mendasarkan hal 
tersebut pada ketentuan Pasal 42 UU No. 7/1992 jo. UU No. 
10/1998 tentang Perbankan, yang bersifat limitatif. 

Di sisi lain, KPK berpendapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 
UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
yang ditegaskan dengan Pasal 12 huruf c UU No. 30/2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan 
ketentuan yang bersifat lex specialis, sehingga bisa 
mengenyampingkan ketentuan dalam UU Perbankan.  

Oleh sebab itu KPK menegaskan, dalam hal memerlukan keterangan 
tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa korupsi, tidak 
memerlukan izin dari Gubernur BI, melainkan langsung kepada bank 
yang bersangkutan. 

Pakar hukum perbankan Prof. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat 
meski UU Perbankan mengatur secara limitatif, menurutnya KPK 
bisa mengenyampingkan ketentuan rahasia bank. Namun, ia 
menyatakan KPK tetap memerlukan izin dari BI. 

“Ketentuan rahasia bank itu terbuka bagi bank itu sendiri dalam 
rangka informasi antar bank, tanpa terlebih dahulu meminta izin 
dari Bank Indonesia (BI). Sedangkan bagi polisi, jaksa, hakim dan 
KPK dalam menangani perkara pidana seperti korupsi, harus 
meminta izin dari BI. Begitu juga pejabat pajak yang ingin meminta 
keterangan dari bank,” ujar Remy (9/12). 

Remy menambahkan, dalam menangani perkara tindak pidana 
pencucian uang, polisi, jaksa dan hakim tidak perlu meminta izin 
dari BI. Pasalnya, hal ini sudah diatur dalam Pasal 33 UU No. 
18/2002 yang telah direvisi dengan UU No. 25/2003 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).   

Menurut Remy, tidak semua pihak dapat diberikan izin, karena 
tidak memiliki kepentingan untuk melakukan penyidikan suatu 
perkara pidana. Walau demikian tetap dimungkinkan bagi siapa saja 
untuk bisa menembus kerahasian bank dengan adanya pemberian 
kuasa dari nasabah yang bersangkutan.  

Sedangkan Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa 
Transaksi Keuangan (PPATK), mengatakan telah membuat 
Memorandum of Understanding (nota kesepahaman) dengan KPK 
mengenai akses rahasia bank. 

“Kami sudah buat MoU sejak bulan April lalu (April 2004. red), jadi 
kami terus melakukan kerjasama. Untuk keperluan mereka kami 
pasti bantu. Tidak hanya KPK, kejaksaan dan Kepolisian juga kami 
bantu,” ujar Yunus beberapa waktu lalu. 

(CR) 
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Berita 

PPATK Gandeng JAFIO Awasi Money Laundering 
[19/12/06]  

Kerjasama PPATK dan JAFIO ini untuk memperkuat pertukaran 
informasi inteljen terkait tindak pidana pencucian uang (money 
laundering).  

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
melakukan kerjasama dengan Japan Financial Intelligence Office 
(JAFIO). “Jalinan kerjasama ini cukup strategis mengingat Jepang 
merupakan salah satu pusat keuangan besar di dunia.” ujar Yunus 
Husein, Kepala PPATK Yunus Husein.  

Penandatangan nota kesepahaman  antara PPATK dengan JAFIO ini 
ditandantangani oleh Kepala PPATK, Yunus Husein dan Nobuyoshi 
Chihara, President Japan Financial Intelligence Office (JAFIO) pada 
Selasa (19/12) di Tokio, Jepang.   

Nota kesepahaman ini sebagai sarana di dalam memperkuat 
kerjasama internasional yang dilakukan oleh masing-masing negara 
dalam meningkatkan pertukaran informasi keuangan. Khususnya 
dalam hal tukar menukar informasi intelijen keuangan yang terkait 
dengan tindak pidana pencucian uang (money laundering) atau 
tindak pidana lainnya.  

Jepang telah memiliki aturan Anti Pencucian Uang sejak Juli 1990, 
dimana setiap penyedia jasa keuangan yang ada harus melakukan 
identifikasi nasabah. Pada Juli 1992, pemerintah Jepang 
mengeluarkan pula aturan untuk menyampaikan laporan transaksi 
keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana 
perdagangan obat-obat terlarang dibawah aturan “Anti–Drug Special 
Law”.  

Kemudian pada Februari 2000, Pemerintah Jepang dibawah undang-
undang Anti- Organisasi Kejahatan memperluas cakupan laporan 
transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus disampaikan oleh 
Penyedia Jasa Keuangan yang melingkupi seluruh kejahatan serius.    

Perkembangan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan 
(Suspicious Transaction Report–STRs)  yang disampaikan oleh 
Penyedia Jasa Keuangan yang ada di Jepang kepada JAFIO 
menunjukkan peningkatan angka yang cukup signifikan. Pada 2003 
misalnya, JAFIO baru menerima 43.768 STRs. Kemudian pada 2004 
meningkat menjadi 95.315 STRs dan terakhir pada 2006 melonjak 
menjadi 98.935 STRr. 

Ketentuan pelaksanaan kerjasama PPATK dengan JAFIO didasarkan 
pada Pasal 25 ayat 3  UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah 
diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU). Dalam pasal 
tersebut ditetapkan: ”PPATK dalam melakukan pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan 
kerjasama dengan pihak yang terkait, baik nasional maupun 
internasional.”  

“Kerjasama yang dilakukan ini juga sebagai upaya memperkuat 
hubungan baik dengan dunia internasional khususnya Jepang 
sebagai negara sesama anggota The Egmont Group,” ujar Yunus 
Husein.  

The Egmont Group (TEG) adalah suatu organisasi internasional 
informal yang dibentuk pada tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace 
di Brussel. The Egmont Group beranggotakan Financial Inteligence 
Unit (FIU) dari berbagai negara, yang sebagian besar merupakan 
institusi sentral (focal point) dari rezim anti pencucian uang di 
masing-masing negara.  

Substansi dari perjanjian tersebut antara lain kerjasama dalam 
pertukaran informasi intelijen keuangan yang berkaitan dengan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan 
pendanaan terorisme.  

Sampai dengan pertengahan Desember 2006, PPATK telah 
melakukan penandatangan kerjasama dengan 18 FIU, yaitu: The 

Anti Money Landering Council (AMLC) Philipina;  Australian 
Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) Australia;   Anti 
Money Laundering Office (AMLO) of Thailand;  FIU Malayasia (Bank 
Negara Malaysia);  FIU Korea Selatan :  Korea Financial Intelligence 
Unit (KoFIU);  The National Office for Prevention and Control of 
Money Laundering (NOPCML), Rumania;   

The Belgian Financial Intelligence Processing Unit  (Financial 
Intelligence Unit/FIU Kerajaan Belgia);   Ufficio Italiano Dei Cambi 
(UIC) Italia;  FIU Polandia (General Inspector of Financial 
Institution); FIU Spanyol (SEPBLAC);  FIU Peru;  dan FIU China : 
China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center 
(CAMLMAC), FIU Mexico, The Central Control Board (CCB) of The 
Union of Myanmar  dan Japan Financial Intelligence Office (JAFIO). 

(Lut) 

 

Berita 

Panggung Formal Pemberantasan Korupsi pun 
Digelar 
[7/12/06]  

Sebanyak 28 lembaga dalam waktu 15 menit diminta 
menyampaikan laporan perkembangan pemberantasan korupsi di 
lembaga masing-masing tanpa ada sesi tanya jawab atau sesi yang 
lainnya. Baca 15 menit, selesai!  

Saat itu masih pagi, hampir pukul sembilan ketika hukumonline 
memasuki pelataran Hotel Le Meridien yang terletak di kawasan Jl. 
Sudirman. Dari kejauhan nampak spanduk membentang. Terbaca 
tulisan di spanduk Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi. 
Tepat sebelum memasuki ruang Sasono Mulyo, tempat 
dilangsungkannya Konferensi, hukumonline berpapasan dengan 
Menteri Koordinator Perekonomian Boediono yang baru saja turun 
dari mobil. 

Boediono rupanya hadir untuk membuka konferensi yang 
diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut KPK, 
tujuan penyelenggaraan konferensi untuk mendapatkan laporan 
perkembangan dan upaya pemberantasan korupsi di lembaga yang 
diundang pada 2006. Total ada 28 instansi yang memberikan 
laporan. Dari mulai instansi Pemerintah, Perhimpunan Advokat 
Indonesia (Peradi) sampai lembaga donor ikut menyampaikan 
laporan. 

Sesi I Sesi II Sesi III Sesi IV Sesi V 
KPK 
Polri 
Kejagung 
Dephukham 
Mahkamah 
Agung 
KON 
MK 

Depdiknas 
Depdagri 
TNI 
Depnaker 
Kementrian 
BUMN 
Deplu 

BPK 
DPR 
DPD 
Bappenas 
MenPAN 
Bank 
Indonesia 

Pemprov 
DKI 
BPN 
Depkeu 
BPKP 
PPATK 

Worldbank 
KADIN 
Indonesia 
Tiga Pilar 
Kemitraan 
PERADI 

 

Usai dibuka Boediono, instansi yang mendapat giliran pertama 
menyampaikan laporan adalah KPK. Taufikurahman Ruki sang Ketua 
awalnya mampu mencuri perhatian peserta konferensi. Dengan 
gaya kocak, pensiunan Perwira Tinggi Polisi ini menanyakan 
kehadiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin 
yang pernah diperiksa KPK dalam dugaan korupsi KPU, ”Mana Pak 
Menteri Hukum dan HAM (Hamid Awaluddin, red),” tanya Ruki yang 
mengundang tawa peserta. Entah disengaja atau memang lupa, 
hanya Hamid yang diabsen Ruki. 

Tawa peserta semakin menjadi saat Hamid mengacungkan tangan 
persis seperti murid yang sedang diabsen. Hamid menurut banyak 
kalangan diduga terlibat dalam dugaan korupsi KPU, perkara 
korupsi yang paling getol diungkap KPK. Paling tidak dugaan itu 
pernah disampaikan Daan Dimara.  

 



Setelah sesi Ruki, praktis suasana konferensi menjadi 
membosankan. Ck..ck..decakan dari peserta beberapa kali saya 
dengar. Seorang teman jurnalis di sebelah kiri bahkan sampai 
terkantuk-kantuk. ”Kok gini sih acaranya, buang-buang duit aja 
KPK. Gue tidur dulu ya, entar gue minta punya (catatan) elu ya,” 
begitu kata teman jurnalis ketika mendengarkan pemaparan tiap 
instansi yang masing-masing hanya diberi waktu 15 menit tanpa ada 
sesi tanya jawab atau yang lainnya. Baca laporan 15 menit, selesai. 

Seakan mendengar kritikan dari teman jurnalis itu, Ruki, laiknya 
mempraktekkan strategi preventif pemberantasan korupsi 
menyatakan, ”Acara ini tidak dimaksudkan untuk menghabiskan 
anggaran di akhir tahun”. Suatu praktik yang menurut Ruki lazim 
dilaksanakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan. 

Selain teman jurnalis, seorang peserta di sebelah kanan nyeletuk, 
”Wah harusnya KPK bikin Term of Reference (ToR) yang jelas, jadi 
nggak kayak gini”. Pernyataan kedua orang ini ditegaskan oleh 
Adnan Topan Husodo, dari Indonesian Corruption Watch (ICW), 
”Masa yang dilaporkan cuma prestasi-prestasinya saja, yang lainnya 
mana, terus parameternya apa. Tidak jelas,” ujar Adnan.  

Dari pengamatan hukumonline, tiap instansi/lembaga nampak 
menekankan pada aspek keberhasilan masing-masing instansi. 
Terutama instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan 
Agung dan Mahkamah Agung. Perkara yang sudah diproses sekian, 
yang diputus sekian, uang denda dan uang pengganti kerugian yang 
dikumpulkan sekian. Tidak ketinggalan, mereka juga meminta agar 
anggarannya dinaikkan tahun depan.  

Malah, Wakil Ketua Umum Peradi Indra Sahnun Lubis yang mewakili 
organisasi para advokat itu tidak menyampaikan apa-apa, kecuali 
pesan dan kesannya pada KPK.  ”Saya itu ibaratnya yang pertama 
kali menghantam KPK, tapi Pak Ruki ini orang yang berhati besar. 
Beliau tidak pernah sakit hati. Saya berharap Ketua KPK ke depan 
ini orang yang seperti beliau,” ujar Indra yang tampil percaya diri 
tanpa bahan apapun ini. 

Mengambil Peran Presiden 

Ditemui di sela-sela acara, Ruki yang menggandeng tangan seorang 
peserta ke tempat yang diperuntukkan untuk menyeruput kopi 
menolak berkomentar, ”Tanya ke Johan saja,” paparnya. Johan 
yang dimaksud Ruki adalah Johan Budi, Kepala Hubungan 
Masyarakat KPK.  

Menjawab pertanyan hukumonline soal konsep acara, Johan hanya 
menyatakan, laporan yang disampaikan itu akan dikumpulkan oleh 
KPK dan akan menjadi bahan laporan publik yang dirilis akhir tahun. 
Artinya acara yang digelar di hotel berbintang itu hanya untuk 
mengumpulkan laporan instansi atau lembaga saja. 

Sementara, Adnan malah menilai KPK telah mengambil alih peran 
Presiden. Karena menurut penilaiannya, acara ini seharusnya 
menjadi agenda Presiden. Karena banyak instansi/lembaga yang 
seharusnya berada di bawah koordinasi Presiden. KPK menurut 
Adnan cukup pada bidang penegakan hukum dan reformasi 
birokrasi. ”Ini sama saja dengan panggung formal pemberantasan 
korupsi,” tukas Adnan. 

Berbeda dengan Adnan dan tentu saja para jurnalis serta peserta di 
sebelah kanan saya, Anggota Komisi III Panda Nababan memberikan 
apresiasi atas penyelenggaraan konferensi. Menurut Panda, acara 
ini dapat membuka ruang komunikasi antar instansi yang selama ini 
terhambat. Lebih dari itu, ada kemungkinan muncul inspirasi dari 
program yang dijalankan suatu instansi atau lembaga. 

Suasana formal khas birokrat tampak dalam acara. Ruki sang Ketua 
tampak sibuk menjemput dan mengantar pejabat yang datang dan 
pergi silih berganti. Selain Boediono dan Hamid, Menteri Keuangan 
Sri Mulyani juga hadir. Entah bosan atau ada kesibukan lain, 
ketiganya kompak meninggalkan tempat saat acara sedang 
berlangsung. 

Selain hotel tempat acara berlangsung yang kategori berbintang, 
konperensi memang dihadiri oleh sederet bintang –baca 

pejabat/tokoh- yang menjadi sumber berita. Tidak hanya Menteri, 
mereka yang hadir misalnya Ketua PPATK Yunus Husein, Ketua Muda 
MA Iskandar Kamil, Kabareskrim Makbul Padmanegara dan anggota 
DPR Panda Nababan.  

Begitu bintang-bintang ini keluar, tanpa dikomando para jurnalis 
lantas memburu para tokoh ini. Mereka berharap dapat berita 
dengan mencegat para tokoh. Dan mereka memang bisa. Untuk ini 
nampaknya para jurnalis harus berterima kasih atas kinerja KPK 
yang berhasil mengumpulkan sumber berita. 

Menganalogikan asas hukum seperti yang dituturkan Iskandar Kamil 
dalam laporannya, ”bahwa penegakan hukum tidak bisa dilakukan 
dengan melawan hukum’, maka permintaan untuk menghemat uang 
negara tidak bisa dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan 
uang negara tanpa alasan yang jelas. Ingat pesan Aa’ Gym, ulama 
yang baru saja berpoligami itu, mulailah dari yang kecil, mulailah 
dari diri sendiri dan mulailah sekarang juga. 

 Pemberantasan korupsi bukan dilihat dari angka-angka statistik 
yang dipaparkan oleh para wakil lembaga. Bukankah begitu, Pak 
Ruki? 

(Aru) 

 

Berita 

Pertukaran Informasi Inteljen Yang Setengah 
Hati 
[5/12/06]  

PPATK melakukan kerjasama pertukaran informasi dengan 
Caymand Island dan Afrika Selatan. Sayangnya, data pertukaran 
informasi itu tidak dapat dipergunakan sebagai barang bukti di 
pengadilan.  

Setelah beberapa kali melakukan studi dan penelitian, Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akhirnya 
melakukan gebrakan baru di penghujung 2006 ini. PPATK kali ini 
melakukan kerjasama dengan Lembaga Intelijen Keuangan Caymand 
Island dan Afrika Selatan. Kerjasama ini difokuskan untuk mencegah 
dan memberantas tindak pidana pencucian uang.   

Penandatangan nota kesepahaman antara PPATK dengan Financial 
Reporting Authority (CAYFIN) Caymand Island dan Financial 
Intelligence Centre (FIC) Afrika Selatan ini juga untuk memperkuat 
kerjasama internasional yang dilakukan oleh masing-masing negara 
dalam meningkatkan pertukaran informasi inteljen keuangan, 
khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang (money 
laundering) atau tindak pidana lainnya.  

“Jalinan kerjasama ini cukup strategis mengingat Caymand Island 
merupakan salah satu pusat keuangan besar di dunia. Begitu juga 
dengan Afrika Selatan yang merupakan  pusat keuangan yang besar  
diwilayah  Benua Afrika,” ujar Kepala PPATK Yunus Husein di 
Jakarta, Selasa (5/12).  

Menurut Yunus, ketentuan pelaksanaan kerjasama PPATK dengan 
CAYFIN dan FIC didasarkan pada Pasal 25 ayat 3  UU No. 15 Tahun 
2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UU 
TPPU). Isi pasal tesebut adalah PPATK dalam melakukan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, 
dapat melakukan kerjasama dengan pihak yang terkait, baik 
nasional maupun internasional.  

Substansi dari perjanjian tersebut antara lain kerjasama dalam 
pertukaran informasi intelijen keuangan yang berkaitan dengan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan 
pendanaan terorisme.  

Informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia dan merupakan 
kewajiban masing-masing lembaga untuk menjaga kerahasiannya. 
Sayangnya, pertukaran informasi tersebut tidak dapat dipergunakan 
sebagai barang bukti di pengadilan. Selain itu, informasi tersebut 



juga tidak dapat diteruskan kepada pihak manapun tanpa izin 
tertulis dari pemilik informasi. Dan, masing-masing lembaga juga 
dapat menolak untuk memberikan informasi yang diminta apabila 
bertentangan dengan kepentingan negara masing-masing.  

Yunus mengatakan kerjasama ini setidaknya untuk memperkuat 
hubungan Indonesia dengan dunia international. “Kerjasama yang 
dilakukan ini juga sebagai upaya memperkuat hubungan baik 
dengan dunia internasional khususnya Caymand Island dan Afrika 
Selatan sebagai negara sesama anggota The Egmont Group,” ujar 
Yunus.   

The Egmont Group (TEG) adalah suatu organisasi internasional 
informal yang dibentuk pada tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace 
di Brussel. The Egmont Group beranggotakan Financial Inteligence 
Unit (FIU) dari berbagai negara, yang sebagian besar merupakan 
institusi sentral (focal point ) dari rezim anti pencucian uang di 
masing-masing negara.  

Surga Pelaku Money Laundering 

Sebagai informasi, Caymand Island adalah negara kepulauan  yang 
ditemukan oleh Christopher Columbus pada 10 Mei 1503. Negara ini 
dikenal  sebagai salah satu dari lima pusat keuangan terbesar di 
dunia. Tak kurang dari 350 bank dan trust companies beroperasi di 
wilayah ini. Sebanyak 45 dari 50 bank-bank besar di dunia juga 
menjalankan aktifitasnya  dengan dana yang berputar tak kurang 
dari AS$ 1 triliun.  

Negeri yang berpenduduk 52 ribu jiwa dengan luas wilayah sekitar 5 
Km persegi ini juga merupakan tempat dari 8 ribu mutual funds 
melakukan operasi, 65 ribu badan usaha dan seribu perusahaan 
yang mencatatkan sahamnya di Caymand Islands Stock Exchange. 
Negara ini juga membebaskan beberapa jenis pajak seperti pajak 
deviden terhadap orang yang menyimpan dananya di sana. Dengan 
berbagai macam keistimewaan yang ada di negeri itu, maka banyak 
kalangan menyebut Caymand Island sebagai surganya money 
laundering.    

Sementara itu, sampai dengan awal Desember 2006, PPATK telah 
melakukan penandatangan kerjasama dengan 17 FIU, yaitu: The 
Anti Money Landering Council (AMLC) Philipina;  Australian 
Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) Australia;   
Anti Money Laundering Office (AMLO) of Thailand;  FIU Malayasia 
(Bank Negara Malaysia);  FIU Korea Selatan :  Korea Financial 
Intelligence Unit (KoFIU);  The National Office for Prevention and 
Control of Money Laundering (NOPCML), Rumania;  The Belgian 
Financial Intelligence Processing Unit  (Financial Intelligence 
Unit/FIU Kerajaan Belgia); Ufficio Italiano Dei Cambi (UIC) Italia;  
FIU Polandia (General Inspector of Financial Institution); FIU 
Spanyol (SEPBLAC);  FIU Peru;  dan FIU China: China Anti-Money 
Laundering Monitoring and Analysis Center (CAMLMAC), FIU Mexico  
dan The Central Control Board (CCB) of The Union of Myanmar. 

Rencananya dalam waktu dekat ini PPATK juga akan melakukan 
Mou lagi dengan Lembaga Intelejen Keuangan Jepang. “Komitmen 
sudah ada dan tinggal menunggu waktunya,” tambah Juru Bicara 
PPATK M Natsir Kongah. 

(CRM) 

 

Berita 

Belum Ada Laporan Transaksi Mencurigakan 
Pejabat Pengadilan  
[9/11/06]  

PPATK tidak bisa langsung melakukan audit atas rekening pejabat 
pengadilan....  

 

 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum 
pernah menerima laporan transaksi mencurigakan yang melibatkan 
hakim maupun pejabat lain di lingkungan pengadilan.  

Demikian pernyataan Yunus Husein usai mengucapkan sumpah 
jabatan sebagai Kepala PPATK periode 2006-2010 dihadapan Ketua 
Mahkamah Agung, di Jakarta, Rabu (8/11).  

Lebih lanjut saat ditanya apakah PPATK akan proaktif untuk 
menganalisis kemungkinan adanya transaksi keuangan 
mencurigakan yang melibatkan pejabat pengadilan, Yunus enggan 
berkomentar. Setali tiga uang dengan Yunus, Ketua MA Bagir Manan 
juga tidak bersedia menjawab pertanyaan ini. 

Sementara, pakar hukum perbankan Universitas Airlangga Prof. 
Sutan Remy Sjahdeini yang hadir dalam acara tersebut 
mengungkapkan, PPATK tidak bisa langsung melakukan audit 
terhadap rekening pejabat pengadilan. “Tidak bisa, mereka hanya 
bisa menganalisis laporan dari penyedia jasa keuangan,“ tukas 
Remy. 

Soal perlu tidaknya dibuat Memorandum of Understanding (MoU-
nota kesepahaman) antara PPATK dengan MA, Prof. Remy yang juga 
Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia itu menyatakan tidak perlu 
ada MoU antara MA dengan PPATK. Alasannya, PPATK sudah 
diberikan kewenangan yang jelas dalam UU No. 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo UU No. 25 Tahun 2003. 

Pasal 27 UU 15/2002 
1.             Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang:  

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 ini 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.  

2.             Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf c, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan 
lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa 
Keuangan.  

3.             Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-undang 
lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan 
kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.  

4.             Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Presiden.  

 
 

Jumlah Transaksi Mencurigakan yang Dilaporkan ke PPATK/ 31 
Oktober 2006 

Jenis Pelapor Jumlah Pelapor Jumlah laporan 
transaksi keuangan 
mencurigakan 

Bank 115 6.299 
Non Bank 
  Perusahaan Efek 
  Pedagang Valas 
  Dana Pensiun 
  Lembaga pembiayaan 
  Manajer Investasi 
  Asuransi 

45 
12 Perusahaan 
13 Perusahaan 
1 Perusahaan 
7 Perusahaan 
1 Perusahaan 
11 Perusahaan 

231 
41 
29 
1 
89 
1 
70 

Total 160 6530 

Sumber: PPATK 

 

Sekedar menyegarkan ingatan, pada pertengahan Juli 2005, PPATK 
sempat melakukan tindakan mengejutkan. Yakni menyerahkan data 
15 rekening pejabat Polri yang diduga mencurigakan kepada Kapolri 



Jend (Pol) Sutanto. Meski kelanjutan laporan PPATK ini 
mengecewakan, paling tidak terlihat upaya PPATK untuk 
melaksanakan fungsinya. 

Apakah aksi PPATK semacam itu perlu dilakukan di dunia 
peradilan? Yunus yang dianggap sukses membawa Indonesia keluar 
dari daftar negara yang tidak kooperatif dalam menjalankan rezim 
anti pencucian uang (non cooperatif countries and 
territories/NCCT’s) yang dikeluarkan oleh Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF) diharapkan mampu memberikan 
sumbangsih dalam upaya memberantas mafia peradilan. 

Sejauh ini baru KPK dan Timtas Tipikor yang pernah menyeret 
pejabat pengadilan ke kursi terdakwa. Dua orang panitera 
Pengadilan Tinggi DKI ditangkap KPK karena menerima suap, 
sementara Timtas Tipikor menangkap seorang hakim dan panitera 
PN Jakarta Selatan dalam kasus pemerasan terhadap saksi perkara 
Jamsostek. 

Terpilihnya Yunus sebagai Kepala PPATK ini merupakan kali yang 
kedua. Sebelumnya, periode 2002-2006, jabatan ini juga 
dipegangnya. Selain Yunus, MA juga mengambil sumpah Prof. 
Gunadi sebagai Wakil Kepala PPATK Bidang Riset Analisis dan 
Kerjasama antar Lembaga. Gunadi menggantikan I Gde Made 
Sadguna. Pengangkatan Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK ini 
berdasarkan Keputusan Presiden No. 124/M Tahun 2006 tertanggal 
27 Oktober 2006. 

(Aru/CRZ) 

 

Fokus 

Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi? Ratifikasi UNCAC  
[6/9/06]  

Selain asset recovery, Konvensi Anti Korupsi juga memperluas 
wilayah tindak pidana korupsi. Sektor swasta pun akan menjadi 
sasaran.  

Nyata adanya tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak saja menjadi 
momok bagi bangsa Indonesia. Tipikor bahkan telah dianggap 
musuh bersama oleh dunia internasional. Hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan ditandatanganinya United Nations Convention 
Against Corruption 2003 (UNCAC-Konvensi PBB tentang Anti 
Korupsi) untuk pertama kalinya di Merida, Meksiko, 9 Desember 
2003 oleh 133 negara.  

 Indonesia sendiri lewat rapat paripurna DPR, 20 Maret 2006 
mengesahkan Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan 
UNCAC 2003. Meski telah ditandatangani sejak 2003 dan diratifikasi 
pada awal 2006, banyak kalangan yang belum mengetahui apa isi 
dari UNCAC. Utamanya terkait dengan UU Pemberantasan Tipikor 
yang saat ini dipunyai Indonesia. Sampai saat ini Indonesia telah 
mengundangkan tiga UU tentang Pemberantasan Tipikor yaitu UU 
No.  3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 
2001 

Tujuan Umum Konvensi 

o         Meningkatkan/memperkuat tindakan pencegahan 
dan pemberantasan korupsi  

o         meningkatkan/memperkuat kerjasama internasional 
(pengembalian aset)  

o meningkatkan integritas dan akuntabilitas dan 
manejemn publik dalam kelola kekayaan negara 

  

Prof. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Internasional 
Universitas Padjajaran Bandung menyatakan, ratifikasi UNCAC 
menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah Indonesia untuk 
memerangi korupsi terutama dalam usaha mengembalikan aset dari 

luar negeri yang berasal dari hasil korupsi di Indonesia. Hal ini 
dapat dilihat dari penjelasan umum UU No. 7 Tahun 2006. 

 Ada beberapa hal penting dalam UNCAC yang perlu mendapat 
perhatian. Paling tidak ada tiga hal yang menarik untuk dikaji, 
yaitu kriminalisasi, asset recovery dan kerjasama internasional. 
Terkait dengan rencana revisi UU Korupsi yang saat ini sedang 
berjalan, menurut Prof. Andi Hamzah, Ketua Tim Revisi UU Korupsi, 
sebisa mungkin muatan dalam UNCAC akan dimasukkan. 

 Kriminalisasi 

Siaga merah bagi para pengusaha yang suka cincay atau 
menggunakan teknik potong kompas untuk memuluskan usahanya 
dengan memberikan sedikit fulus kepada pejabat publik maupun 
sesama swasta. Pasalnya, UNCAC telah memperluas pengertian 
tindak pidana suap dalam ranah korupsi.  

 Bentuk penyuapan yang dikriminalisasi tidak hanya tindak pidana 
penyuapan terhadap pejabat publik domestik, tetapi juga terhadap 
pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional. 
Disamping itu, penyuapan di sektor swasta pun  dikategorikan 
sebagai tipikor. Meski demikian, korupsi di sektor swasta ini masih 
terbatas dalam hal penyuapan. 

 Beberapa perkara korupsi di Indonesia menunjukkan kalangan 
swasta tidak luput dari jerat korupsi. Contoh paling gampang 
adalah dijeratnya beberapa rekanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
dalam perkara korupsi KPU. Namun yang perlu dicermati, rekanan 
KPU tersebut dijerat korupsi karena terbukti merugikan keuangan 
negara. Sedangkan di UNCAC tidak harus ada kerugian keuangan 
negara. 

 Menurut Rudy Satriyo Mukantardjo, pengajar hukum pidana 
Universitas Indonesia, ada tiga hal dalam pasal 21 UNCAC terkait 
dengan penyuapan di sektor swasta. Pertama, subyek hukumnya 
adalah seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam kapasitas, 
untuk suatu badan sektor swasta. Kedua, aktivitasnya terbatas pada 
sektor swasta yang bergerak di bidang atau dalam melaksanakan 
kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan. Ketiga, batasan 
sektor swasta. Sektor swasta adalah yang tidak termasuk dalam 
penjelasan keuangan atau perekonomian negara seperti yang 
disebutkan UU No. 31 Tahun 1999. 

 Dalam pandangan Rudy, perluasan korupsi sampai di sektor swasta 
adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sebab, sepanjang 
pengamatannya, penegakan hukum di bidang korupsi seringkali 
terbentur tipisnya perbedaan antara swasta dan negara. Contoh 
konkritnya adalah kasus kredit macet Bank Mandiri. Akibatnya, 
negara seringkali sulit mengembalikan kekayaannya yang hilang 
karena tipikor. 

 Asset Recovery dan gugat perdata 

Berikutnya asset recovery. Menurut Chairul Huda, pengajar hukum 
pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga konsultan KPK 
untuk UNCAC, asset recovery adalah strategi baru pemberantasan 
korupsi yang melengkapi strategi yang bersifat pencegahan, 
kriminalisasi dan kerjasama internasional.  

 Asset recovery ini mengatur soal tindakan pengembalian aset 
negara yang dikorupsi di luar negeri hingga mekanisme 
pengembalian aset. Hanya saja, sebagai hal yang baru ini akan 
menjadi tantangan bagi Indonesia. Apalagi, ujar Chairul, asset 
recovery ini tidak ada padanannya dalam hukum Indonesia. 

 Selain sesuatu yang baru, asset recovery ini juga akan 
mendapatkan tantangan lain. Misalnya soal kerjasama internasional 
dan sistem hukum di tiap negara yang jelas berbeda.  

 Memang, salah satu ayat dalam pasal 53 UNCAC mengatur, setiap 
negara peserta wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya mengambil 
tindakan yang diperlukan untuk mengizinkan negara peserta lain 
untuk memprakarsai gugatan perdata di pengadilan. Bandingkan 
dengan hukum acara perdata Indonesia. Konsep gugatan di 
Indonesia, gugatan dapat diajukan terhadap orang atau badan 
hukum yang bertempat tinggal di Indonesia. Jika dibandingkan 



dengan UNCAC, maka perlu pengkajian sendiri dalam hal 
penggugatnya adalah negara. 

 Selain itu, dalam hukum pidana korupsi, gugatan perdata yang 
dapat dilakukan dalam hal adanya kerugian keuangan negara tetapi 
perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, 
hanya dapat dilakukan oleh jaksa pengacara negara (JPN). Belum 
diperoleh contoh kasus jika gugatan tersebut dilakukan oleh negara 
asing. 

 Selain itu, persoalan lain akan muncul ketika asset recovery 
dilakukan dalam hubungan negara dengan negara (state to state). 
Pasalnya, saat itu terjadi menurut perlu sebuah lembaga pemegang 
otoritas. ”Siapa lembaga ini? Bisa jadi masalah kalau tidak 
ditentukan,” ujar Chairul.  

 Pendapat Chairul ini diperkuat oleh Romli. Menyinggung kinerja 
Tim Pemburu Aset Koruptor yang diketuai Wakil Jaksa Agung Basrief 
Arief, Romli melihat ego sektoral instansi terkait menjadikan kerja 
tim pemburu koruptor tidak berfungsi. ”Lihat saja, tanpa dukungan 
Departemen Luar Negeri pasti mereka terpental-pental,” ujar 
Romli. 

 Kerjasama Internasional  

Tidak bisa tidak, dalam memerangi kejahatan korupsi yang semakin 
canggih, terorganisir, dan bersifat transnasional, kerjasama antar 
negara menjadi pilihan utama. Menurut Romli, ada tiga prinsip 
kerjasama yang harus diperhatikan. Yakni adanya kepentingan 
politik yang sama, saling menguntungkan dan non intervensi. 
”memang lebih condong ke politik daripada hukum,” ujar Romli. 

 Ada lima bentuk kerjasama yang bisa dilakukan terkait dengan 
UNCAC. Ekstradisi (UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi), Mutual 
Legal Assistance (Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana - 
UU No. 1 Tahun 2006), Perjanjian Pemindahan Orang Yang sudah 
Dihukum (Transfer of Sentenced Persons), Perjanjian Pemindahan 
Pemeriksaan Kriminal  (Transfer of Criminal Proceding) dan 
investigasi bersama.  

 Sayang, sistem ekstadisi di Indonesia sebagai bagian dari bentuk 
kerjasama menurut Romli masih bersifat administratif dan 
cenderung politis karena ditentukan oleh Presiden. 

 Selain ekstradisi, beberapa kalangan juga mempersoalkan MLA. 
Misalnya saja Yunus Husein. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan itu berpendapat, dalam hal MLA Indonesia 
kurang progresif. Hal ini dapat dilihat dari keterlambatan Indonesia 
meratifikasi perjanjian MLA yang sudah ditandatangani dengan 
negara lain. Padahal, MLA cukup berperan dalam hal pengembalian 
aset.  

 Dari tiga perjanjian yang dimiliki Indonesia, ada satu perjanjian 
yang walaupun sudah ditandatangani beberapa tahun lalu sampai 
saat ini belum diratifikasi. Yakni perjanjian MLA dengan Korea. 
Perjanjian MLA dengan Republik Rakyat China yang ditandatangani 
tahun 2000 baru saja diratifikasi DPR pada 2006. Sedangkan 
perjanjian MLA Multilateral dengan hampir seluruh negara anggota 
ASEAN sudah ditandatangani November 2004, tetapi sampai hari ini 
belum diratifikasi. 

 Kabar terbaru, saat ini Indonesia tengah melakukan proses 
perundingan MLA bilateral dengan Hongkong dan perjanjian 
ekstradisi dengan Singapura. Dua negara yang ditenggarai menjadi 
tempat favorit bagi para koruptor mengamankan uang mereka. Di 
Hongkong, misalnya, Tim Pemburu Koruptor yang dipimpin Basrief 
pernah menemukan adanya rekening atas nama tersangka korupsi 
Bank Harapan Sentosa Hendra Rahardja. Sementara di Singapura, 
diperkirakan ada sekitar Rp6-7 triliun dana tersangka korupsi yang 
diparkirkan di sana. 

 Soal kerjasama internasional Romli mengkritik kelemahan 
diplomasi dan negosiasi perwakilan Indonesia. ”Penyakitnya orang 
Indonesia itu, bosenan, pengen cepat selesai dan pengen jalan-
jalan,” kritik Romli. Kelemahan diplomasi ini semakin diperparah 
dengan lemahnya penegak hukum di tingkat nasional. ”Seringkali 

pihak luar udah mau bantu, tapi aparat Indonesia lambat 
responnya,” tambah Romli. 

 Terpadu  

Kesimpulannya, menurut Romli, UNCAC akan memberikan dampak 
yang sangat signifikan dalam strategi pencegahan dan 
pemberantasan korupsi yang telah terdapat dalam UU 31/1999, UU 
20/2001 dan UU 30/2002 tentang KPK.  

 Oleh karena itulah Romli meminta pemerintah memperhatikan 
kaitan antara UNCAC dengan sistem hukum di Indonesia. Hal yang 
pasti dilakukan menurutnya dalah harmonisasi antara UNCAC 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Memang substansi 
UNCAC menyinggung banyak UU. Misalnya saja,UU Korupsi, UU 
Pencucian Uang, UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) hingga 
UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (saat ini masih RUU 
KMIP). 

 Soal revisi UU Korupsi yang baru ini, Romli meminta agar tim revisi 
menunggu kerja dari tim ahli PBB yang akan membuat petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis UNCAC. ”Kalau juklak dan juknis 
selesai, baru UNCAC beserta juklak dan juknisnya di-insert ke draf 
revisi UU Korupsi,” tukas Romli. 

 Menurut Romli, selain konsentrasi terhadap revisi UU Korupsi, ada 
dua UU yang perlu diperhatikan. Yakni UU PSK serta KMIP. Dua UU 
ini menurut Romli mutlak ada sebagai pendamping UU Korupsi yang 
baru. 

 Tak lupa, Romi juga meminta agar Departemen Luar Negeri jeli 
sebelum mendepositkan ratifikasi UNCAC ke PBB. ”Jangan hanya 
karena pengen mendapat pujian karena telah meratifikasi lantas 
tidak memperhatikan substansinya,” pesan Romli.  

Bagaimana? Sudah cukupkah sebagai pelipur lara pasca putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam uji materiil Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Memberantas korupsi 
memang bukan pekerjaan yang mudah...Apalagi kalau aparat 
hukum tak memberi dukungan penuh! 

(Aru) 

 

Berita 

Belum Jelas Aturan Soal Remittance TKI 
[11/8/06]  

Masalah TKI yang sampai saat ini belum tersentuh adalah kebijakan 
yang mengatur tentang money remittance. Jika tidak dikelola 
dengan baik, peluang terjadinya praktek pencucian uang sangat 
besar.  

Sinyalemen itu dikemukakan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein. Ia tidak main-
main karena data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Depnakertrans) per 31 Mei 2006 menyebutkan bahwa pengiriman 
uang tenaga kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri (remittance) 
mencapai AS$ 1,53 miliar atau sekitar Rp 14 - 15 triliun.  

Angka ini diperkirakan akan meningkat pada akhir tahun, yakni 
sekitar Rp 30 triliun. Dana tersebut berasal dari sekitar 258 ribu TKI 
di luar negeri. Sedangkan pada 2005, remittance mencapai AS$ 1,9 
miliar atau Rp 24 triliun-Rp 25 triliun.  

Yunus menegaskan, semakin besar jumlah suatu transaksi 
keuangan, bila tidak tertata dengan baik, akan semakin membuka 
peluang transaksi tersebut dimanfaatkan oleh para pencuci 
(launderer) untuk melakukan pencucian uang.  

Berdasarkan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang 
disampaikan ke PPATK telah diidentifkasi beberapa pedagang valuta 
asing (PVA) yang melakukan usaha jasa pengiriman uang (UJPU) ke 
luar negeri 

 



Terdapat 2 kasus yang telah diidentifikasi oleh PPATK dan telah 
diputus oleh pengadilan berkaitan dengan PVA yang 
menyelenggarakan UJPU. Para pelaku biasanya menukarkan hasil 
kejahatan dalam mata uang Rupiah dengan valuta asing seperti SGD 
atau AS. “Para pelaku kemudian meminta PVA untuk menyerahkan 
SGD atau AS ke rekeningnya di luar negeri,” papar Yunus. 

Fakta di atas memperlihatkan bahwa besarnya remittance ini tidak 
diikuti oleh peningkatan pelayanan yang sesuai bagi TKI. ”Jasa 
pelayanan remittance formal seperti Western Union, Money Gram 
atau jasa pelayanan yang disediakan oleh perbankan biasanya 
memberikan persyaratan yang berbelit dan biaya yang tinggi,” 
ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh PPATK di Jakarta, 
Kamis (10/8).  

Tentu saja, kondisi ini membuka kesempatan bagi penyedia jasa 
pengiriman uang non formal (hawaladers) memberikan pelayanan 
kepada TKI untuk mengirimkan uang kepada sanak keluarganya di 
Indonesia. Bagi TKI, sistem pengiriman uang oleh hawaladers lebih 
mudah dan murah dibandingkan dengan penyedia jasa pengiriman 
uang formal.  

Pengiriman uang ini menjadi perhatian Financial Action Task Force 
on Money Laundering (FATF) khususnya Special Recommendations 
Point VII. Perhatian FATF cukup beralasan karena di Indonesia 
sampai sekarang tidak ada pengaturan yang jelas mengenai money 
remmitance.  

UU Perbankan dan UU Bank Indonesia hanya mengatur transaksi 
remmitance yang dilakukan oleh perbankan. Bank Indonesia 
memperkirakan bahwa dari nilai pembayaran sebesar USD 1.9 miliar 
pada tahun 2004 hanya 30% yang melalui sistem pembayaran formal 
bank. 

Masalah lainnya, tidak ada ketegasan mengenai lembaga yang 
mengawasi UJPU di Indonesia. Tidak ada yang bertanggung jawab 
untuk menangani pendaftaran atau perizinan. Selain itu, belum 
jelas mengenai persyaratan hukum apa saja yang harus dipenuhi 
untuk dapat beroperasi. 

Menurut Direktur CEMFIOWS Dipo Alam, TKI masih belum 
mendapatkan keuntungan maksimal dari hasil jerih payahnya 
bekerja di luar negeri. Salah satu faktor penyebabnya adalah sistem 
pengiriman uang yang belum berjalan dengan baik. Faktor lainnya, 
selain rumit, biaya pengiriman uang dari luar negeri jadi berlipat-
lipat karena bank mengenakan biaya perbedaan kurs valuta asing ke 
rupiah terhadap uang yang dikirim ke Indonesia. 

Belum lagi masih banyak kelemahan dari berbagai institusi yang 
terlibat dalam proses pengiriman uang tersebut, yakni TKI sebagai 
remitter, keluarga TKI sebagai penerima uang atau beneficiary, 
dan lembaga terkait (termasuk bank, pemerintah, maupun 
perusahaan jasa TKI). Kelemahan semua pihak terkait 
mengakibatkan pengurangan jumlah kiriman yang signifikan, 
kiriman uang menjadi lama atau bahkan uang menjadi raib. “Tak 
heran, jika banyak TKI yang membawa uang dalam bentuk tunai 
ketika kembali ke Indonesia,” ujarnya.  

Menghindari persoalan ini, Dipo menyarankan agar pemerintah dan 
perbankan lebih berperan, khususnya dalam mengedukasi TKI dan 
keluarganya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sosialisasi 
bisa dilakukan melalui pertemuan, pelatihan sebelum 
pemberangkatan TKI, perkumpulan informal di desa, atau di kantor 
perwakilan negara Indonesia di luar negeri. 

Belum Ada 

Sementara itu, R. Maulana Ibrahim, Deputi Gubernur Bank 
Indonesia mengakui bahwa BI belum mengeluarkan aturan 
mengenai remittance TKI ini. “BI jelas berkepentingan. Money 
remittances ini merupakan salah satu bentuk transfer dana dan BI 
berkewajiban untuk mengatur sistem pembayarannya,” ujarnya. 

Maulana menambahkan, saat ini konsep aturan remittance tersebut 
tengah disiapkan. Jadi, belum dipastikan apakah nanti dalam 
bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau dalam bentuk lainnya. 

Yang pasti, ujarnya, aturan tersebut akan memuat lima prinsip agar 
pelaksanaan remittance tersebut dapat berjalan lancar. Kelima 
prinsip itu antara lain:  

Transparansi and Perlindungan Nasabah 

Kewajiban penyelenggara untuk menginformasikan besarnya biaya, nilai 
tukar, jangka waktu pengiriman, persyaratan dokumen 

Payment System Infrastructure 

Kewajiban otoritas untuk memperhatikan akses Penyelenggara remittance 
services ke infrastruktur sistem pembayaran 

Legal and Regulatory Environment 

Kewajiban otoritas untuk mengatur secara baik, tidak diskriminatif dan 
proporsional terhadap berbagai level Penyelenggara. Kewajiban otoritas 
untuk menetapkan pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi dari masing-
masing level Penyelenggara. 

Struktur Pasar dan Persaingan 

Kewajiban otoritas untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua 
Penyelenggara untuk berkembang.Kewajiban otoritas untuk menjembatani 
access point dalam rangka setelmen dan penyampaian message 

Governance and Risk Management 

Kewajiban otoritas dalam rangka mengelola penerapan manajemen risiko 
(legal, keuangan, reputasi, operasional, fraud). Kewajiban otoritas untuk 
melakukan koordinasi dengan institusi lain yang terkait, baik secara bilateral 
maupun multilateral (Contoh: bank  sentral, Departemen Keuangan, KPPU, 
PPATK, Postel, Depnakertrans) 

(Lut) 

 

Berita 

Sejumlah Kalangan Sambut Baik Pembentukan 
Satgas Baru Kejaksaan 
[29/7/06]  

Satgas harus memperhatikan karakteristik khusus dari setiap 
tindak pidana lintas negara.  

Beban yang akan ditanggung Satuan Tugas Penanganan Perkara 
Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara (Satgas) 
sepertinya akan lebih ‘mahal’ dari hibah sebesar AS$750 ribu yang 
diterima dari Pemerintah Amerika Serikat. Di luar terorisme, Satgas 
ini juga meliputi tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 
perdagangan dan penyelundupan manusia (human trafficking, red.), 
dan tindak pidana teknologi dan informasi. 

Kepada hukumonline, sejumlah kalangan terkait mengungkapkan 
ekspektasinya yang tinggi terhadap keberadaan Satgas yang baru 
saja dilantik Senin lalu (24/7). Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein ditemui seusai acara 
pelantikan dan pengambilan sumpah Satgas, menyatakan 
menyambut positif pembentukan Satgas yang terdiri dari 32 
personil ini. Menurut Yunus, dengan adanya Satgas maka 
penanganan tindak pidana money laundering (pencucian uang, red.) 
dapat lebih terfokus. “Buat kami ini bagus karena dengan begitu 
mereka dapat lebih fokus dan lebih memperdalam,” kata Yunus. 

Yunus berharap Satgas nantinya dapat mengoptimalkan UU No. 
25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam surat 
dakwaan mereka. Dengan menggunakan undang-undang ini, maka 
jaksa akan memperoleh sejumlah ‘fasilitas’, salah satunya 
mengenai kewenangan menerobos kerahasiaan bank. “Selama ini 
kurang dimanfaatkan dalam membuat surat dakwaan,” 
sambungnya. 

Dia memandang personil Satgas perlu diberikan pelatihan khusus 
yang juga melibatkan instansi terkait lainnya agar tercipta visi dan 
misi yang sama dalam pemberantasan tindak pidana money 
laundering. Selain itu, Yunus mengatakan Satgas harus lebih 
mengintensifkan koordinasi dengan PPATK sehingga penanganan 



perkara money laundering lebih efektif. “Permintaan informasi 
kepada kami kurang dari Kejaksaan. Kepolisian dan KPK justru lebih 
pro aktif,” ujar Yunus. 

Karakteristik khusus 

Sementara itu, salah seorang pemerhati HAM Soelistyowati 
Sugondho mengatakan pembentukan Satgas merupakan langkah 
positif dalam rangka mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat 
yang mulai luntur terhadap Kejaksaan. “Saya percaya kinerja 
kejaksaan sudah waktunya ditingkatkan dan sudah waktunya 
merebut hati masyarakat,” ujarnya.  

Soelistyowati yang juga anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM) mengatakan Satgas harus memperhatikan 
karakteristik khusus dari setiap tindak pidana lintas negara. 
Contohnya Human Trafficking, menurut Soelistyowati, memiliki 
karakteristik tersendiri yang rumit dan unik, terutama yang 
korbannya bayi karena kondisi fisik bayi cepat berubah sehingga 
menyulitkan proses identifikasi.  

 

Data Kejahatan Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia 

(1999-2003) 

Tahun Jumlah Kasus Kasus Selesai 

1999 175 134 

2000 24 16 

2001 178 128 

2002 155 90 

2003 21 *3 penyelidikan, 12 
penyidikan, 6 kasus 
dilimpahkan ke 
kejaksaan 

Sumber: Mabes POLRI 

Belum ada cyberlaw 

Senada dengan dua narasumber sebelumnya, Roy Suryo juga 
menyambut baik pembentukan Satgas ini. Namun, pakar teknologi 
dan informatika ini tidak berani memprediksi apakah keberadaan 
Satgas serta-merta membuat pemberantasan tindak pidana 
teknologi dan informasi atau yang populer disebut cybercrime 
menjadi efektif.  

“Karena kita masih mempunyai satu kekurangan, yang namanya 
cyberlaw di Indonesia itu kan belum selesai,” jelasnya. Cyberlaw 
(hukum dunia maya, red.) yang dimaksud Roy adalah undang-
undang Informasi Transaksi Elektronik yang saat ini masih digodok 
di DPR. Selain ketiadaan cyberlaw, hal lain yang menurut Roy dapat 
menjadi kendala bagi Satgas adalah kemampuan teknis personil 
Satgas dalam menangani perkara-perkara cyberlaw. 

(Rzk) 

 

Aktual 

Yunus Husein Terpilih Jadi Ketua APG 
[6/7/06]  

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein terpilih sebagai Ketua Bersama Asia Pacific Group on 
Money Laundering (APG). Yunus akan menggantikan posisi 
Nobuyoshi Chihara untuk periode 2006-2008. Penunjukan Yunus 
diputuskan dalam Rapat Pleno Pertemuan Tahunan APG yang ke-9 
yang berlangsung 3-7 Juli di Manila. Sidang dihadiri 250 peserta dari 
32 negara. 

() 

 

Berita 

Akuntan Tunggu Penjelasan Detail dari PPATK  
Perluasan Objek Money Laundering  
[31/5/06]  

Dingin dan biasa saja. Begitulah sikap sejumlah pengurus Ikatan 
Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik menanggapi 
rencana PPATK  

Rencana PPATK ini terkait dengan perluasan objek pengawasan 
transaksi yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. 
”Oh…rencana PPATK itu. Kami pikir, rencana itu justru akan 
memperpanjang proses pelaporan?” ujar Ketua Umum IAI-KAP Tia 
Adityasih kepada hukumonline yang menemuinya usai seminar 
bertajuk Peran Akuntan Publik dalam Menunjang Penegakan Hukum 
di Indonesia di Jakarta Selasa (30/5).  

Meski demikian, Tia mengakui belum mengetahui detil dari rencana 
tersebut. Karena itu, dia tidak bersedia berkomentar lebih banyak 
lagi. ”Nanti kalau semuanya sudah jelas, barulah pihak IAI-KAP akan 
mengeluarkan sikapnya,” tegasnya sambil menambahkan bahwa 
sampai saat ini IAI-KAP masih menunggu kelanjutan dari rencana 
PPATK itu.  

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, dalam perayaan hari 
jadinya yang ke empat pada Senin (29/5), Kepala PPATK Yunus 
Husein melontarkan niatnya. Ia berkeinginan agar jenis pelapor 
transaksi yang mencurigakan diperluas. ”Kami akan perluas, seperti 
ke akuntan, pedagang mobil, pedagang perhiasan, dan pejabat 
pembuat akta tanah. Mereka bisa melaporkan transaksi yang 
mencurigakan,” ujarnya kepada pers. 

Menurut Yunus, perluasan objek pelapor tersebut dimungkinkan 
dengan dilakukannya amendemen UU No. 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang. Rencananya, draf amendemen akan 
masuk ke DPR pada Juni ini. Selama ini pelapor transaksi 
mencurigakan terbatas pada lembaga keuangan, seperti bank, 
asuransi, dan perusahaan sekuritas.  

Dengan perluasan objek pelapor itu, nantinya tidak hanya lembaga 
keuangan yang dapat diawasai PPATK. Sejumlah profesi lain 
nantinya juga akan diwajibkan untuk melaporkan transaksi 
keuangan, antara lain profesi pengacara, akuntan, pedagang mobil, 
pedagang perhiasan, hingga pejabat pembuat akte tanah (PPAT)  

Dia mengingatkan di Amerika Serikat sempat terjadi kasus 
pencucian uang melalui transaksi jual beli properti secara tunai. 
Kasus itu terbongkar karena adanya laporan dari agen real estat. 
”Sejumlah profesi itu juga akan diawasi transaksi keuangannya 
karena dari mereka dimungkinkan juga terjadi transaksi yang 
mencurigakan terhadap praktik pencucian uang,” katanya.  

Perluasan pengawasan transaksi yang mencurigakan itu juga 
dilakukan untuk memenuhi permintaan Financial Task Force on 
Money Laundering/FATF -gugus tugas anti pencucian uang dunia-
yang mengeluarkan perubahan aturan pengawasan transaksi anti 
pencucian uang.  

Hingga 12 Mei 2006, jumlah transaksi keuangan mencurigakan yang 
dilaporkan ke PPATK mencapai 4.441 kasus. Sebagian besar laporan 
berasal dari bank (mencapai 4.310) yang dilaporkan oleh 109 bank. 
Sisanya dari lembaga keuangan lain, seperti perusahaan efek, 
pedagang valas, dana pensiun, lembaga pembiayaan, manajer 
investasi, dan asuransi.  

Dari semua laporan yang masuk, setelah dianalisis, PPATK 
meneruskan 419 kasus ke polisi dan kejaksaan untuk 
ditindaklanjuti. Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang 
diterima PPATK tahun ini cenderung naik dibandingkan tahun lalu. 

Melalui amendemen itu, PPATK juga akan mengajukan peraturan 
baru mengenai kewenangan mengenakan sanksi administratif dan 
membekukan transaksi yang dicurigai terkait pencucian uang. 
”Nanti kita akan minta kewenangan untuk membekukan transaksi 
supaya dana [hasil pencucian uang] tidak cepat hilang. Selain itu, 



jenis laporan ditambah untuk mendeteksi uang yang lari ke luar 
negeri,” katanya.  

Bila amendemen disetujui, maka hal itu merupakan perubahan 
kedua UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya, perubahan 
juga pernah terjadi karena FATF mengganggap UU yang lama tidak 
representatif. 

Sesuai Prosedur 

Hal yang sama juga dikemukakan Ketua III Bidang Profesi IAI-KAP 
Ludovicus Sensi Wondabio. Ia menekankan, apa yang selama ini 
dilakukan akuntan publik telah sesuai dengan prosedur yang 
diamanahkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.  

Hari Purwantono, Ketua II Bidang Organisasi dan Kelembagaan IAI-
KAP menambahkan, laporan audit selama ini disampaikan ke Bank 
Indonesia. Bagi akuntan publik yang membidangi pasar modal, 
laporan audit dari emiten dilaporkan ke Bapepam. Jadi, ”Kalau 
PPATK mengeluarkan rencana seperti itu, bagi IAI-KAP tidak 
masalah. Paling hanya akan memperpanjang proses pelaporan,” 
ujarnya.  

Pada prinsipnya, lanjut Hari, IAI-KAP akan mematuhi apa yang telah 
digariskan oleh pihak regulator. Demikian juga dengan rencana 
PPATK jika memang sudah ditetapkan menjadi UU, ”Mau nggak mau 
kita akan mentaatinya,” tegasnya.  

Selama ini, delik hukum akuntan publik selain diatur dalam pidana 
khusus (UU PT, UU Pasar Modal, UU Perbankan), juga diatur dalam 
KUHP dan Perdata. Meski profesi ini memiliki peran untuk menilai 
kewajaran atas laporan keuangan yang diterbitkan manajemen. 
Namun, dia tetap memiliki tanggung jawab untuk menemukan dan 
mengungkapkan adanya kekeliruan dan ketidakberesan. Begitu pula 
dalam pendapat akuntan dalam bentuk laporan WTP merupakan 
jaminan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan 
bebas dari salah saji yang material.  

Hampir semua kejahatan keuangan disembunyikan dalam laporan 
keuangan yang telah direkayasa. Wajar bila profesi akuntan 
dipertanyakan perannya, bila kejahatan itu dapat terjadi. 
Mengingat bahwa Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 
mewajibkan akuntan untuk dapat menemukan kekeliruan dan 
ketidak beresan.  

Tidak heran jika akuntan dapat dimintai pertanggungjawaban untuk 
kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. ”Sebagai 
profesi yang tidak luput dari tuntutan hukum, maka perlu di cover 
dengan professional indemnity insurance,” ujar Hari. 

(Lut) 

 

Berita 

PPATK Keluarkan Panduan Pelaporan 
Pencucian Uang Bidang Kehutanan 
[21/4/06]  

Dengan adanya panduan ini diharapkan masyarakat ikut membantu 
PPATK dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang melalui 
kejahatan di bidang kehutanan terutama illegal logging.  

Bertepatan dengan perayaan Hari Bumi yang jatuh pada 22 April, 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
mengeluarkan Panduan Pemberian Informasi Dugaan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (Panduan TPPU). Panduan yang dikhususkan di 
bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam (SDA) hayati ini 
merupakan hasil kerja barang PPATK dengan Indonesian Working 
Group on Forest Finance (IWGFF). 

Dalam panduan ini, setiap elemen masyarakat diberikan tuntunan 
di dalam memberikan informasi kepada PPATK berupa : nama asli 
dan/atau nama alias pelaku, tempat dan tanggal lahir, alamat, 
nomor telepon, nomor handphone dan nomor faksimile, 

kewarganeraan, pekerjaan, informasi orang terdekat dan informasi 
lainnya yang dianggap cukup relevan. 

Panduan ini merupakan amanat Keppres No. 82 Tahun 2003 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK. Dalam pasal 17 
dijelaskan bahwa di dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangannya, PPATK dapat menerima informasi dari orang 
perseorangan mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang. 
Ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 27 ayat (4) 
UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang 
diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU). 

Pada pasal 2 huruf v dan y UU TPPU telah dimasukkan Bidang 
Kehutanan dan Konservasi SDA hayati dan ekosistemnya ke dalam 
kategori tindak pidana asal (predicate offense). Hal ini 
menandakan bahwa pelaku tindak pidana di bidang kehutanan serta 
tindak pidana konservasi SDA hayati dan ekosistemnya dapat pula 
melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga dapat disidik dan 
dituntut berdasarkan UU TPPU.  

Tindak pidana kehutanan yang dimaksud dalam panduan ini 
didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU No. 
19 Tahun 2004 yang mengatur tentang Larangan Pemanfaatan Kayu 
secara Ilegal. Selain itu, juga didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi SDA dan Ekosistemnya yang mengatur larangan 
pemanfaatan satwa dan tumbuhan secara ilegal. Kedua tindak 
pidana tersebut juga berkaitan langsung dengan tindak pidana 
lainnya seperti suap, korupsi, penyelundupan atau perdagangan 
ilegal.  

Terbitnya panduan ini juga terinspirasi dari keresahan beberapa 
LSM Lingkungan yang tergabung dalam IWGFF melihat kondisi hutan 
Indonesia yang kian memperihatinkan dan sudah masuk dalam 
kategori standium lanjut. Tindak pidana berupa illegal logging 
memberikan kontribusi cukup besar terhadap kerusakan tersebut. 

Menurut catatan IWGFF, kerugian Negara akibat kerusakan hutan 
mencapai Rp 35 triliun sampai dengan Rp 45 triliun per tahunnya. 
Selain kerugian materiil, terjadi juga kerugian berupa penyusutan 
pada hutan di Indonesia dengan laju yang begitu pesat. Saat ini, 
“Penyusutan itu mencapai 2 juta hektar tiap tahunnya. Ini sama 
dengan luas Negara Swiss,” ujar Willem Pattinasarany, Koordinator 
IWGFF kepada pers di Jakarta, Jumat, 21 April 2006. 

Karena itu, Willem berharap panduan ini dapat digunakan oleh 
berbagai pihak dalam rangka pemberian informasi-informasi yang 
berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di 
bidang kehutanan dan konservasi SDA Hayati.  

Data PPATK menyebutkan bahwa dari 4074 Laporan Transaksi 
Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dikelola PPATK, 28 
diantaranya terkait dengan illegal logging. PPATK juga telah 
menyampaikan 14 hasil analisis terkait illegal logging. “Yang 
menarik, 10 kasus dari 14 hasil analisis itu terkait dengan aparat 
baik sipil, polisi maupun militer,” ungkap Kepala PPATK Yunus 
Husein. 

Namun Yunus menolak menjelaskan dari level mana saja aparat 
tersebut. Dikatakannya, selain pengusaha lokal, beberapa pelaku 
illegal logging berasal dari negara tetangga Malaysia yang 
menggunakan identitas beberapa WNI untuk membuka rekening di 
bank dan menjadi pengurus perusahaan. 

“Dari data-data kami, pelaku illegal logging melakukan kegiatan 
usaha antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku 
dan Papua dan selanjutnya kayu diekspor ke Malaysia dan 
Singapura. Sementara di Papua, pelaku illegal logging kerjasama 
dengan beberapa koperasi setempat dalam melakukan aksinya,” 
papar Yunus 

(Lut) 

 

 



Berita 

PPATK dan KPK Jalin Kerjasama Dengan Cina 
[7/4/06]  

Untuk memudahkan pelacakan para tersangka yang lari ke luar 
negeri dan melakukan asset recovery, PPATK dan KPK akan jalin 
kerjasama dengan Cina.  

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
Yunus Husein menyatakan bahwa dirinya baru berkunjung ke Cina 
bersama Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Ia mengungkapkan 
bahwa rencananya pada bulan April ini pihaknya akan melakukan 
kerjasama dengan Cina.  

“Mudah-mudahan pada saat kita ultah tanggal 17 April, mereka mau 
datang ke sini. Mereka itu lebih baru daripada kita. Yang mau 
dibicarakan pertukaran informasi, pertukaran orang, pertukaran 
pengalaman atau training, yang lain sesuai kesepakatan. Terutama 
dalam mencari informasinya. Dan KPK Cina dan Indonesia akan 
teken juga, mudah-mudahan bersamaan dan Pak SBY bisa hadir 
juga,” kata Yunus di sela-sela seminar bertema : “Sinergi 
Pemberantasan Korupsi : Peranan PPATK dan Tantangan Asset 
Recovery” di Gedung BI, Jakarta, Selasa (4/4). 

Yunus mencontohkan saat Eddy Tanzil menghilang, aset miliknya 
yang banyak berada di Hong Kong, sebagian besar dapat dilarikan 
ke daratan utama Cina. Oleh karena itu, lanjut Yunus, PPATK 
berharap adanya kerjasama dengan Financial Intelligent Unit (FIU) 
Cina dapat minta informasi ke sana. 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki 
menegaskan bahwa pihaknya akan terus membangun jejaring 
internasional dengan memanfaatkan fasilitas dari ratifikasi UN 
Convention against Corruption, 2003.  

“Agar pengembalian aset lebih optimal, sudah saatnya seluruh 
institusi penegak hukum membangun sinergi dalam suatu bentuk 
gugus tugas khusus, misalnya Asset Tracking and Recovery Task 
Force,” kata Ruki. 

Beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan KPK antara lain 
melakukan kerjasama bilateral dengan Ministry of Supervision of 
RRC, BPR Malaysia, ICAC Hong Kong, BMR Brunei, CPIB Singapura, 
Korean ICAC, USA (AGO) dan Bank Central of Japan. Selain itu, KPK 
juga akan melakukan kerjasama multilateral dengan lembaga donor 
seperti Bank Dunia, USAID, JBIC-Japan, Partnership, ICPO-Interpol, 
APEC, FATF dan lain-lain. 

Ruki menilai pemberantasan korupsi di Cina merupakan praktik 
internasional yang terbaik. Mulai 1993 sampai Januari 2006, 
Kepolisian Cina telah berhasil menagkap lebih dari 230 tersangka 
tindak kejahatan di lebih 30 negara dan daerah. Hal ini dilakukan 
dengan bantuan Interpol, badan kepolisian internasional. 

Sejak 1998, Kejaksaan Cina juga telah menangkap lebih dari 70 
tersangka koruptor di luar negeri melalui jalur bantuan hukum luar 
negeri. Sampai akhir 2005, sebagian besar dari 500 tersangka 
kejahatan ekonomi adalah pejabat korup di luar negeri yang 
membawa 70 miliar Yuan (sekitar AS$8,4 miliar) dana ilegal. 

Selain itu, Kepolisian Cina baru saja berhasil mengekstradisi 
seorang Kepala Cabang Bank China di Provinsi Guangdong dari 
Amerika Serikat. Yu Zhendong, bankir tersebut telah menggelapkan 
AS$483 juta sebelum lari ke Amerika Serikat. 

(Tif) 
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Bagir: Saya Siap Diperiksa KPK 
PEMBARUAN/YC KURNIANTORO  

BERI KETERANGAN - Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan 
memberikan keterangan kepada wartawan di Mahkamah Agung 
(MA), Jakarta, Rabu (19/10). Bagir mengklarifikasi pernyataan 
Probosutedjo yang menyatakan dirinya terlibat dalam kasus 
percaloan perkara di MA.  

JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menyatakan, 
dia siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus 

percaloan perkara yang 
melibatkan lima pegawai MA dan 
kuasa hukum Probosutedjo. 
"Silakan saja diperiksa yang 
terpenting ada keterkaitannya 
antara saya dengan pengacara 
Probosutedjo, Harini Wiyoso dan 
lima pegawai MA yang ditahan 
KPK sekarang," ucap Bagir dalam 
konferensi pers di Gedung MA, 

Jakarta, Rabu (19/10).  

Dia mengakui, tidak ada hubungan dengan Harini dan lima pegawai 
MA yang ditangkap KPK. "Saya tidak ada kaitannya dengan mereka, 
saya tidak ada urusan dengan mereka," tukasnya.  

Ketika ditanya pertemuannya dengan Harini Wiyoso, Bagir 
menegaskan, pertemuan itu dalam kapasitas Harini sebagai 
pensiunan hakim tinggi. Bahkan Bagir mengakui dia tidak 
mengetahui kalau Harini adalah pengacara. Dan dalam pertemuan 
itu, Harini tidak membicarakan soal perkara.  

"Dia bisa bertemu saya lewat sekretaris, dan saya mau bertemu 
karena dia dalam kapasitasnya sebagai hakim pensiunan, bukan 
pengacara, apalagi pengacaranya Probosutedjo," ujarnya.  

Bagir kembali menegaskan, dia membuka akses seluas-luasnya 
untuk KPK guna mengusut kasus percaloan di MA sampai ke akar-
akarnya. "Saya membuka askes seluas-luasnya bagi KPK. Silahkan 
panggil dan periksa siapa yang punya kaitan dengan orang-orang 
itu," katanya.  

Menanggapi seruan agar mengundurkan diri sebagai ketua MA, dia 
kembali menegaskan, tidak ada alasan baginya untuk 
mengundurkan diri. Bahkan dia memastikan tidak mempunyai 
kaitan dengan kelima orang itu, termasuk pengacara Probosutedjo.  

Sementara itu, praktisi hukum Todung Mulya Lubis, kemarin, 
berpendapat, sebaiknya Bagir mengundurkan diri supaya KPK 
leluasa memeriksanya. "Kalau Bagir Manan tidak mengundurkan 
diri, maka KPK akan merasa ewuh pakewuh untuk memeriksanya," 
ujarnya.  

Secara terpisah Kepa- la Pusat Pelaporan Anali- sis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein mendukung sepenuhnya upaya 
membongkar kasus korupsi di MA. Meskipun belum menerima 
permintaan KPK, PPATK berjanji akan memberikan laporan 
transaksi keuangan mencurigakan yang diduga terkait dengan kasus 
tersebut.  

Kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/10), Kepala PPATK, Yunus 
Husein, mengatakan, "Diminta atau tidak diminta, kami jelas 
dukung KPK. Tapi memang dugaan korupsi di MA bukan hasil 
laporan PPATK. Itu laporan Pak Probosutedjo. Setiap transaksi yang 
diduga hasil penyuapan itu dianggap transaksi mencurigakan," 
katanya.  

Dia mengemukakan, PPATK tidak akan membedakan perlakuan 
terhadap status dan jabatan, baik hakim atau jaksa jika memang 
ada dugaan pencucian uang akan dilaporkan. PPATK sepenuhnya 
mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK dengan 
melaporkan keberadaan aset-aset yang diduga hasil pencucian 
uang.  

Kasus suap Probosutedjo di MA, menurut anggota Komisi 
Ombudsman Nasional Masdar F Mas'udi, merupakan bukti sudah 
parahnya kondisi lembaga peradilan di Indonesia.  



Dia berpendapat, untuk menciptakan negeri ini menjadi baik, hal 
pertama yang harus dibersihkan adalah lembaga penegak hukum, 
yakni MA dan seluruh badan peradilan di bawahnya. "Jika lembaga 
hukumnya tidak dibersihkan dulu, berarti kita hanya main-main 
mengurusi negara ini," ujar Masdar di sela-sela seminar dan 
pelatihan ombudsman daerah, Selasa, di Jakarta.  

Sejak KON berdiri, tuturnya, keluhan masyarakat terbesar adalah 
instansi pengadilan. Sejak Januari hingga Agustus 2005, dari sekitar 
800 keluhan masyarakat, sebanyak 30 persen atau paling tinggi 
adalah keluhan soal buruknya lembaga pengadilan.  

Masdar menambahkan, mengenai kasus Probosutedjo, KON belum 
bisa menyikapi, sesuai Keppres No 44 tahun 2000, KON baru akan 
bertindak jika ada keluhan masyarakat. (E-8/U-5/A-21/Y-4) 
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RI Keluar dari Daftar Hitam FATF  
JAKARTA - Indonesia telah keluar dari daftar hitam negara yang 
tidak kooperatif terhadap tindak pidana pencucian uang.  

Kepastian keluar itu disampaikan Menteri Perdagangan Marie E 
Pangestu kepada wartawan di Departemen Keuangan, Jakarta, 
Jumat (11/2) pagi.  

"Saya baru dapat berita dari Bank Indonesia kita sudah keluar dari 
daftar hitam negara nonkooperatif terhadap tindak pencucian uang, 
sudah lepas," ujarnya.  

Sebelumnya, Indonesia masuk dalam daftar hitam bersama Filipina, 
Cook Island, Myanmar, Nigeria, dan Nauru. Oleh Financial Action 
Task Force (FATF), negara-negara tersebut dinilai tidak kooperatif 
dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.  

Namun, Indonesia menempuh upaya-upaya secara serius untuk 
keluar dari daftar hitam tersebut dengan melobi negara-negara 
anggota FATF yang berpengaruh.  

Dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutus empat 
menteri bidang ekonomi dan Menteri Sekretaris Negara untuk 
membawa surat guna melobi negara-negara tersebut.  

Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator bidang 
Perekonomian Aburizal Bakrie yang diutus Presiden ke Amerika 
Serikat, Menteri Sekretariat Negara Yusril Ihza Mahendra ke Jepang, 
Menteri Keuangan Jusuf Anwar ke Australia dan Selandia Baru, serta 
Menteri Perdagangan Marie Pangestu ke Inggris dan Prancis.  

Memenuhi Syarat  

Menurut Marie Pangestu, hasil lobi dan juga survei yang dilakukan 
oleh delegasi FATF ke Indonesia pada 27-28 Januari lalu 
membuahkan hasil. Survei delegasi FATF tersebut 
merekomendasikan bahwa Indonesia telah memenuhi syarat-syarat 
yang diberikan FATF untuk keluar dari daftar hitam tersebut.  

Di antaranya, adanya lembaga independen dalam upaya 
memberantas pencucian uang dalam hal ini adalah lembaga yang 
disebut pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (BPATK).  

Di samping itu, Indonesia dinilai sudah menerapkan UU 
Antipencucian Uang bahkan telah menyosialisasikan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang.  

Beberapa langkah yang ditempuh Indonesia itu dinilai oleh FATF 
memenuhi syarat dapat keluar dari daftar hitam negara yang tidak 
kooperatif. Dan ini tentunya berdampak baik bagi perkembangan 
iklim investasi di Indonesia.  

Secara terpisah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Yunus Husein, kepada Pembaruan, Jumat pagi, 
mengakui telah dikeluarkannya Indonesia dari daftar hitam negara 
yang dianggap tidak kooperatif dalam memerangi praktik pencucian 
uang (Non Cooperative Countries and Territories/NCCT's).  

''Saya belum bisa memberikan penjelasan lebih detail sekarang, 
soalnya belum menerima surat dari FATF. Pengumuman dari FATF 
rencananya baru pukul 11.30 waktu Paris atau sekitar pukul 17.30 
WIB hari ini. Surat pengumumannya baru diperoleh Menteri 
Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan,'' kata Yunus.  

Menurutnya, hal tersebut pada gilirannya akan memberi peluang 
bagi Indonesia untuk menurunkan risiko berinvestasi.  

Selain penurunan risiko berinvestasi, keluarnya Indonesia dari 
daftar hitam akan mendorong perbaikan peringkat utang Indonesia, 
sehingga bisa mendekati level investment grade (tingkat yang layak 
untuk berinvestasi). Hal itu tentu akan memudahkan berbagai 
transaksi internasional yang dilakukan baik oleh pemerintah 
maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya, karena sudah 
dipandang sebagai negara yang tidak berisiko dalam melakukan 
transaksi internasional. (L-10/B-15) 
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Hanya KPK Berwenang Periksa Kekayaan 
Capres  
JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) Yunus Husein menegaskan, kewenangan untuk memeriksa 
kekayaan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden 
(cawapres) berada pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai 
Undang-undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.  

"Pemeriksaan pejabat negara maupun pemeriksaan kekayaan capres 
dan cawapres bukan kewenangan kami, melainkan kewenangan 
KPK. Kami tidak mendapat kuasa untuk melakukan pemeriksaan 
itu," ujar Yunus, Selasa (8/6).  

Mempermudah  

Sebelumnya, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten 
Masduki mengatakan, untuk memeriksa kekayaan capres dan 
cawapres bukan hanya KPK yang dilibatkan, juga Ditjen Pajak dan 
PPATK.  

Dilibatkannya lembaga-lembaga itu untuk mempermudah KPK 
melakukan tugasnya mengingat waktu memeriksa kekayaan capres 
dan cawapres sangat pendek.  

Namun, menurut Yunus, PPATK tidak memiliki kewenangan 
memeriksa kekayaan capres dan cawapres karena ada undang-
undang yang mengatur hal itu. Memang PPATK dan KPK sebelumnya 
telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of 
understanding-MoU) pada akhir April lalu. Isi MoU itu, di antaranya 
untuk pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh kedua lembaga 
itu.  

Artinya, KPK bisa melibatkan PPATK meminta informasi bila ada 
transaksi yang mencurigakan dari pejabat negara. MoU itu lebih 
banyak membahas tentang pertukaran informasi, bukan 
kewenangan untuk memeriksa kekayaan capres dan cawapres,  

"Di sini kita hanya share informasi, saling berbagi antara PPATK dan 
KPK. Kita juga bisa membantu kalau ditemukan transaksi yang 
mencurigakan dari para kandidat itu," ujarnya.  

Namun, menurut Yunus, sejauh ini belum ada transaksi yang 
mencurigakan dari para capres dan cawapres.  

Yunus mengatakan, pihaknya siap membantu KPK bila lembaga itu 
meminta informasi yang diperlukannya.  

Siap Diaudit  



Cawapres dari Partai Demokrat, Jusuf Kalla mengatakan, siap 
kekayaannya diaudit KPK. "Silakan saja kalau mau diaudit oleh KPK. 
Asal semua itu sesuai aturan," ujar Kalla menjawab pertanyaan 
seusai mengunjungi Pasar Sentral Watampone, Bone, Senin siang.  

Jusuf Kalla mengatakan, yang mau diaudit itu dalam hal apa. "Kalau 
saya sebagai pengusaha, semua kekayaan itu sudah saya laporkan 
ke Kantor Pajak. Saya siap saja kalau mau diaudit," katanya.  

Cawapres KH Hasyim Muzadi mengatakan, kekayaannya yang 
dilaporkan ke KPU pada umumnya atau sebagian besar berupa aset 
pondok pesantren. "Jadi saya tidak punya harta dalam bentuk yang 
lain. Artinya saya tidak punya harta yang besar dalam bentuk yang 
lain, kecuali aset pondok pesantren," katanya menjawab 
pertanyaan saat membesuk kakaknya KH Muchith Muzadi yang 
sedang dirawat di RSI Surabaya, Selasa.  

Dia menambahkan, pondok pesantren itu satu di Kota Malang dan 
satu baru dalam bentuk pekarangan di belakang Kampus UI Depok, 
Jawa Barat.  

Cawapres dari PAN Siswono Yudo Husodo mengatakan, dia 
mendukung diauditnya kekayaan capres dan cawapres. "Saya tidak 
akan menolak dan tidak takut untuk diaudit," kata Siswono kepada 
wartawan usai melakukan kampanye dialogis di Aula Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangie (Unsrat) 
Manado, Senin petang.  

Kampanye dialogis sekitar dua jam lebih itu dipandu Prof Drs Ishak 
Pulukadang, Pembantu Rektor III (Kemahasiswaan) Unsrat, dihadiri 
Rektor Prof Dr Ir Lucky Sondakh MEc, Dekan FISIP Drs Jhonny 
Rumolos serta sekitar 500 mahasiswa.  

Dalam kampanye dialogis, Siswono ditanya belasan mahasiswa 
mengenai visi dan misi bila menjadi cawapres berpasangan dengan 
capres Amien Rais.  

Menurut Siswono, akan sangat lebih baik kalau diaudit semua 
kekayaan capres dan cawapres sebelum menjabat. "Kenapa harus 
takut untuk diperiksa? Ini justru akan berdampak baik bagi capres 
dan cawapres," katanya.  

Mengenai kekayaannya, ia mengatakan, sudah dilaporkan kepada 
KPU dan KPKN, sehingga tidak ada masalah lagi. Memang ada yang 
belum dilaporkan, namun itu akan dilaporkan segera.  

(L-10/136/070/M-11) 
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Co-Chairs 
The APG decided at its first Annual Meeting in Tokyo in March 1998 
to appoint two Co-Chairs. Australia has, since the APG's inception, 
occupied one of the Co-Chair positions, with the other being 
rotated every two years amongst Members. In the future it is 
anticipated that both Co-Chair positions will rotate. 

Brief resumès of the current Co-Chairs follow: 

 

Commissioner Mick Keelty (2003-), Australia 

Commissioner Keelty has more than 30 years experience as a police 
officer and was appointed as Australian Federal Police (AFP) 
Commissioner in April 2001. He is the first Commissioner appointed 
from within the ranks of the AFP. The AFP is Australia's national 
policing agency and is also Australia's international law 
enforcement representative with officers based at 30 posts in 25 
countries. 

Commissioner Keelty is Chair of the Board for the Australian Crime 
Commission and is a member of the Business Government Advisory 
Group on National Security, a forum for high-level dialogue 
between business and government on national security in Australia. 

As AFP Commissioner, Mr Keelty assumes the role of representative 
of Interpol in Australia.  He is also one of 21 members on the 
Pacific Islands Chiefs of Police Committee and holds a position on 
the Board of Government of the Jakarta Centre for Law 
Enforcement Cooperation (JCLEC) - an Australian/Indonesian 
capacity building initiative based in Semarang, Indonesia.  

 

Dr Yunus Husein (2006-), Indonesia 

Dr Yunus Husein SH, LL.M is Head of the Indonesian Financial 
Transaction Reports and Analysis Centre ( PPATK), having been 
appointed in December 2002. PPATK was established in April 2002 
and serves as Indonesia's Financial Intelligence Unit (FIU).  

Dr Husein has held the position of Secretary to the Indonesian 
National Coordination Committee on Money Laundering since 
January 2004. 

Dr Husein holds a Bachelor in Law from the University of Indonesia; 
a Masters of Law (LLM), the American University, Washington DC; 
and a Doctor of Law, University of Indonesia.  

The APG warmly welcomes Dr Husein as the new Co-chair for the 
duration 2006 - 2008.  

 

Previous Co-chairs 

The inaugural Co-Chairs were Mr John Broome, Chairperson, 
National Crime Authority, Australia and Ambassador Rodolfo I 
Dumapias, Special Assistant, Office of the Secretary, Intelligence 
and Security Services, Department of Foreign Affairs, Republic of 
the Philippines. 

 
In June 1999, Mr Dumapias was replaced as Co-Chair by Ambassador 
Rosalinda V Tirona, Assistant Secretary, Department of Foreign 
Affairs.  

In September 1999, Mr Broome was replaced by Mr Gary Crooke, 
the new Chairperson of Australia's National Crime Authority. 

In June 2000, Ambassador Tirona was replaced by Dato' Huang Sin 
Cheng, Deputy Governor of Bank Negara Malaysia (Central Bank of 
Malaysia) until the expiration of Malaysia’s period as Co-Chair on 30 
June 2002. 

Mr Gary Crooke retired from his role in September 2002. In January 
2003 Commissioner Mick Keelty, the Chair of Board of the 
Australian Crime Commission and the Commissioner of the 
Australian Federal Police, was appointed as Australia's new Co-
Chair. 

In July 2002, Korea took up the Co-Chair position. The Co-Chair 
position was held by Mr Dong-Kyu Shin, Commissioner, Korea 
Financial Intelligence Unit (KoFIU), Ministry of Finance and 
Economy, Republic of Korea. In September 2002, Mr Shin was 
replaced as Co-Chair by the new Commissioner of KoFIU, Mr Gyu-
Bok Kim, who held the Co-Chair position until April 2003. Mr Kim 
was replaced as Co-Chair by the new Commissioner of KoFIU, Mr 
Young-Min Baang. In May 2004 Mr Yangho Byeon, the new 
Commissioner of KoFIU took over as Co-Chair until the expiration of 
Korea’s period as Co-Chair on 30 June 2004. 

In July 2004 Japan took on the role of Co-Chair. The Japanese Co-
Chair position was initially held by Mr Tatsuya Kanai, Director, 
Japan Financial Intelligence Office, Financial Services Agency. On 
30 July 2004 Mr Naotaka Kawakami, Director, Japan Financial 
Intelligence Office, Financial Services Agency took on the Co-Chair 
role. In July 2005 Mr Nobuyoshi Chihara, Deputy Commissioner for 
International Affairs, Financial Services Agency and President, 
Japan Financial Intelligence Office took over the position of Co-
Chair for Japan until the expiration of Japan’s period as Co-Chair 
on 7 July 2006. 
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USINDO Report: We are pleased to send you the following report 
on a recent conference cosponsored by the U.S.-Indonesia 
Society and the US-ASEAN Business Council, in cooperation with 
the World Bank and the Embassy of the Republic of Indonesia 

 

Transparency and Anti-Corruption Challenges 
in Indonesia 
October 12, 2005, Washington DC 

 Corruption was a big issue with Indonesian voters in the 2004 
elections; eliminating corruption remains a top priority of President 
Susilo Bambang Yudhoyono; anti-corruption laws have been passed 
by parliament starting in 1999, under President Habibie, in 2001 
and 2002 under President Megawati; and the subject was of great 
interest to an overflow USINDO audience on October 12 who came 
to hear two high ranking Indonesian officials report on progress. 
Three other speakers added their own perspectives. 

 The two speakers from the Indonesian government agencies came 
armed with power point presentations showing extensive data on 
the laws, the memoranda of understanding that have been signed 
pledging cooperation among myriad institutions, and the tables of 
organization of the two agencies.  But if the audience was 
expecting to hear dramatic results – successful prosecutions of 
prominent persons – they were disappointed.  Neither speaker 
made extravagant claims; in fact, both were at pains to point out 
that corruption has been so thoroughly institutionalized for such a 
long time that only a profound cultural change will bring results, 
and these too will take time.  “Ninety-nine percent of corruption is 
between government and the private sector,” said Erry Riyana 
Hardjapamekas, deputy commissioner of the Commission to 
Eradicate Corruption (KPK), and many things will have to change 
before the bureaucracy can be reformed.  Even for a respected 
figure such as President SBY, and even if he were less cautious, an 
attempt to “fire all the bureaucrats,” as one recent USINDO 
speaker suggested, might bring chaos rather than reform.   

 If the core problem is bureaucratic graft, the solution must include 
the private sector -- individuals who pay the bribes – on the 
principle that it ‘takes two to tango.’  Several speakers urged 
greater reform and leadership from the private sector. 

 Or the core problem may be the legendary tolerance of 
Indonesians.  Mr. Yunus Husein, head of the Indonesian Tranaction 
Report and Analysis Centre, said “From this viewpoint, it may be 
said that rampant corruption is attributable to the great leniency 
that our laws and law enforcers show toward corruptors.” 

 Meanwhile, several speakers reported on immediate steps already 
undertaken to increase transparency in the various institutions 
involved.  Among these are regularizing the state budget, 
transcribing court proceedings and requiring reports of sizeable 
financial transactions.  It might have surprised the audience to 
realize that these standard practices, widely assumed to be the 
practice in developed economies, were only recently put in place in 
Indonesia.   

Two important state agencies have been established since the anti-
corruption laws of 2001 and 2002, and two key representatives 
reported on their organizations. 

  

INTRAC/PPATK 

 Dr. Yunus Husein, head of the Indonesian Transaction Report 
and Analysis Centre (INTRAC), lamented that “Indonesians may 
not be conscious of the fact that their life cycles are caught up in 
an intricate network of corruption….This cycle of criminal acts 
range from simple things such as taking money from safe deposit 

boxes, skimming from project funds, marking up costs, demanding 
commissions from contractors, selling licenses, as well as giving 
blank shares to public officials.”  He went on to list more 
sophisticated scams that may have startled some of the less 
creative minds in the audience.   

 INTRAC (the Indonesian name for this agency, Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan, is known as PPATK in Indonesia) was 
established by the Anti-Money Laundering Law #25 of 2003 to track 
financial transactions with the aim of eliminating money-
laundering, the concealment of the source of illegally-gained 
money.  It has no prosecuting powers but does have wide powers of 
requiring financial service centers to submit Suspicious Transaction 
Reports (STR) and Cash Transaction Reports (CTR).  Persons in 
possession of sums of 10 million rupiah or more, when challenged in 
court, must prove that the money is NOT illegally obtained.  The 
reporting requirements and the reverse burden of proof, 
contravening earlier laws that protected bank secrecy, bode well 
for creating more transparency in financial transactions. 

 Dr. Yunus praised Indonesian financial institutions for their 
strenuous efforts to comply with reporting requirements of the 
anti-money laundering law.  He said  

that 97 percent of commercial banks report suspicious or unverified 
financial transactions to PPATK, representing approximately 90 
percent of total bank assets.  Within the past year 2,734 Suspicious 
Transaction Reports have been received from 98 banks and 43 non 
bank financial institutions, as well as nearly 1.5 million Cash 
Transaction Reports.  “There have now been a total of 355 cases 
referred by PPATK to the police and the attorney general’s office…. 
[resulting in] one successful prosecution involving terrorism, 19 
involving bank fraud and/or corruption and two for money 
laundering offenses….Sentences range from four months in prison 
to the death sentence…There are now 30 cases in the prosecution 
process,” he said. 

   

KPK 

 Erry Riyana Hardjapamekas is a Deputy Commissioner of the 
Commission to Eradicate Corruption (KPK), an independent state 
agency provided for in the anti-corruption law #30 of 2002 but only 
within the past year actually getting started.  KPK has wide powers; 
in fact its mandate is so broad that it would be difficult to imagine 
how it could all be carried out.  A questioner asked whether KPK 
could be really effective in view, he claimed, that it has a budget 
of only $14 million in 2005 and $20 million in 2006.   

  Among KPK’s duties are not only the investigation of crimes of 
corruption, but prevention as well, including “institution building, 
capacity building and rallying public participation,” Erry said. 

 KPK may investigate (including the use of wiretaps) and indict 
alleged corruptors, who would be tried in a special Court of 
Corruption also established in the same 2002 law.  KPK may take 
over an investigation by the police or attorney general if it deems 
the process is taking too long.   

 The KPK consists of five commissioners: one chairman 
(Taufiequrachman Ruki, formerly Inspector General of Police) and 
four vice chairmen, each responsible for one of KPK’s functions, 
e.g. prevention, legal action, information).  The commissioners are 
selected by parliament from a list submitted by the president for a 
four year term, with a possible reappointment for one term. 

 The Court of Corruption is established in Jakarta, with jurisdiction 
for all of Indonesia.  It is composed of two district court judges 
appointed by the head of the Supreme Court and three ad hoc 
judges appointed by the president “with the counsel of the head of 
the Supreme Court.”  Decisions can be appealed to the high court 
and finally to the Supreme Court. 



 Pak Erry’s priorities in tackling corruption would be to start with 
judges and prosecutors, then the police, the military and finally the 
financial sector – tax collectors and the customs service.   

 He suggested that as an example, cleaning up the judiciary would 
start with the arrest of some wrongdoers (see more detail below) 
that would trigger the beginning of a change in paradigm.  Other 
reforms, such as more transparent financial systems, better 
salaries, cleaner recruitment procedures and retirement policies 
would suggest that the plan of attack includes shock, reform and 
attrition.  For the judiciary, Erry suggested that simply to get an 
audio/video recording of proceedings would go a long way toward 
transparency.  In current practice there is no stenographer or tape 
recording.  To find out what a witness testified the questioning 
party must ask one of the lawyers.   

 Some new laws working their way through parliament may also 
help: a freedom of information bill, “whistleblower” protection 
legislation, a provision for plea bargaining and others. 

  

Results:  Three Cases 

 Abdullah Puteh, the former governor of Aceh, is now behind bars 
on a conviction of embezzling government money. [It is not clear 
what the KPK role in this case involving the highest ranking 
government official thus far convicted of corruption.]  

 The General Election Commission (KPU) was embroiled in bribery 
cases stemming from the 2004 elections.  Several commissioners as 
well as the secretary general have been convicted.  Mr. Erry said 
that the KPK got a search warrant for the KPU offices and “caught 
someone running away with $100,000.”  [In an interesting footnote, 
Van Zorge and Heffernan consultants have reported that Mr. Erry 
was considering a commendation to businessman Probosutedjo in 
this case, presumably for having tipped off the KPK.] 

 The Supreme Court was involved in another case, also involving 
Probosutedjo (the step brother of former President Suharto).  Five 
mid-level court officials were arrested in an alleged bribery scheme 
regarding the sentence of Probosutedjo for violating forest 
regulations in 2002.  The sentence was under appeal to a special 
panel of the Supreme Court.  [This case was widely reported by 
Tempo magazine, and for a time at least, threatened to involve the 
Chief Justice Bagir Manan.  According to Tempo, Court officers 
approached Probosutedjo’s lawyer with a scheme to lower the 
businessman’s sentence in return for a bribe intended for, 
according the officers, Bagir Manan.  The alleged bribery attempt 
was reported by Probosutedjo, who seems to be attempting to 
transform himself from defendant to whistle-blower.  In any case, 
the alleged plot was foiled, and the Supreme Court has since 
declined to reduce Probosutedjo’s sentence.] 

 Other speakers offered various comments. 

  

Homi Kharas, chief economist for East Asia and the Pacific region 
of the World Bank, saluted the work of the KPK and noted it has 
been active in bureaucratic reform.  He said the greatest impact of 
reform activity may be to increase the probability of detection, 
citing procedural improvements that have been implemented.  He 
noted that since the “dual budget system” has been unified 
beginning in 2005 (presumably a World Bank program), “two billion 
dollars in duplicate expenditures” were uncovered. 

 He reported a Bank survey of 1000 private firms in 2003.  Forty 
percent of respondents said that corruption was a major constraint; 
respondents said that government regulations were interpreted in 
“unpredictable” ways, and that management reported spending 15 
percent of their time dealing with officials.  “These figures are 
worse than those in Thailand or the Philippines,” he said. 

  

“There is an emphasis in Indonesia on the executive branch to solve 
problems.  I want to suggest that the private sector also has a 
role,” as whistle blowers and models of proper ethics.  He called 
for leadership from the top echelons of private corporations. 

 Dr. Leonard Ginocchi, a USINDO member and career official in 
the U.S. Customs and Border Protection agency, commented on a 
survey he had authored and conducted with members of USINDO 
and the American Indonesian Chamber of Commerce.  Of 269 
respondents (168 in English, 101 in Indonesian) 52 percent of 
English-language respondents said they had personal experience of 
corruption, compared with 33 percent of Indonesian-language 
respondents.  Administrative (government bureaucrats) corruption 
was seen as the biggest problem.  “Facilitation payments” were 
seen as a tolerable business expense by 50 percent of English 
speakers, while 82 percent of Indonesians said these payments 
were not tolerable.  This suggests that the Westerners take a more 
pragmatic approach and view payments as a business expense, 
while Indonesians take a moral view that corruption is a violation of 
public trust.  The latter view may of course reflect the politically 
correct response in the current era of reform. 

 Joe Babiec, leader of the international financial sector 
resilience practice at Booz Allen Hamilton consultants, suggested 
that, aside from moral or financial implications, the burden of 
corruption seriously compromises Indonesia’s competitiveness in 
the global market.  “Corruption and money laundering are insidious 
beyond mere ‘transaction costs,’” he said.  They are a deeper 
threat to the productivity of the economy and the creation of 
competitive industries that create wealth for the country.”   

 A more transparent, more interdependent economy means fewer 
secrets and more vulnerability to investigation and possible 
prosecution.  This is not an option in a globalized world, Babiec 
said, and must be faced.  Indonesia must come to accept that its 
cultural peculiarities mean international competitive 
disadvantage.  The “intense energy” required to making markets 
and regulations clear and transparent is not being spent by the 
government, he said.  But, he added, government cannot do it all.  
The private sector (business) as well as civil society must also play 
a role.  The corporate sector is more adept at knowing the 
international system but there is reluctance in Indonesia to accept 
it fully.  The civil sector is important in keeping the other two 
honest, he said. 

 A questioner asked how the increasing use of the informal Islamic 
financial service sector would affect competitiveness.  He answered 
that no one has yet figured out how to make these services work in 
a formal, transparent manner.  “Indonesia could figure this out and 
export this indigenous service with the result of increasing its 
global competitiveness,” he said.** 
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POLICE CHIEF CALLS FOR SEVERE PUNISHMENT 
OF POLICEMEN INVOLVED IN ILLEGAL LOGGING 
 
Jakarta, Indonesia - National Police Chief General Sutanto pledged  

here on Thursday that he would take firm action against any  

policeman involved in illegal logging.  
 
"Certainly, any policeman involved in illegal logging must be  

punished most severely. A case like that must be dealt with  

immediately," he said at the national police headquarters.   
 
He said he would not make any discrimination in dealing with  



cases of illegal logging, and that both police officers and ordinary  

civilians would be dealt with on equal basis.   
 
"They will all be processed according to the law, be they police   

members, public prosecutors or state forestry officials if they are   

involved in illegal logging," he said.   
 
The head of the Center of Processing and Analysis of Financial   

Transactions, Yunus Husein, earlier reported to the National Police  

Headquarters and the Attorney General's Office 14 suspicious  

financial transactions believed to be origninating from illegal  

logging financiers.   
 
Out of the 14 transactions, 10 were linked to police personnel, the   

military and a timber businessman. One of the transactions is  

worth Rp2 billion.   
 
Sutanto admitted that his side had difficulties in capturing the   

financiers because they were good at cutting off the networks  

below them. However he said he still had other ways to catch  

them.   
 
He said he was optimistic illegal logging activities would be  

stopped completely this year, as the police and the ministry of  

forestry have planned.   
 
"We and the forestry ministry have arrested a lot of illegal loggers   

such as those in Riau, North Sumatra and other regions. We are  

now still after the others," he said.   
 
He said the police would prepare an effective tactics and  

technique in an effort to capture them.   
 
Forestry minister MS Kaban submitted 38 names of big illegal  

logging financiers to the national police chief on Thursday for  

inclusion in the police's wanted list.   
 
They include some foreigners who been playig their role from  

behind the screen, including forging documents stating the legality  

of forest products.   
 
Yunus Husein has suggested combining conventional methods to  

assure a fair treatment of illegal loggers.   
 
"So far only small actors have been arrested, while the big  

financiers and players are still at large. Therefore I am suggesting  

a combination of conventional methods," he said.  

 

http://www.sumatranorangutan.org/site_mawas/UK/NEWS/diasDB
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March 2nd, 2006 / Police chief calls for 
severe punishment of policemen involved in 
illegal logging  
Source: Antara News, Jakarta  

 

National Police Chief General Sutanto pledged here on Thursday 
that he would take firm action against any policeman involved in 
illegal logging. "Certainly, any policeman involved in illegal logging 
must be punished most severely. A case like that must be dealt 
with immediately," he said at the national police headquarters.  

He said he would not make any discrimination in dealing with cases 
of illegal logging, and that both police officers and ordinary 
civilians would be dealt with on equal basis. "They will all be 
processed according to the law, be they police members, public 
prosecutors or state forestry officials if they are involved in illegal 
logging," he said.  

The head of the Center of Processing and Analysis of Financial 
Transactions, Yunus Husein, earlier reported to the National Police 
Headquarters and the Attorney General`s Office 14 suspicious 
financial transactions believed to be originating from illegal logging 
financiers. Out of the 14 transactions, 10 were linked to police 
personnel, the military and a timber businessman. One of the 
transactions is worth Rp2 billion.  

Sutanto admitted that his side had difficulties in capturing the 
financiers because they were good at cutting off the networks 
below them. However he said he still had other ways to catch 
them.  

He said he was optimistic illegal logging activities would be stopped 
completely this year, as the police and the ministry of forestry have 
planned. "We and the forestry ministry have arrested a lot of illegal 
loggers such as those in Riau, North Sumatra and other regions. We 
are now still after the others," he said. He said the police would 
prepare an effective tactics and technique in an effort to capture 
them.  

Forestry minister MS Kaban submitted 38 names of big illegal 
logging financiers to the national police chief on Thursday for 
inclusion in the police`s wanted list. They include some foreigners 
who been playing their role from behind the screen, including 
forging documents stating the legality of forest products.  

Yunus Husein has suggested combining conventional methods to 
assure a fair treatment of illegal loggers. "So far only small actors 
have been arrested, while the big financiers and players are still at 
large. Therefore I am suggesting a combination of conventional 
methods," he said.** 
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No more logging in Java, government says  
Moch. N. Kurniawan and Suherdjoko, The Jakarta Post, 
Semarang/Jakarta 

Due to a threat to the water supply of 128 million people living on 
Java, the government declared on Monday a ban on logging and 
decided to review farming policies on this densely populated island. 

Speaking after a Cabinet meeting held to discuss the drought, 
Coordinating Minister for People's Welfare Jusuf Kalla said the 
government had decided to ban logging in Java to preserve water 
for the population.  

"Our decision has been to stop logging in Java," Kalla said.  

All commercial plantations and logging activities in Java are 
controlled by state-owned forest company Perhutani.  

With the logging ban, Perhutani has been asked not to use its land 
for wood production anymore. Kalla said Perhutani should now 
focus on its non-logging business activities such as ecotourism.  

 



In addition to a logging ban, Kalla said that the government would 
also gradually increase reforestation efforts in Java.  

He said reforestation funds for this year, which stood at Rp 1.2 
trillion (US$142 million) to replant 300,000 hectares of wooded 
area across the country, would gradually be raised to Rp 8 trillion 
to cover one million hectares in 2005. He did not specify how great 
were the funds allocated for reforestation in Java.  

Forest accounts for only about 5 percent of Java's total land area -- 
far below the ideal of 20 percent to 30 percent. Even so, much of 
this small, forested area in Java has been destroyed by illegal 
logging.  

Kalla said the logging ban and reforestation should increase water 
reserves on the island, where more than half of Indonesia's 212 
million people lived.  

Meanwhile, State Minister of the Environment Nabiel Makarim said 
on Monday that without a significant change in direction water in 
Java would continue to deplete while the population continued to 
grow; therefore, a water crisis was imminent.  

This year alone, Java is estimated to suffer a water deficit of 13 
billion cubic meters. Demand for water remains at 38 billion cubic 
meters, while Java can supply only 25 billion cubic meters.  

"Thus, we must reduce farming and plantation activities in Java, 
and relocate them outside Java," he said, adding that the type of 
agriculture to be moved away from Java would be the variety that 
absorbed water, such as rice farming.  

Nabiel went on to say that land conversion must also be stopped, 
while reforestation should be carried out immediately.  

On the same occasion, Kalla said the government had started on 
Monday the distribution of 1,800 tons of free rice to farmers 
affected by drought in 18 regencies in Java.  

He said the government had sent a team of officials to monitor the 
distribution of free rice to avoid its misuse.  

Nevertheless, much of the rice had not yet reached farmers as of 
Monday, as promised by the government.  

In Subang, West Java, for example, the distribution of free rice in 
the regency had yet to materialize due to bureaucratic delays.  

"We received a fax from the State Logistics Agency (Bulog) early on 
Monday. But we have to get permission beforehand from the 
Subang administration to distribute the rice to needy areas," said 
deputy head of Subang Logistics Depot (Dolog) Endi Suhendi.  

Meanwhile, Bachtiar, the head of Dolog Semarang, Central Java, 
said his office had distributed 600 tons of free rice to its branch 
offices in Rembang, Grobogan, Demak, Wonogiri, Sragen and 
Cilacap.  

According to Kalla, the government would distribute a total of 
20,000 tons of free rice until October, and would increase the 
distribution to 30,000 tons if the drought continued until 
November.  

Some 100,000 hectares of farmland have reportedly experienced 
crop failure due to the current drought, which has affected about 
250,000 farmers.  
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WWF urges global firms to stop buying illegal 
plywood from RI  

The World Wide Fund for Nature (WWF) is currently running a 
campaign to urge global companies to stop buying plywood from 
Indonesian firms suspected of retaining illegal logs and damaging 
the environment. 

An executive from WWF Indonesia, Agus Setyarso, told The Jakarta 
Post on Monday that currently WWF was in the process of lobbying 
companies abroad to take part in what he called the global forestry 
trade network.  

Agus explained that the network would consist only of plywood 
buyers which had committed to reject Indonesian plywood products 
drawn from illicit resources.  

"The program is still being developed and we hope that it can be 
applied in 2006. We are hoping that the possible risk of losing 
global customers will push local plywood firms to seriously take 
care of the environment," Agus said.  

He said companies included in the network would only receive logs 
accompanied with an environmental certificate, issued by an 
independent auditor. By doing so, the public would be able to trace 
the origin of the logs.  

Agus was optimistic that many companies would join the network 
because global firms are becoming more sensitive to environmental 
issues due to pressure from non-governmental organizations, as 
recently shown in the case of pulp giant Asia Pulp and Paper (APP).  

APP's major Japanese customers -- among them copy machine 
company Ricoh Co. -- threatened to stop buying plywood from the 
company unless it cleaned up its environmental record in Indonesia.  

Stung by the action, APP signed an agreement with WWF last week 
to set aside 58,500 hectares of its concessions in Riau province as a 
conservation area.  

The company also pledged to tighten up procedures to stop illegally 
logged wood ending up in its mills and to publish a plan to make its 
forestry operations self-sustaining over the next few years.  

Agus said that APP's move was commendable and urged other local 
companies to do the same thing.  

"Without the initiative of the company itself, such an agreement 
would not have taken place. We hope other companies follow the 
same steps," he said.  

Indonesia is the largest plywood producer in the world with some 
80 percent of output exported, providing nearly 100 percent in 
foreign exchange revenues, because the import component is very 
small.  

>From 1993 to 1999, foreign exchange earnings from this industry 
averaged around US$5 billion per year, which accounted for 9.5 
percent of the country's total foreign exchange revenue each year.  

However, due to a shortage in raw materials, earnings from the 
industry plummeted to an average of $2.3 billion per year during 
the last three years.  

The government, under pressure from international donors, is 
determined to protect the country's forest areas, which have been 
heavily damaged due to over-exploitation by forest-related 
industries such as plywood and pulp.  

The government has limited the timber supply quota at home to 
only 6.89 million cubic meters, compared to more than 12 million 
cubic meters in previous years.  

The restriction has forced the plywood industry to cut down its 
production capacity by up to 60 percent.  

Currently, there are some 128 plywood companies operating in the 
country, employing some 16 million workers and with total 
investments reaching $27 billion.  
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Russian fighter jets to arrive in Indonesia this 
week  
Indonesia is expecting two Sukhoi jetfighters ordered from Russia to 
arrive in the country this week.  

A spokesman for the Indonesian Air Force has been quoted by the 
official Antara news agency as saying the welcoming ceremony will 
take place at an airbase in East Java on Tuesday. 

The two aircraft were purchased under a counter-trade deal during 
a visit by President Megawati Sukarnoputri to Moscow in April. 

Two Mi-35 helicopters were ordered under the same deal. 

There has been criticism of how the deal was conducted in the 
Indonesian parliament. 
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Sukhoi probe to continue: House  
Legislators with the House of Representatives (DPR) Commission I 
for defense and foreign affairs vowed on Monday to continue to 
probe irregularities in the purchase of the Russian-made Sukhois jet 
fighters, despite the warplanes' arrival here on Wednesday. 

Legislator Amrin Hasan of the Indonesian Democratic Party of 
Struggle (PDI Perjuangan) told The Jakarta Post on Monday that a 
House Commission I inquiry team would summon Minister for 
Industry and Trade Rini MS Soewandi -- the main actor in the 
US$192.6 million counter-trade deal -- at the end of August to 
clarify the issue.  

He was also astonished by the early delivery of the warplanes.  

President Megawati Soekarnoputri signed a memorandum of 
understanding on the purchase of two Sukhoi-30s, two Sukhoi-27s, 
and two MI-35 assault helicopters when she visited Russia in April.  

The first delivery, the Sukhoi-30s, will arrive on Wednesday (not on 
Tuesday as reported on Monday), while the Sukhoi-27s will arrive on 
Aug. 31.  

"What's the hurry? It is better to wait for the result of the House's 
inquiry," Amrin said.  

Meanwhile, fellow legislator Djoko Susilo of the Reform faction, 
said the government was humiliating the House by pressing ahead 
with the Sukhoi deal.  

"Legislators can take other action against the government," Djoko 
said without elaboration.  

While admitting the importance of procuring new weapons for the 
country's military, legislators had questioned the choice of Sukhoi 
jet fighters and the procedure of acquiring the warplanes.  

The presence of the Sukhois would require the Indonesian military 
to set up new maintenance facilities as it was accustomed to 
warplanes produced by the United States and its allies.  

Furthermore, the House questioned the procedure as the Defense 
Ministry -- which under the current defense law is tasked with 
procuring all military equipment -- was not consulted in the deal.  

A House inquiry team has already started to question business 
people and individuals believed to have further knowledge about 
the deal or countertrade deal.  

One of the businessmen questioned by the House, Marimutu 
Manimaren, allegedly committed suicide earlier this month.  

Meanwhile, Antara reported Monday that the Iswahyudi Air Base in 
Madiun, East Java, was ready to host the welcoming ceremony for 
the jet fighters.  

"We have made preparations to welcome the warplanes. Military 
chief Gen. Endriartono Sutarto and Air Force Chief Marshal Chappy 
Hakim are expected to attend the ceremony," said Maj. Bintang 
Yudianta, the Air Base's commander.  

Separately, Vice President Hamzah Haz emphasized that the 
government would not ignore the recommendation from the House's 
inquiry team. He said the Minister for Finance, Boediono, had 
requested the House's approval.  

Head of the State Logistics Agency (Bulog) Widjanarko Puspojo -- 
who was in charge of the countertrade deal -- is currently in 
Moscow to witness the departure of the warplanes.  

The Sukhoi jet fighters will be flown in with Antonov II, believed to 
be world's biggest cargo airplane.  

The Indonesian Air Force also sent six pilots to Russia for training on 
how to operate the Russian warplanes. They were Maj. Arif 
Mustofa, Maj. Andi Heru Wahyudi, Maj. Palito Sitorus, Maj. Andi 
Kustoro, Capt. Endik Triwidarto, and Capt. MJ Hanafi.  

Indonesia had planned to purchase one squadron of Sukhoi SU-27s in 
1997, but the plan was aborted due to the economic crisis and 
pressure from the United States.  

The presence of Sukhoi jet fighters is likely to reduce the country's  

dependence on the United States and its allies, which had imposed 
a military embargo on Indonesia since the bloody violence in East 
Timor in 1999 
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Money Laundering Law Languishes 
August 23, 2003 12:18 AM, The Editor 

 Laksamana.Net - Legislators claim they will amend the country’s 
widely criticized money laundering law by their September 
deadline as part of the fight against terrorism. Others are 
unconvinced and warning of drastic international sanctions.  

The Financial Action Task Force (FATF), an international grouping 
of anti-money laundering bodies, has repeatedly declined to 
remove Indonesia from its list of ‘noncooperative’ countries after 
the passage of Law No.15/2002 on Money Laundering.  

Additional measures to support law enforcement, primarily at the 
country’s banks, and the government drafting of amendments also 
failed to impress FATF watchdogs at their June meeting in Berlin.  

Now a September deadline looms large over the country, as the 
FATF’s Asia/Pacific Group on Money Laundering is set to meet over 
15-19 September in Macau, China.  

Somewhat pushing the deadline, chairman of House of 
Representatives Commission II on law and legislation Teras Narang 
said that he hoped the amendments would be completed by 
September 16.  

But I Gde Made Sadguna, a central bank official involved in drafting 
the regulations, claims parliament hasn't begun reviewing the 
amendments and the country is therefore unlikely to meet its 
September deadline.  

Sadguna said the government has also made little progress in 
setting up a permanent independent body to oversee financial 
transactions.  



"This is an indication of a lack of coordination in the government, 
which could be interpreted as a sign of a weak commitment," he 
told Dow Jones.  

Yunus Husein, head of the Financial Transaction and Report 
Analysis Center (PPATK) formed under the country’s anti-money 
laundering law, maintains the parliament has had ample time to 
begin discussions because the draft amendments were handed over 
on 9 June.  

Yunus said Sadguna expressed their frustrations to the press after  

international business leaders of the government’s advisory group 
and the US ambassador turned up the heat earlier this month.  

The former took their concerns to the Coordinating Minister for 
Economic Affairs, the Finance Minister and the central bank 
governor. The latter conveyed a message from the US government 
urging the country to immediately improve its handling of the 
amendments to Bank Indonesia (BI) governor Burhanuddin Abdullah.  

Second & Final Chance  

If the Asia-Pacific meeting goes by the wayside, the country has a 
second chance to impress international watchdogs when the FATF 
holds its 15th plenary meeting from 29 September to 3 October in 
Stockholm.  

Abdullah apparently sees this as a more realistic deadline and 
assured reporters last week that legislators had pledged to finish 
amending the law before October, reported Antara.  

FATF has warned it may force international financial institutions to 
impose hefty premiums on all transactions with Indonesian private 
and government counterparts in the absence of significant 
improvement on this issue.  

The PPATK’s Yunus Husein stressed that, if Indonesia fails to take 
the definitive action demanded prior to the FATF’s review sessions, 
the country can expect to be hit by weighty sanctions in early 
November, reported detikcom.  

He said a range of products and services dependent on risk-
weighted ratings would feel the impact of the parliament’s failure 
to appease the international community.  

Separately, Economist Faisal Basri said the country’s sovereign 
rating at Standard and Poor’s could drop from B- to CCC+, reported 
detikcom.  

The effect would be dramatic, he said adding that the sanctions 
would directly impact on the government’s plan to issue sovereign 
bonds to help cover the budget deficit next year.  

Indonesia has found itself in the international spotlight in the fight 
against terrorism and money laundering after investigations into 
the October 2002 bombing of two Bali nightclubs and this month's 
attack on a downtown Jakarta hotel uncovered evidence that 
terrorists had moved money internationally to finance the purchase 
of explosives.  

Bank Indonesia has received 236 reports of suspicious transactions 
to date - of which 36 have been passed on to the police and four 
more are being handled by state prosecutors.  

In addition to concerns over loopholes in the law, the government 
has been widely criticized because no suspects have been named 
under the existing law despite the fact that Indonesia regularly 
rates as one of the most corrupt countries on earth.  

Widening the Net  

The amendments aim to address a range of money laundering 
crimes not directly related to terrorist activities. Widening the net 
means stepping on the toes of politically well-connected corrupt 
parties.  

 

Yunus explained that the definition of illegal activities that “give 
rise to money laundering” have been drastically expanded in the 
amendments as demanded by the FATF, reported detikcom.  

Gambling, for example, which is outlawed at the national level but 
with exceptions in certain regions, has been included in article 2 of 
the amendments, he said.  

Yunus said gambling and several other crimes were included in the 
original draft but were dropped from the law, “because it was 
believed that this was a matter for civil not criminal law and was 
merely a matter of chasing the buck.”  

The original law lists crimes giving rise to money laundering as: 
corruption, bribery, the smuggling of goods, services, immigrants, 
banking assets, narcotics, psychotropics, trade in women and 
children, trade in illegal weapons, kidnapping, unreported financial 
transactions and forgery.  

The amendments expand this list to include: matters linked to the 
financial markets, insurance, counterfeiting, gambling, 
prostitution, tax avoidance and forestry and environmental crimes.  

Very powerful actors are involved in these pursuits and attempts to 
curb terrorism clearly threaten their interests. Illegal logging alone 
is estimated to cost the government Rp9 trillion ($1.1 billion) 
annually and some sources claim the crime rakes in as much as $3.4 
billion annually.  

Under pressure from international and domestic parties, support is 
growing to tackle illegal logging and other entrenched crimes 
through the money laundering monitoring apparatus.  

International pressure and looming sanctions may not be enough to 
ensure that money laundering activities in Indonesia are addressed 
with any satisfaction for environmentalist and legitimate business 
interests alike.  

Other Amendments  

The amendments submitted by the government way back in June 
also deal with other issues which may be classified into four broad 
categories representing the most serious objections proffered by 
the FATF, Yunus said.  

First, the law currently limits ‘suspicious transactions’ to amounts 
of above Rp500 million ($58,000) but this has been left open in the 
amendments, which expand on the definition of ‘suspicious 
transactions’, he said.  

The second deals with the expansion of crimes linked to money 
laundering practices as described above.  

The third proposed amendment reduces the obligatory period 
between the detection of a suspicious transaction by banks and 
financial institutions and formal notification to the PPTAK and Bank 
Indonesia. Yunus said the current 14-day limit was too long and 
would be reduced but he did not specify a new timeframe.  

There is also currently no formal prohibition in the law against the 
parties reporting suspicious transactions divulging the information 
to third parties.  

Yunus said the fourth amendment would seal this loophole.  
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Shelving corruption cases  
The confirmation of the Attorney General's Office (AGO) -- that it 
had decided to drop corruption cases against former president 
Soeharto's daughter Siti "Tutut" Hardiyanti Rukmana, former timber 
baron Prajogo Pangestu and tollroad developer Djoko Ramiadji -- 



served only to strengthen the public perception of the government 
as acutely lacking the determination to crack down on graft. 

The AGO decision was quietly made in June, but it was only 
revealed to the public on Thursday in a statement that, instead of 
providing the public with accountability, raised more questions 
regarding the technical competence and integrity of public 
prosecutors.  

Compare this to the great fanfare and drama in which the three 
corruption suspects were summoned for investigations at the AGO. 
The manner in which the public prosecutors initially handled the 
graft cases was so convincing that the public had really believed 
that the government was determined to dig deeply and expose the 
roots of corruption, which was one of the underlying causes of the 
1997 economic crisis.  

But then, this controversial decision is only a small episode within 
the bizarre profile of law enforcement in the country -- where 
corruption has long been perceived as endemic, systemic and 
deeply institutionalized -- involving the whole system of the 
government, notably the judiciary, public prosecutors and the 
police.  

Just witness the very small number of people so far jailed after 
being found guilty of corruption, even though the public and 
international corruption watchdogs have always ranked the 
government among the most corrupt in the world, along with those 
of countries such as Angola and Nigeria.  

In fact, most high-profile graft suspects or defendants -- who 
generated weeks of headline stories during their initial 
investigations -- eventually either escaped justice on technicalities 
or got only very light sentences.  

The AGO argument that the corruption charge against Prajogo, a 
crony of Soeharto -- related to his exploitation of hundreds of 
thousands hectares of forests in South Sumatra -- was not valid 
because he had caused no loss to the state, was an insult to the 
public's sense of justice. After all, Prajogo's acquisition of his vast 
forest concession had in the first place caused controversy, let 
alone his questionable use of a huge amount of government 
reforestation funds.  

Likewise, the AGO's inability to establish legal evidence of 
corruption in Tutut's fuel pipeline project in Central Java and in 
Djoko's tollroad project in Jakarta only validated the public 
perception that justice is indeed discriminatory.  

True, the laws on corruption and business transactions are 
sometimes ambiguous, containing many loopholes that can either 
be exploited by high-caliber lawyers, or make it extremely difficult 
for public prosecutors to prove their cases beyond any reasonable 
doubt. Judges too often are not able to comprehend the complexity 
of business and financial transactions.  

Even in many developed countries with well-established justice 
systems, getting convictions for economic crimes often turns out to 
be much more difficult than putting bank robbers or drug dealers in 
jail.  

Nevertheless, when most big corruption cases, involving 
businesspeople or senior officials with powerful backing, fail to 
reach court or are eventually thrown out of court due to a lack of 
legal evidence, as has taken place in the country, there must be 
many things fundamentally wrong within the legal system.  

There is, however, another fundamental shortcoming, that has 
made the government's drive against corruption seemingly hopeless 
and a miserably lost cause. That is the absence of credible 
leadership.  

The experience of most other countries -- with success stories in 
fighting graft -- shows that to be effective, an anti-corruption 
campaign requires the strongly-committed leadership of the 
government. Even better, if the commitment comes from the 
highest levels of the state.  

But, in Indonesia, the public perception of institutionalized 
corruption undermines the credibility of the national leadership. 
Consequently, a moral hazard has been created as most big white-
collar crimes seem to be worth the risk, generating a vicious circle 
in which an antigraft strategy is hard to launch.*** 
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PPATK Gandeng JAFIO Awasi Money Laundering 
[19/12/06]  

Kerjasama PPATK dan JAFIO ini untuk memperkuat pertukaran 
informasi inteljen terkait tindak pidana pencucian uang (money 
laundering).  

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
melakukan kerjasama dengan Japan Financial Intelligence Office 
(JAFIO). “Jalinan kerjasama ini cukup strategis mengingat Jepang 
merupakan salah satu pusat keuangan besar di dunia.” ujar Yunus 
Husein, Kepala PPATK Yunus Husein.  

Penandatangan nota kesepahaman  antara PPATK dengan JAFIO ini 
ditandantangani oleh Kepala PPATK, Yunus Husein dan Nobuyoshi 
Chihara, President Japan Financial Intelligence Office (JAFIO) pada 
Selasa (19/12) di Tokio, Jepang.   

Nota kesepahaman ini sebagai sarana di dalam memperkuat 
kerjasama internasional yang dilakukan oleh masing-masing negara 
dalam meningkatkan pertukaran informasi keuangan. Khususnya 
dalam hal tukar menukar informasi intelijen keuangan yang terkait 
dengan tindak pidana pencucian uang (money laundering) atau 
tindak pidana lainnya.  

Jepang telah memiliki aturan Anti Pencucian Uang sejak Juli 1990, 
dimana setiap penyedia jasa keuangan yang ada harus melakukan 
identifikasi nasabah. Pada Juli 1992, pemerintah Jepang 
mengeluarkan pula aturan untuk menyampaikan laporan transaksi 
keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana 
perdagangan obat-obat terlarang dibawah aturan “Anti–Drug Special 
Law”.  

Kemudian pada Februari 2000, Pemerintah Jepang dibawah undang-
undang Anti- Organisasi Kejahatan memperluas cakupan laporan 
transaksi keuangan yang mencurigakan yang harus disampaikan oleh 
Penyedia Jasa Keuangan yang melingkupi seluruh kejahatan serius.    

Perkembangan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan 
(Suspicious Transaction Report–STRs)  yang disampaikan oleh 
Penyedia Jasa Keuangan yang ada di Jepang kepada JAFIO 
menunjukkan peningkatan angka yang cukup signifikan. Pada 2003 
misalnya, JAFIO baru menerima 43.768 STRs. Kemudian pada 2004 
meningkat menjadi 95.315 STRs dan terakhir pada 2006 melonjak 
menjadi 98.935 STRr. 

Ketentuan pelaksanaan kerjasama PPATK dengan JAFIO didasarkan 
pada Pasal 25 ayat 3  UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah 
diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU). Dalam pasal 
tersebut ditetapkan: ”PPATK dalam melakukan pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan 
kerjasama dengan pihak yang terkait, baik nasional maupun 
internasional.”  

“Kerjasama yang dilakukan ini juga sebagai upaya memperkuat 
hubungan baik dengan dunia internasional khususnya Jepang 
sebagai negara sesama anggota The Egmont Group,” ujar Yunus 
Husein.  

The Egmont Group (TEG) adalah suatu organisasi internasional 
informal yang dibentuk pada tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace 
di Brussel. The Egmont Group beranggotakan Financial Inteligence 
Unit (FIU) dari berbagai negara, yang sebagian besar merupakan 
institusi sentral (focal point) dari rezim anti pencucian uang di 
masing-masing negara.  



 

Substansi dari perjanjian tersebut antara lain kerjasama dalam 
pertukaran informasi intelijen keuangan yang berkaitan dengan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan 
pendanaan terorisme.  

Sampai dengan pertengahan Desember 2006, PPATK telah 
melakukan penandatangan kerjasama dengan 18 FIU, yaitu: The 
Anti Money Landering Council (AMLC) Philipina;  Australian 
Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) Australia;   Anti 
Money Laundering Office (AMLO) of Thailand;  FIU Malayasia (Bank 
Negara Malaysia);  FIU Korea Selatan :  Korea Financial Intelligence 
Unit (KoFIU);  The National Office for Prevention and Control of 
Money Laundering (NOPCML), Rumania;   

The Belgian Financial Intelligence Processing Unit  (Financial 
Intelligence Unit/FIU Kerajaan Belgia);   Ufficio Italiano Dei Cambi 
(UIC) Italia;  FIU Polandia (General Inspector of Financial 
Institution); FIU Spanyol (SEPBLAC);  FIU Peru;  dan FIU China : 
China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center 
(CAMLMAC), FIU Mexico, The Central Control Board (CCB) of The 
Union of Myanmar  dan Japan Financial Intelligence Office (JAFIO). 

(Lut) 

 

WAWANCARA YUNUS HUSEIN 

http://www.tobing.or.id/grabnews/detikusable-
latest.php?url=http%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2Findex.php%3Fa
ct%3Ddetail_c%26id%3D205853 

Lebih Dekat dengan Yunus Husein 

Jangan Nafsu Tinggi, Tenaga Kurang 
Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah 
tidak terlepas dari peran lembaga intelijen keuangan, yakni PPATK 
(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Lembaga ini 
merupakan sumber informasi bagi aparat lainnya, seperti KPK 
(Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. 
Berikut wawancara Jawa Pos dengan Yunus Husein yang ditemui di 
ruang kerjanya Jumat (06/01) lalu. 

 
Bagaimana sebenarnya kerja yang dilakukan PPATK? 

Kami menyediakan informasi intelijen dalam bidang keuangan yang 
bermanfaat dalam penegakan hukum, mengupayakan terciptanya 
kerja sama antarinstansi terkait pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme, serta ikut 
mendukung terciptanya sistem keuangan yang stabil dan aman.  
 
Untuk mewujudkan misi tersebut, PPATK menerima dan 
menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan (suspicious 
transaction reporting, STR), laporan transaksi tunai, dan informasi 
lainnya serta mendistribusikan hasil analisisnya kepada instansi 
terkait di bidang penegakan hukum dan pengaturan sistem 
keuangan. Selain itu, kami juga bisa aktif melakukan audit.  

PPATK juga menggalang kerja sama dalam rangka pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik di tingkat 
domestik maupun internasional. PPATK juga memberikan masukan 
dan rekomendasi kepada pemerintah dalam menentukan arah 
kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang, khususnya tindak pidana berat yang 
menghasilkan uang pada umumnya. 

Untuk tahun ini, secara spesifik apa yang telah dilakukan PPATK? 
 
Kami aktif melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti 
kepolisian, kejaksaan, maupun instansi terkait lainnya. PPATK juga 
berperan aktif dalam mendukung dan memberikan informasi kepada 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas berbagai kasus yang 
sedang ditangani oleh KPK.  

Berkaitan dengan penerapan UU TPPU, sampai saat ini sudah ada 
tiga putusan pengadilan berdasar UU TPPU atau yang dinyatakan 
oleh hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pencucian uang. Yaitu, putusan PN 
Jakarta Selatan dalam perkara atas nama Lukman Hakim dan Tonny 
Chaidir Martawinata mengenai kasus di BII, serta putusan PN Medan 
dalam perkara atas nama Jaswarman mengenai kasus internet 
banking.  
 
Pada 2005, PPATK juga telah melakukan memorandum of 
understanding (MoU) dengan Departemen Kehutanan yang kemudian 
telah ditindaklanjuti dengan membantu penanganan berbagai kasus 
illegal logging serta penyelenggaraan kegiatan workshop 
pemberantasan illegal logging melalui penerapan UU Tindak Pidana 
Pencucian Uang.  

Di samping itu, PPATK juga telah melakukan penandatanganan MoU 
mengenai pertukaran informasi dalam rangka pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan lembaga 
sejenis di luar negeri yang dikenal sebagai Financial Intelligence 
Unit (FIU), yakni dengan Italia dan Belgia pada Februari 2005.  

Selanjutnya, pada Juni 2005, PPATK juga menandatangani MoU 
dengan FIU Polandia dan Spanyol, serta dengan Peru pada Oktober 
2005.  
 
Dengan demikian, hingga saat ini, PPATK telah melakukan kerja 
sama dalam bentuk penandatanganan MoU dengan 11 FIU. Indonesia 
sebagai anggota Egmont Group sejak 23 Juni 2004 dan menjadi 
anggota APG sejak 2001 dan kini anggota APG sekitar 30 negara.  

Apakah kinerja PPATK tidak overlapping dengan aparat lainnya 
seperti KPK dan Kejaksaan Agung? 

Kami hanya memberikan informasi kepada mereka. Jadi, 
kewenangan lanjutan ada di tangan aparat lainnya. Jadi, kalau 
dibilang tumpang tindih, saya rasa kok tidak. Ini saling melengkapi-
lah. Kami juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui 
media massa. Ini merupakan salah satu langkah yang kami lakukan 
untuk mendorong kasus-kasus yang kita limpahkan kepada aparat. 
Ini lho jumlahnya, sudah segini, sehingga mereka juga akan 
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk 
menindaklanjuti hal tersebut.  

Saat ini saya merasa aneh dengan berbagai kondisi yang ada di 
Indonesia. Sering kita yang sebenarnya benar harus merasa takut. 
Sementara yang salah malah merajalela dan semena-mena. Ini yang 
harus diubah. Kalau apa yang kita lakukan benar, jangan takut.  

 
Bagaimana dengan langkah pemerintah yang menggalakkan 
pemberantasan korupsi saat ini? 

Ini merupakan momentum yang baik. Mulai dari Presiden SBY hingga 
Kapolri Sutanto banyak memberikan dukungan kepada kita. Dulu 
waktu Presiden Megawati, kita mau ketemu susah, paling-paling 
ketemu cuma waktu acara hajatan orang, itu juga pertemuan yang 
formal. Kalau sekarang kita mau ketemu presiden, kontak Pak Sudi, 
maka kalau memang presiden memiliki waktu luang, akan 
disempatkan.  
 
Demikian juga Kapolri, saya katakan bahwa ke depan akan lebih 
berat Pak, "Jalan terus," jawab Kapolri. Sehingga, kami juga merasa 
didukung. Meskipun demikian, kita harus tetap menjaga stamina. 
Jangan sampai praktik pemberantasan korupsi di Indonesia ini jadi 
nafsu tinggi, tapi tenaga kurang.  

 
Bagaimana dengan rencana FATF (Financial Action Task Force on 
Money Laundering) akan melakukan sidang pleno untuk menentukan 
status Indonesia?  



(FATF merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang 
pengawasan pencucian uang yang didirikan sejak 1989 dengan 
anggota 31 negara). 

Memang, pada bulan Februari, akan dilakukan sidang pleno untuk 
membahas masalah status Indonesia yang masih dalam tahap 
pengawasan FATF. Mereka akan melihat 6 poin penting yang 
menjadi perhatian dalam menetapkan status tersebut. Kita 
melakukan compliance audit saat mereka melakukan jasa 
keuangan.  
 
Perusahaan asuransi termasuk yang sedikit melakukan pelaporan 
keuangan. Dari enam perusahaan yang ada, diterima 27 laporan. 
Coba Anda bandingkan dengan bank umum, terdapat 106 bank 
umum yang terlibat, laporan yang masuk sekitar 3.223. Jumlah itu 
diterima sejak PPATK berdiri tahun 2002. 

Jadi, memang sedikit. Ini disebabkan persepsi yang belum sama. 
Kalau dari jumlah total bank umum sebanyak 131, untuk perbankan 
sudah mayoritas. Asuransi ini yang masih sedikit, masih belum 
jalan.  
 
Bisa juga karena mereka masih belum paham atau kurang siap. Bisa 
juga takut dengan nasabahnya karena mereka orang kuat atau 
orang penting. Ada juga yang takut nasabahnya lari karena 
persaingan. Tapi kalau dibilang asuransi nggak dimasuki oleh uang 
haram, itu nggak bener juga.  

Saya punya bukti di luar negeri dan di Indonesia. Kita buktikan ada 
beberapa kasus pidana, di mana uangnya masuk ke asuransi, 
terutama untuk produk-produk asuransi unit link. Biasanya juga 
masuk di reksadana. Preminya besar sekali. Ada seorang pejabat 
bayar premi setahun Rp 3-4 miliar. Ini kan luar biasa, berapa 
gajinya. Dikumpulin setahun aja nggak mungkin gajinya mencapai 
segitu. Ada juga yang upfront loading, yang pembayaran awalnya 
besar langsung.  

Jadi, kalau dikatakan asuransi bersih dari praktik pencucian uang, 
tidak benar juga. Sebab, sudah ditemukan dan sudah kita laporkan 
kepada aparat yang berwenang. 

Apakah sistem monitoring FATF menunggu setahun atau bagaimana? 
 
Mereka melakukan pengawasan secara periodik. Selama tiga bulan, 
terus melakukan langkah-langkah konkret. Jadi, tiap 3-4 bulan 
selalu ada pertemuan. Kita melaporkan progres secara tertulis. 
Bahkan, ketika ada yang tidak jelas, dia tanya itu. Dalam setahun 
sekali, kalau mereka anggap perlu, kita adakan face to face. 
Laporan terakhir saya teken Desember kemarin.  

Tapi, laporan Februari masih belum, pertengahan bulan ini paling 
lambat akan kita kerjakan. Saya juga sudah kirim surat untuk minta 
masukan dan nanti kita undang tim kerjanya. Di situ kan, Keppres 
1/2004, ada Komite Nasional Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Ketuanya Menko Polhukam, sekretarisnya saya, 
dan ada 10 instansi yang terlibat.  

Untuk tim kerjanya, ada menteri dan setingkat eselon I. Tapi, kalau 
setingkat menteri, susah ketemunya, yang sering ketemu pejabat 
eselon I. Indonesia itu susah. Orang pada sibuk semua. Jadi, 
mempertemukan itu susah. Mungkin kalau rapatnya di Singapura, 
baru banyak yang ngumpul. 

Apakah itu berarti komitmen mereka kurang?  

Mungkin juga ya. Pernah mengundang rapat di sini, susah. Kalau 
mengundang di Singapura, pasti banyak yang datang. (ujarnya 
sembari tersenyum) 

Respons terakhir FATF terhadap laporan yang kita berikan, 
bagaimana? 
 
Intinya baik, cuma ada beberapa pertanyaan yang mereka ajukan. 
Seperti, ini bagaimana, angkanya kok nggak konsisten. Kemudian 
mengenai BPR, kan cuma satu laporan, sementara jumlah BPR 
2.100 lebih. Itu juga sudah kita jelaskan bahwa BPR nggak besar, 

share-nya pada produk perbankan nggak sampai 1 persen. Terus, 
yang kedua, mereka tidak boleh menerima dana dalam bentuk giro. 
Jadi, mereka tidak mengeluarkan cek maupun giro. Mereka juga 
tidak boleh melakukan account transfer. Money laundering itu 
paling banyak dilakukan melalui transfer.  

Apa saja pilihan-pilihan yang bisa terjadi dengan respons yang 
ditunjukkan mereka? 

Kita bisa bebas dari pengawasan FATF, namun juga bisa jadi 
diperpanjang. Kalau masuk lagi ke daftar hitam negara NCCTs ( non 
cooperative countries and territories ), saya kira kok nggak ya. 
Sebab, kita telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan 
standar mereka. Selain itu, biasanya mereka juga akan bertemu 
dulu dengan negara donor untuk kemudian menyelenggarakan pleno 
pada Februari. (Daftar hitam NCCTs merupakan daftar yang dibuat 
FATF berisi negara-negara yang masih menjadi surga bagi para 
pelaku tindak pidana pencucian uang). 

Apa dampak konkret bagi Indonesia untuk keluar dari FATF? 

Ada untung ruginya sebenarnya bila kita masih dalam pengawasan 
FATF tersebut. Kalau menurut saya, untuk karakter dan mental 
orang Indonesia, ada untungnya. Orang Melayu kalau diawasi bule 
itu lebih rajin. Kalau nggak diawasi, suka sembrono. Kalau 
direcokin, diawasin orang lain, baru dia mau. Apalagi, dengan 
banyaknya bantuan-bantuan luar negeri ke Indonesia. Mulai ADB 
hingga IMF. Kalau tidak diawasi, bocornya ke mana-mana. 

Lazimnya, berapa lama periode perpanjangan tersebut? 

Kalau diperpanjang, biasanya setahun. Nanti setelah itu, dievaluasi 
lagi apakah Indonesia bisa keluar dari pengawasan tersebut. 

Apa langkah-langkah PPATK untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat? 
 
Sosialisasi jelas, edukasi juga. Kami melakukan legal audit untuk 
bank dan nonbank. Sebenarnya, tidak ada masalah untuk bank dan 
asuransi. Tapi, dulu yang sempat menjadi masalah adalah 
perusahaan efek. Dulu waktu masuk, mereka sempat menolak 
dengan mengatakan ada undang-undang yang menjamin 
kerahasiaan mereka. Saya katakan, kita memiliki undang-undang 
baru yang mengatur hal itu. Bapepam akhirnya boleh, jadi tidak 
ada yang rahasia. Kalau untuk asuransi yang diaudit tidak ada 
masalah. Di sini ada juga dari orang-orang asuransi.  

Jadi, banyak orang dari DJLK (Direktorat Jenderal Lembaga 
Keuangan) yang tergabung di PPATK. Kurang lebih ada 20 orang. 
Ada juga dari Bapepam. Karena yang kita urusi kan bukan hanya 
perbankan. Tapi, juga lembaga keuangan lainnya. Kenapa yang 
tampak hanya perbankan karena mereka lebih mengenal dan 
memang merasakan banyak digunakan untuk praktik-praktik 
pencucian uang tersebut. Saya lihat, otoritas perbankan juga lebih 
kuat untuk mendorong kalangan perbankan. Setidaknya bila 
dibandingkan dengan otoritas lain. 

Bagaimana bapak menjelaskan hal itu? 

Yang lain kuat, cuma tidak sekeras otoritas perbankan. Bank 
Indonesia itu keras sekali untuk mengeluarkan audit keras. 
Sanksinya juga keras. Kesan saya, otoritas perbankan lebih keras 
dibandingkan dengan otoritas lain, terutama soal tindak pidana 
pencucian uang. Jelas sekali perbedaan bagai langit dan bumi. 
Laporan dari perbankan mencapai 3.223 laporan, sementara dari 
lembaga lainnya yang nonbank hanya 78 laporan. Perusahaan efek 
13 laporan, pedagang valas 24 laporan, dana pension 1 laporan, 
lembaga pembiayaan 12 laporan, manajer investasi 1 laporan, dan 
asuransi 27 laporan. 

Apa yang dilakukan PPATK untuk mendekati Departemen Keuangan 
selaku otoritas nonperbankan? 

Mereka memang tidak sekuat BI. Peraturan-peraturannya dan 
enforcement-nya juga tidak sekeras BI. Tapi, kami melakukan audit 
bersama mereka. Tenaga mereka juga membantu kami di sini untuk 
memperkuat itu.  



Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan keuangan, apa yang 
secara konkret dilakukan untuk mereka? 

Mereka dibagikan undang-undang yang ada. Mereka sangat 
dilindungi, tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. 
Jadi, kalau mereka melaporkan, mereka tidak tunduk pada UU 
kerahasiaan, seperti perbankan, tidak tunduk pada kerahasiaan 
perbankan. Ada perlindungan saksi dan pelapor, serta ada PP No 
57/2003. Jadi, secara hukum tidak ada masalah. Cuma, karena ini 
barang baru, masih perlu dikomunikasikan dengan seluruh 
masyarakat.  
 
Upaya-upaya yang dilakukan selama ini apakah memperoleh hasil 
memuaskan? 
 
Memang ada peningkatan. Dibandingkan sekuritas perusahaan 
asuransi, jelas ia lebih maju. Ada peningkatan yang jelas. Ada 
kesadaran. Misalnya, kalau transaksi dipecah-pecah dalam 
beberapa lembaga keuangan, begitu ada tersangka yang diberitakan 
di media, lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai rekening 
tersangka tersebut langsung melaporkan kepada kita. Memang 
menurut UU, transaksi tersebut bisa diindikasikan tersangkut hasil 
pidana atau korupsi.  

Bagaimana kalau kondisi di perbankan? 

Kalau di bank itu relatif lebih bagus, mereka sudah nggak peduli 
lagi. Mau pejabat, mau jenderal kalau ada transaksi mencurigakan, 
mereka lapor, lapor. Jadi, lebih bagus ya. 

Bagaimana sebenarnya potensi pencucian uang melalui lembaga-
lembaga non-bank? 

Besar sekali, untuk lembaga non-bank, seperti asuransi dan 
lembaga pembiayaan lain. Misalnya, seorang perwira pertama 
membeli mobil BMW terbaru, seorang anggota DPR bisa membeli 
mobil seperti artis. Berapa gajinya? Kecuali mereka memang ada 
usaha lain. Kalau tidak, ya nggak jelas didapat dari mana sumber 
dana tersebut. Ini yang kita lacak. 

Modusnya bisa bermacam-macam. Seperti, mereka masuk ke 
asuransi dengan long term investment, kemudian mencicil. Uang 
yang akan keluar nanti kan hasil investasi yang mereka tanam 
dengan uang haram tersebut. Bisa juga dari pembiayaan, mereka 
menyicil kemudian langsung membayar lunas, dari mana uangnya. 
 
Jadi, apa sebenarnya tugas PPATK melakukan deteksi awal tindak 
pidana korupsi? 

Deteksi awal tersebut sebenarnya di industri keuangan tersebut. 
Kalau industri malas lapor, ya kita susah untuk mencari satu per 
satu. Nggak bisa kita deteksi. Untuk mengurangi hal itu, kita juga 
melakukan audit.  

Kita banyak mengaudit, meski kemampuan kita sangat terbatas. 
Pegawainya kan sekitar 80 orang. Kemudian, analis dan auditor, 
terutama dari compliance, juga tidak banyak. Jadi, sebenarnya 
mereka menjadi pertahanan lini terdepan. Ada juga perusahaan 
yang menganggap PPATK hanya merepotkan. Memang ada repotnya, 
tapi manfaatnya lebih besar. Yakni, mengurangi kriminalitas, 
membuat sistem lebih stabil dan aman. Sebenarnya itu tujuannya. 
Kalau setiap lembaga keuangan kita dipakai untuk memutar uang 
haram, citra Indonesia akan semakin buruk di dunia internasional. 
 
Kalau citranya buruk, country risk atau produk risk di Indonesia 
akan lebih tinggi di mata pelaku usaha internasional. Ujung-
ujungnya, investasi di Indonesia akan stagnan. (iwan ungsi) 
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Rabu, 13/08/03 : 13.40 WIB 

Indonesia Belum Tegakkan Rezim 
Antipencucian Uang  
 Jakarta, CyberNews. Financial Action Task Force on Money 
Laundring (FATF) menilai, hingga saat ini belum ada upaya yang 
memadai untuk menegakkan rezim anti pencucian uang di 
Indonesia. 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 
Yunus Husein di Jakarta, Rabu (13/8), menyebutkan, FATF telah 
memberikan surat peringatan tentang belum cukupnya upaya 
pemberantasan tindak pencucian uang kepada Indonesia yang 
ditujukan kepada Menkeh dan HAM dan ditembuskan kepada PPATK. 

"Mereka menilai Indonesia belum cukup mengadakan perbaikan dari 
kelemahan-kelemahan penegakan rezim anti pencucian uang 
sehingga Indonesia tetap berada dalam daftar Non Cooperative 
Countries and Territories (NCCTs)," kata Yunus Husein. 

FATF meminta kepada semua pihak yang berkompeten, baik 
eksekutif mau pun legislatif untuk memprioritaskan penanganan 
anti pencucian uang di Indonesia. Belum selesainya proses 
amandemen UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu bukti 
lemahnya upaya pemberantasan yang disoroti oleh FATF, yang 
beranggota 31 negara dan beberapa organisasi internasional. 

"Sejak tahun 2001 hingga saat ini, Indonesia masih berada dalam 
daftar NCCTs meski Indonesia sudah menerbitkan UU Nomor 15 
tahun 2002 pada 17 April 2002, karena dianggap masih terdapat 
kelemahan mendasar dari UU itu," kata Yunus. 

Ada lima kelemahan mendasar UU itu yaitu pertama, mengenai 
pengertian transaksi yang mencurigakan, dinilai tidak lengkap. 
Kedua, batasan jumlah Rp500 juta untuk menggolongkan hasil 
kejahatan yang dinilai terlalu besar. Ke tiga, belum adanya 
ketentuan yang mengatur larangan terhadap pembocoran informasi 
laporan transaksi keuangan mencurigakan. 

Kelemahan ke empat, jangka waktu pelaporan transaksi keuangan 
mencurigakan selama 14 hari yang dinilai terlalu lama. Ke lima, 
belum adanya ketentuan mengenai bantuan timbal balik dalam 
penanganan tindak pidana pencucian uang. 

Menurut Yunus, kelemahan-kelemahan lain yang harus diperbaiki 
pemerintah Indonesia antara lain, belum adanya perangkat, 
pengaturan, dan pengawasan yang komprehensif terhadap lembaga 
keuangan non bank, belum adanya UU tentang Mutual Legal 
Assistance yang berdiri sendiri, serta permasalahan seputar 
kesiapan operasionalisasi PPATK. 

"FATF menyarankan Indonesia untuk dapat menyelesaikan 
perubahan UU Nomor 15 tahun 2002 sebelum FATF mengadakan 
sidang pleno pada 1-3 Oktober 2003 yang akan mereview status 
negara-negara yang berada dalam daftar NCCTs, termasuk 
Indonesia," kata Yunus. 

Apabila Indonesia tidak dapat memenuhi target penyempurnaan 
terhadap UU itu, jelasnya, maka besar kemungkinan Indonesia akan 
terkena sanksi (counter measures) yang sebelumnya pernah 
dijatuhkan kepada Nauru dan Ukraina. 

Yunus menyebutkan, saran agar Pemerintah Indonesia 
memperhatikan lebih serius pembentukan rezim anti pencucian 
uang juga disampaikan oleh Advisory Group yang terdiri dari para 
investor dan bankir di luar negeri. "Advisory Group menitikberatkan 
pada dampak negatif sanksi FATF yang akan mempengaruhi, 
memperlambat dan meningkatkan biaya untuk aktivitas bisnis," 
kata Yunus Husein. (ant/cn05) 
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Sabtu, 30 Juli 2005 : 17.11 WIB 

Kasus 15 Rekening Tak Wajar 
Penyelidikan Internal Polri Harus Diawasi 
 

Bandung, CyberNews. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyatakan proses penyelidikan 
sekitar 15 rekening perwira tinggi Polri yang diduga memiliki 
jumlah tidak wajar harus menjadi sorotan penting masyarakat. 
Penyelidikan itu sendiri dilakukan oleh pihak internal Mabes Polri. 
Untuk itu, Yunus meminta proses tersebut dapat dikawal semua 
pihak yang peduli atas permasalahan tersebut.  

Pernyataan Yunus Husein tersebut disampaikannya saat menjawab 
pertanyaan wartawan soal dampak masalah itu bagi dirinya di aula 
timur Institut Teknologi Bandung, Sabtu (30/7). "Sejauh ini saya 
baik-baik saja. Belum ada ancaman. Semoga saja tak ada ancaman. 
Doakan saja. Dukung saja. Tolong amati penyelesaian masalah 
tersebut oleh Kapolri," kata Yunus Husein. 

Sejauh ini, kata dia, perkembangan atas penyelesaian masalah 
tersebut belum diketahuinya. Yunus pun mengungkapkan, pihaknya 
belum mendapat temuan baru soal jumlah Pati Polri yang memiliki 
rekening tidak wajar itu. "Sementara ini baru 15 nama, itu pun 
sudah banyak. Lagi pula resikonya besar," katanya. 

Soal nama-nama perwira tinggi, Yunus pun enggan 
menyebutkannya. Secara aturan hukum, tambah dia, langkah itu 
dilarang dilakukan. Yang jelas, ketidakwajaran itu berasal dari 
rekaman transaksi dari rekening itu yang menyimpang dari 
kelaziman. "Gaji mereka kan tidak terlalu besar, tapi transaksinya 
besar-besar," katanya. 

Yunus juga menyatakan pihaknya siap membeberkan bukti-bukti 
yang berkaitan dengan dugaan ketidakwajaran rekening milik Pati 
Polri tersebut. Hanya saja, dia menyebut untuk memaparkannya 
memerlukan sebuah forum yang sudah ditentukan. "Nanti kami akan 
melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi III, kami 
bertanggung jawab ke sana. Biasanya kami ada sidang tertutup," 
katanya. 

Berkaitan dengan jumlah uang dalam rekening tersebut, dia 
menyebut bahwa nilai paling tinggi mencapai miliaran rupiah. Soal 
kabar ada rekening yang mencapai ratusan miliar, Yunus enggan 
merincinya. "Itu tidak benar. Itu pernyataan orang. Itu bukan saya 
yang ngomong," katanya. 

Selain itu, Yunus menjelaskan bahwa dalam mengungkap 
ketidakwajaran ini pihaknya tidak mengenal diskriminasi. Semua 
rekening pejabat akan diperiksa, tak hanya institusi keamanan 
sejenis seperti halnya temuan atas rekening Pati Polri. ( setiady 
dwie/cn05 )  

 

POLITIK INDONESIA.COM 

2006-11-08 16:39:32 wib 

Yunus Husein Kembali Pimpin PPATK 
PolitikIndonesia.com: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali 
menunjuk Yunus Husein untuk memimpin Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk masa jabatan 2006-
2010. Yunus Husein secara resmi mengangkat sumpah untuk jabatan 
Kepala PPATK di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan 
di Gedung MA Jakarta, Rabu (8/11).  

Selain itu, Gunadi juga diambil sumpahnya di hadapan Ketua MA 
sebagai Wakil Kepala PPATK Bidang Riset, Analisis dan Kerjasama 
Antar Lembaga yang baru. Gunadi menggantikan Wakil Ketua yang 

lama, I Gde Made Sadguna. Gunadi sebelumnya menjabat sebagai 
Direktur Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak Departemen Keuangan.  
 
Pengangkatan kedua pejabat itu berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 124/M tahun 2006 tanggal 27 Oktober 2006. Husein 
menganggap pengangkatan kembali dirinya sebagai Kepala PPATK 
merupakan sebuah kepercayaan dan berjanji akan bekerja sebaik-
baiknya.  
 
"Ini merupakan amanat yang akan saya jalankan sebaik-baiknya, 
Saya akan menempatkan kepercayaan ini pada pundak, bukan pada 
genggaman apalagi kepalan," kata Yunus Husein dengan penuh 
percaya diri.  

Di bawah kepemimpinan Yunus Husein sebagai Kepala PPATK, 
Indonesia berhasil keluar dari negara yang tidak koperatif dalam 
menjalankan rezim anti pencucian uang (NCCTs). NCCTs itu 
dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering 
(FATF).  
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PPATK: Rekening Pati Polri Bermasalah Bisa 
Bertambah  
JAKARTA -- Ternyata, tak hanya 15 rekening milik perwira Polri 
yang dianggap bermasalah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) menyatakan jumlah perwira tinggi Polri yang 
memiliki rekening mencurigakan bisa bertambah. PPATK akan terus 
memeriksa rekening-rekening yang mencurigakan. ''Baru 15 
rekening yang bisa kita laporkan. Kemungkinan masih ada, makanya 
kita masih selidiki laporan sejumlah bank,'' ujar Kepala PPATK 
Yunus Husein, kepada pers di Jakarta, Jumat (29/7).  

Menurut Yunus, masih ada beberapa bank atau Penyedia Jasa 
Keuangan (PJK) yang belum melaporkan ke PPATK. Wakil 
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Lucky Djani, juga 
mengakui hal itu. Menurutnya, setelah pihaknya berbicara secara 
tak resmi dengan sumber di PPATK, diketahui bahwa rekening yang 
dianggap tak wajar itu tak hanya milik pati. ''Memang, komposisinya 
lebih banyak pati. Tapi, ternyata ada juga pamen (perwira 
menengah) dan bintaranya. Berapa komposisi antara ketiga pihak 
itu sendiri, saya tak tahu.''  

Terkait nama-nama perwira, PPATK masih terikat ketentuan UU 
Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) Nomor 25 Tahun 2003. PPATK 
maupun polisi dilarang menyampaikan laporan identitas pemilik 
rekening mencurigakan selama proses penyidikan berlangsung. Yang 
pasti, PPATK sudah mengetahui identitas 15 perwira tersebut.  

Untuk jumlah rekening mencurigakan, Yunus membantah nilai 
minimalnya Rp 3 miliar. Menurutnya, jumlah minimal rekening itu 
sekitar ratusan juta sampai miliaran rupiah. Berbentuk macam-
macam, ada mata uang rupiah, valuta asing (valas), maupun dalam 
bentuk obligasi atau reksadana. Yunus menjelaskan, rata-rata satu 
perwira memiliki beberapa rekening, dan ditempatkan di beberapa 
bank. Semuanya dalam bentuk tunai. Tidak ada berbentuk tanah 
atau benda. Penempatannya di bank-bank lokal. ''Tidak ada yang 
disimpan di bank luar.''  

Sampai sekarang, jelas dia, belum ada rekening yang berkurang 
dananya setelah kasus ini mencuat. PPATK juga tidak berwenang 
untuk memblokir, karena itu menjadi kewenangan Tim Penyelidikan 
bentukan Polri. PPATK menjabarkan, rekening mencurigakan yang 
diperiksa dari perwira dianggap mencurigakan atau tak wajar 
karena data rekening cukup aneh. Sebab, tak mungkin dengan gaji 
yang cukup minim seorang perwira mendapatkan dana dalam 
jumlah besar. Kalau toh dijawab bahwa dana itu merupakan hasil 
warisan, Yunus tidak yakin. Pasalnya, penerimaan berlangsung 



bertahap dan jumlahnya sama besar. ''Masak orang terima warisan 
berkali-kali.''  

Direktur Eksekutif Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja 
Aparatur Negara (Amipka), David Ridwan Betz, juga mengatakan hal 
sama. Menurutnya, ada perwira tinggi di lingkungan Polri yang 
memiliki saldo rekening hingga Rp 800 miliar. ''Saya rasa jumlah 
rekening perwira tingga yang dilaporkan PPTAK sangat bervariasi. 
Ada yang Rp 3 miliar hingga Rp 800 miliar,'' kata David Ridwan. 

Ia mengatakan, kekayaan para perwira itu tidak saja tersimpan 
dalam bentuk rekening bank tapi juga berupa rumah, valuta asing, 
mobil termasuk menyimpan uang di bank dengan memakai nama 
keluarga dekat atau kolega. 

Timtas Tipikor Tunggu Laporan Kapolri 

Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) masih 
belum bersikap untuk segera mengusut kasus rekening bermasalah 
para perwira Polri. ''Ya, nanti tergantung Kapolri apakah akan 
diserahkan kepada kita,'' kata Ketua Timtas Tipikor, Hendarman 
Supandji, Jumat (29/7). 

Kapolri Jenderal (pol) Sutanto kepada pers, malah mengatakan 
penyelidikan terhadap 15 perwira tinggi (pati) Polri yang memiliki 
rekening secara tidak wajar akan tetap ditangani Mabes Polri. 
''Untuk kasus yang melibatkan internal Polri akan tetap ditangani 
Mabes Polri melalui divisi Profesi dan Pengamanan,'' katanya, Jumat 
(29/7). 

Anggota Komisi III DPR dari FPPP, Lukman Hakim Saifuddin, 
mengatakan kepolisian perlu diberikan batas waktu untuk 
menyelesaikan masalah itu. Bila dalam batas waktu itu belum ada 
perkembangan yang signifikan, maka penanganan kasus itu 
dilimpahkan ke instansi lain di luar Kepolisian. 

''Apa Polri bersedia mengusut secara objektif aparatnya. Ini karena 
ada kultur yang tak terbiasa untuk tegas dan bisa muncul kesulitan 
untuk pengawasan aparatnya sendiri. Jadi, bila tak ada 
perkembangan, serahkan saja ke KPTPK atau Timtas Tipikor,'' kata 
Lukman. 

( zak/wed/one/ant ) 
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RI Menjadi Model Pencegahan Cuci Uang 
Korupsi 
PPATK mendapatkan amanat dari FATF (Financial Action Task Force 
on Money Laundering) untuk memberantas tindak pidana korupsi 
yang dananya disimpan di perbankan. Kepala Pusat dan Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein mengatakan 
FATF menunjukkan Indonesia bersama Thailand dan Korea Selatan 
sebagai model dalam pencegahan pencucian uang hasil korupsi.  
Arahan FATF ini merupakan hasil plenary meeting lembaga itu yang 
berlangsung di Paris 12-14 Oktober. "Kami telah menunjuk dua 
orang pejabat, Pak Dali Rusthamrin dari Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) serta Joko dari PPATK, keduanya anggota kelompok 
kerja," kata dia kemarin. (Bisnis Indonesia, 17/11/05) 

Statistik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 

Periode Jumlah 
LTKM Rata-rata per bulan

1 Januari-31 Desember 2003  407  23,33  

1 Januari-31 Desember 2004  83  69,83  

1 Januari-31 Oktober 2005  1.647  164,7  

Total 2.903    
sumber:PPATK 
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PPATK: Semua agar Ditindak 
Kompas, 18 juli 2005 - Polisi didesak menangkap dan mengajukan 
semua yang terlibat kasus pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan, ke muka hukum. Penegakan hukum jangan hanya 
berhenti pada penangkapan CEO PT Brokolin Internasional Dicky 
Iskandar Di Nata dan Direktur PT Adhitya Putrapratama Finance 
Yoke Yola Sigar karena diduga masih ada pelaku-pelaku lain. 

Demikian benang merah wawancara dengan Ketua Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dan 
kriminolog Universitas Indonesia (UI) Erlangga Masdiana, Minggu 
(17/7). 

Menurut Yunus, sudah ada 13 terpidana yang menerima vonis dalam 
kasus BNI, baik yang berasal dari internal BNI maupun non-BNI, 
seperti dari kelompok usaha Gramarindo. ”Tetapi, kelihatannya 
belum semua yang terlibat, sudah diproses. Harapan saya, semua 
ditindak,” ujarnya. 

Bahkan, ia berharap langkah itu tak hanya untuk kasus BNI. ”Semua 
yang layak ditindak karena transaksi mencurigakan, ya harus 
diproses. Termasuk aparat. Bila perlu Polri mencanangkan seperti 
presiden. Bersih-bersih dari rumah sendiri,” katanya. 

Erlangga mengapresiasi positif terhadap penangkapan Dicky dan 
Yoke. Ia menganggap penangkapan ini sebagai bagian dari realisasi 
komitmen Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto atas penegakan 
hukum terhadap semua kejahatan. 

Namun, ia menegaskan, polisi harus terus menelusuri aktor-aktor 
lain dalam kasus ini. ”Jangan hanya berhenti pada Dicky dan Yoke 
saja,” tegasnya. 

Sementara itu, polisi tengah mendalami keterangan Dicky dan 
Yoke, dua tersangka tindak pidana pencucian uang (money 
laundering). Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal 
Aryanto Boedihardjo, salah satu yang menjadi materi pendalaman 
adalah kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam proses pencucian 
uang. 

Oleh: ADI PRINANTYO 

Kementerian BUMN (18 Juli 2005) 

 

http://www.ikastara.org/forums/archive/index.php/t-590.html 

Ada Perwira Tinggi Polri Punya Rekening Rp800 
Miliar  
- 29th July 2005 

Jakarta, Kamis 

Direktur Eksekutif Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja 
Aparatur Negara (Amipka), David Ridwan Betz mengatakan, ada 
perwira tinggi di lingkungan Polri yang memiliki saldo rekening 
hingga Rp800 miliar. 

"Saya rasa jumlah rekening perwira tingga yang dilaporkan PPTAK 
(Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisa Keuangan) sangat 
bervariasi. Ada yang Rp3 miliar hingga Rp800 miliar," kata David 
Ridwan di Jakarta, Kamis (28/7). 

Sebelumnya, PPATK menemukan jumlah yang tidak wajar dalam 15 
rekening milik perwira tinggi Polri. Hal itu, kemudian, dilaporkan 
ke Kapolri Jenderal Polisi Sutanto untuk ditindaklanjuti. 
 
Namun, PPATK tidak mempublikasikan nama-nama pemilik rekening 
atau jumlah isi rekening. Diduga, isi rekening tidak wajar 
dibandingkan dengan gaji perwira tinggi Polri. "Kalau jumlahnya 



baru Rp3 miliar saja itu masih normatif dan wajar tapi kalau 
mencapai Rp100 miliar hingga Rp800 miliar maka jumlah itu sudah 
sangat ganjil dan perlu dikejar untuk mengetahui asal aliran dana 
sebesar itu," katanya. 

Ia mengatakan, kekayaan para perwira itu tidak saja tersimpan 
dalam bentuk rekening bank tapi juga berupa rumah, valuta 
asing, mobil termasuk menyimpan uang di bank dengan memakai 
nama keluarga dekat atau kolega. 

"Kami mendesak kepada Kapolri untuk memeriksa aliran dana yang 
ada dalam rekening itu yang selama ini tidak pernah tersentuh. 
Penyelidikan ini penting karena laporan kekayaan perwira tinggi ini 
banyak yang dimanipulasi," ujarnya. 

Menurut dia, yang memiliki rekening tidak wajar sebenarnya tidak 
hanya 15 perwira tapi ada sekitar 300 orang terutama perwira 
berpangkat Komisaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Brigadir 
Jenderal yang memiliki jabatan strategis. 

"Kami mendukung penyidikan rekening ini dengan UU no 15/2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," katanya. 

Ia mensinyalir, para perwira tinggi ini menerima aliran dana dari 
berbagai kasus kejahatan. Namun, yang terbanyak adalah 
perjudian, narkoba dan pembalakan hutan. "Sumber lain yang 
cukup besar adalah penghentian perkara, penyuapan pejabat, 
penyelundupan minyak, penggelembungan proyek dan komisi 
proyek dari para rekanan," ujarnya.  

(sumber: 
http://www.kompas.com/utama/news/0507/28/200443_.htm) 

 

 

ELSHINTA.COM 

22/11/2005 8:02 WIB 

Polri Bekerja Sama Dengan PPATK Untuk Usut 
Dana Terorisme 
 
Margianto - Newsroom, Terkait dengan aliran dana teroris, pihak 
Polri bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) untuk mengusut dana terorisme.  

Kepada ELSHINTA pagi ini, Selasa (22/11), Kepala PPATK Yunus 
Husein mengatakan, untuk memudahkan masuk ke bank dalam 
rangka mengetahui aliran dana teroris, pihak Kepolisian dapat 
menggunakan jalur PPATK atau dapat langsung melalui bank.  

"Informasi awal aliran dana yang tahu adalah Kepolisian, yang mana 
kemudian untuk memudahkan masuk ke bank, Kepolisian 
menggunakan jalur PPATK atau langsung ke bank," ungkapnya. 

Menurutnya, penyelidikan aliran dana teroris, dari mana dan 
kemana masih dalam proses, namun dari hasil penyelidikan 
sementara, ada tanda-tanda positif terdapat aliran dana teroris di 
daerah Jawa Timur dan Bali.  

"Memang telah ada beberapa rekening yang dicurigai, namun saat 
ini masih dalam proses dan tidak dapat diberitahukan ke publik. 
Dan ini tidak terkait dengan diplomat asing, yang mana sudah ada 
kemungkinan bahwa aliran dana tersebut akan segera diketahui, 
termasuk telah diketahui uang yang diambil dalam jumlah yang 
kecil melalui ATM dari bank-bank lokal," jelasnya. (der) 

 

 

 

 

JAWA POS 

Senin, 24-Oktober-2005, 10:47:42 

PPATK Siap Periksa Rekening Da’i; Terkait 
Tuduhan Suap Rp 1 Miliar 
Kabar dugaan suap terhadap mantan Kapolri Jenderal Polisi Da’i 
Bachtiar terus direspons. Kali ini, Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) meresponsnya. Lembaga tersebut siap 
membantu penyelidikan kasus itu. 

Setahu saya, kami memang belum memeriksa rekening Pak Da’i. 
Tapi, kalau diminta, kami siap membantu, kata Kepala PPATK 
Yunus Husein saat dihubungi tadi malam. Dia menyatakan masih 
mengkaji kasus tersebut. Selama ini, yang beredar di masyarakat 
masih belum pasti. Beritanya masih simpang siur, ujarnya.  

Menurut Yunus, meski tidak diminta, PPATK berwenang memeriksa 
rekening Da’i apabila mendapatkan laporan dari bank mengenai 
transaksi mencurigakan. Kami siap men-support, meski tidak 
diminta, tegasnya.  

Kesediaan PPATK untuk membantu mengungkap kasus penyuapan 
itu patut diacungi jempol. Sebab, hal tersebut penting dilakukan 
untuk membuktikan kebenaran tuduhan suap terhadap Da’i. 
Apalagi, sebelumnya, Da’i secara tegas membantah tudingan miring 
itu. Bahkan, dia mempersilakan diperiksa untuk membuktikkan 
bahwa dirinya tidak pernah menerima suap Rp 1 miliar saat 
menangani kasus pembobolan BNI senilai Rp 1,7 triliun dengan 
tersangka Adrian Herling Waworuntu tersebut.  

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum tertarik 
terlibat penanganan kasus dugaan penyuapan tersebut. KPK sejak 
dulu melakukan supervisi kasus BNI. Tapi, untuk laporan itu 
(penyuapan Da’i), belum tahu apakah akan menangani atau tidak, 
ungkap Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean ketika 
dihubungi tadi malam sedang berada di Semarang.  

Dia menyatakan baru mengetahui kasus tersebut dari sejumlah 
media massa. Mantan Ses JAM Pidsus itu mengaku belum 
mempunyai dokumen hasil penyidikan Irman. Belum jelas, belum 
jelas (informasi tuduhan penyuapan Da’i), ujarnya singkat. 
Kombespol Irman adalah mantan penyidik kasus pembobolan BNI. 
Kini, dia ditahan di Mabes Polri karena diduga menerima suap saat 
menangani kasus tersebut. Kabarnya, saat diperiksa, Irman 
menyanyi bahwa Da’i juga menerima uang suap Rp 1 miliar dari 
BNI.  
 
Dihubungi terpisah, wakil ketua KPK lainnya, Erry Riyana  
Hardjapamekas, menolak berkomentar soal kemungkinan KPK 
terlibat dalam penanganan dugaan suap tersebut. Menurut catatan 
koran ini, selama penyidikan hingga persidangan kasus Bank BNI, 
KPK memang menaruh perhatian luar biasa. Lembaga superbodi di 
bidang pemberantasan korupsi tersebut menjadikan kasus itu 
sebagai objek supervisi.  

Sesuai UU No 8/2002, KPK memang berwenang mengawasi, 
meneliti, atau menelaah penyidikan dan penuntutan perkara tindak 
pidana korupsi yang sedang dilakukan kepolisian serta kejaksaan. 
Jika ada indikasi penyimpangan, tidak menutup kemungkinan 
penanganannya diambil alih KPK.  

Tim KPK juga diterjunkan selama persidangan BNI. Baik untuk 
terdakwa Adrian Waworuntu, Edi Santoso, maupun Kusadiyuwono -
tiga pelaku utama kasus BNI. KPK tidak mau kecolongan secuil pun 
informasi jalannya persidangan dengan memasang kamera untuk 
keperluan dokumentasi.  

KPK juga mempunyai dokumen terkait dengan kasus BNI. Sebab, 
lembaga pimpinan Taufiequrachman Ruki itu berkali-kali menggelar 
perkara alias ekspose kasus yang pernah menghebohkan dunia 
perbankan di tanah air tersebut. Salah satunya, gelar perkara 
berkas Adrian saat penyidik Mabes Polri terkesan lamban 
melimpahkannya ke Kejati DKI Jakarta. Pertanyaannya, mengapa 



kini KPK malas mengungkap kasus dugaan suap terkait dengan 
penanganan kasus BNI itu? (yog/agm). 

 

SUARA PEMBARUAN 

13 Agustus 2005 

Yunus Husein Khawatir PPATK Tidak Efektif 
Yunus Husein, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) gundah ketika berbicara soal perlindungan saksi 
dalam pertemuan yang diadakan Indonesia Corruption Watch (ICW), 
di Jakarta, Kamis (11/8) lalu. 

Dia merasa, lembaga yang dipimpinnya -- dan menjadi motor 
pemberantas tindak pidana pencucian uang -- sulit bekerja efektif. 
Padahal sudah terbentuk dua tahun lalu. Tak lain karena belum 
adanya kesepahaman dengan instansi lain, terutama Polri terkait 
perlindungan saksi dan pelapor kasus transaksi mencurigakan.  
 
Dia menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi 
Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, sudah tegas 
menyebutkan, setiap saksi atau pelapor wajib dirahasiakan 
identitasnya dan diberi perlindungan.  

Perlindungan itu termasuk perlindungan hukum, yakni mereka tidak 
bisa digugat di pengadilan baik perdata maupun pidana atas laporan 
yang mereka berikan. Juga perlindungan khusus yang diberikan 
sebelum, selama dan sesudah proses pemeriksaan perkara oleh 
Polri secara gratis.  

Perlindungan  
Bentuk perlindungan khusus itu seperti perlindungan keamanan 
pribadi plus keluarganya dari ancaman fisik dan mental, 
perlindungan atas harta benda, rahasia identitas pelapor, dan pada 
setiap tingkat pemeriksaan dilarang bertatap muka dengan 
tersangka atau terdakwa. Begitu juga di pengadilan, pelapor juga 
perlu dirahasiakan.  

PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan 
identitas saksi dan pelapor. Siapa yang lalai, diancam pidana 1-3 
tahun penjara.  

Sedangkan yang sengaja membongkar identitas saksi atau pelapor 
diancam penjara 5-15 tahun. (Y-4) 

 

GATRA 

[Laporan Utama,  

Gatra Nomor 38 Beredar Senin, 1 Agustus 2005] 

Gaji Pas-pasan, Saldo Milyaran 
 
ADA tamu istimewa bertandang ke 
Markas Besar Kepolisian RI, Jalan 
Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa 
pekan lalu. Dia adalah Yunus Husein, 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK). Yunus, 
yang disertai tiga stafnya, pagi itu 
langsung diterima Kapolri Jenderal 
Sutanto. 

Rupanya, di ruang kerja Kapolri sudah 
ada Ketua Tim Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) 
Hendarman Supandji serta wakilnya, 
Brigadir Jenderal Polisi Indarto. 
Mereka tiba 30 menit sebelumnya. Di 

situ tampak pula hadir Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) 
Komisaris Jenderal Makbul Padmanegara, Direktur Narkotika 
Bareskrim Brigjen Polisi Gories Mere, dan Direktur II Ekonomi 
Khusus Bareskrim Brigjen Polisi Andi Chairudin. Para perwira tinggi 
itu dikerahkan khusus untuk menyambut Yunus Husein, yang datang 
dengan segepok dokumen dalam map tertutup warna kuning. 

Karena dokumen itu dianggap memiliki tingkat kerahasiaan sangat 
tinggi, Yunus menyerahkannya langsung kepada Jenderal Sutanto. 
"Sakalipun Ketua Timtas Tipikor turut menyaksikan penyerahan 
dokumen itu, beliau tidak kami beri salinan dokumen rahasia itu," 
kata Yunus Husein. Bahkan, katanya, sekretaris pribadi Jenderal 
Sutanto yang biasa mengurusi dokumen Kapolri tak boleh 
menyentuhnya. 

Dokumen itu berisi daftar nama beserta bukti-bukti bahwa ada 15 
perwira polisi yang rekening banknya mencurigakan. Mereka 
ditengarai terlibat dalam kejahatan pencucian uang alias money 
laundering. "Laporan itu saya serahkan ke Kapolri untuk 
ditindaklanjuti," ujar Yunus Husein, yang juga menyatakan bahwa 
rekening mencurigakan itu ditemukan dalam rentang waktu setahun 
belakangan ini. 

"Tapi ada juga yang baru ditemukan pada Juni lalu," kata Yunus. 
Yang ini tak masuk rombongan ke-15 perwira tadi. Adapun ke-15 
pemegang rekening "wah" itu tak semuanya perwira tinggi aktif, ada 
juga perwira menengahnya. "Ada yang punya posisi strategis, ada 
juga yang tidak menjabat di pos penting. Ada yang masih aktif, ada 
beberapa yang sudah pensiun," Yunus Husein menjelaskan. 

Rekening itu semua menggunakan nama asli polisi yang 
bersangkutan. "Tidak ada yang pakai nama samaran," tutur Yunus. 
Bank account itu dianggap mencurigakan, menurut Yunus Husein, 
karena ditemukan indikasi penyimpangan kalau ditinjau dari sudut 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 

Yang pertama, saldo rekening ke-15 perwira polisi itu menyimpang 
dari profil, karakteristik, dan kelaziman nasabah umumnya. 
Misalnya, perwira polisi itu cuma berpenghasilan Rp 10 juta 
sebulan. Tapi rekeningnya bisa mendebet rata-rata Rp 100 juta 
lebih. Ada indikasi keras pula transaksinya dilakukan untuk 
menghindari pelaporan. 

Lebih jauh, ada kecurigaan bahwa transaksinya --uang keluar dan 
masuk-- berkaitan dengan tindak pidana. Korelasinya dianggap 
signifikan. ''Rekening-rekening yang saya laporkan ke Kapolri itu 
mengandung unsur-unsur ini," kata Yunus. Selain itu, keganjilannya 
pun terlihat pada saldo yang tersimpan dan frekuensi 
penyetorannya. Sumber Gatra menyebutkan, pada salah satu 
rekening itu tampak ada setoran rutin Rp 1 milyar selama beberapa 
bulan berturut-turut. 

Yunus Husein sendiri tidak menyebut angka yang spesifik. Ia cuma 
mengatakan, ada yang saldonya milyaran rupiah. Yang terkecil 
ratusan juta rupiah. Menurut versi David Ridwan Betz, Direktur 
Eksekutif Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja Aparatur 
Negara, ada yang luar biasa: ada perwira polisi sempat punya saldo 
sampai Rp 800 milyar. "Saya rasa, jumlah rekening yang dilaporkan 
PPATK bervariasi. Ada yang Rp 3 milyar, ada yang sampai Rp 800 
milyar," ujar David Ridwan. 

Kalau jumlahnya baru Rp 3 milyar, kata David, masih normatif dan 
wajar. "Tapi, kalau mencapai Rp 100 milyar hingga Rp 800 milyar, 
maka jumlah itu sudah sangat ganjil dan perlu dikejar untuk 
mengetahui asal aliran dana sebesar itu," David menambahkan. Ia 
menyebutkan, kekayaan para perwira itu tidak saja tersimpan 
dalam bentuk rekening bank, melainkan juga berupa rumah, valuta 
asing, dan mobil. 

Selain itu, ada juga yang menyimpan uang di bank memakai nama 
keluarga dekat atau koleganya. "Kami mendesak kepada Kapolri 
untuk memeriksa aliran dana yang ada dalam rekening itu, yang 
selama ini tidak pernah tersentuh. Penyelidikan ini penting, karena 
laporan kekayaan perwira tinggi ini banyak dimanipulasi," kata 
David Ridwan. 



Polisi yang memiliki rekening tidak wajar itu, menurut David, 
sebenarnya tak cuma 15 orang. Ada sekitar 300 orang, terutama 
perwira tinggi berpangkat komisaris jenderal, inspektur jenderal, 
dan brigadir jenderal serta mengemban pos jabatan strategis. 

David mensinyalir, para perwira tinggi itu menerima aliran dana 
dari berbagai kasus kejahatan. Yang terbanyak dari perjudian, 
narkoba, dan pembalakan liar. "Sumber lainnya adalah penghentian 
perkara, penyelundupan minyak, penggelembungan proyek, dan 
komisi proyek rekanan," kata David Ridwan pula. 

Walau demikian, PPATK belum bisa mengendus asal dana yang 
berjibun di 15 rekening perwira polisi itu. "Kami tidak tahu asal 
dana itu. Karena itu, kami minta Kapolri melakukan penyelidikan. 
Silakan nanti polisi yang menelitinya, apakah dana itu berasal dari 
judi atau illegal logging dan sebagainya," ujar Yunus Husein. 

Yang jelas, tidak semua polisi milyarder itu bertugas di Jakarta. 
"Mereka bertugas di mana-mana. Pokoknya, di seluruh Indonesia," 
tutur Yunus Husein, yang menolak menyebut nama 15 polisi pemilik 
rekening milyaran rupiah itu. Alasannya, undang-undang melarang 
mengungkapkan nama sang pemilik rekening.’ 

Pertimbangan yang sama diungkapkan Jenderal Sutanto. "Data ini 
masih rahasia karena untuk membantu penyidik mendalami masalah 
dengan lebih detail lagi," katanya. Selain itu, data tersebut juga 
menyangkut hak pribadi manusia sehingga tidak boleh sembarangan 
diungkap. 

Lantaran tak ada keterangan resmi, yang berkembang justru rumor 
yang menuding sejumlah pejabat kepolisian sebagai pemilik 
rekening itu. Di antara nama yang beredar itu, ada beberapa nama 
pejabat polisi yang cukup populer karena menduduki jabatan 
strategis. Tapi ada juga yang namanya belum beredar di media 
massa. 

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, 
mengaku baru mendapat bocoran lima nama perwira polisi pemilik 
rekening bermasalah itu. "Dua orang adalah perwira menengah dan 
tiga kepala kepolisian daerah," ujar Neta Pane. Soal kekayaan 
pejabat kepolisian yang diperoleh dari luar itu, menurut Neta Pane, 
sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003, gaji 
pokok perwira tinggi bintang satu hanya Rp 1.786.600. Dengan 
tambahan berbagai tunjangan lainnya, gaji seorang jenderal polisi 
bintang satu sangat mungkin kurang dari Rp 10 juta. "Karena 
tunjangan jabatan jenderal bintang tiga saja tidak sampai Rp 10 
juta," kata Neta Pane. 

Tetapi, kenyataannya, menurut pengamatan Neta Pane, banyak 
perwira tinggi polisi yang kehidupannya sangat mewah. Bahkan para 
perwira menengah saja banyak yang pergi ke kantor dengan mobil 
pribadi yang harganya di atas Rp 200 juta. "Jarang mereka 
menggunakan kendaraan dinas," kata Neta Pane. Suatu kali, Neta 
mengaku pernah mengamati perilaku sejumlah perwira menengah 
dan perwira tinggi polisi di luar kantor. "Mereka sering kongko-
kongko di hotel bintang lima," ujarnya. 

Malah ada sejumlah perwira menengah di bagian lalu lintas suka 
memamerkan kekayaannya. Tidak sedikit perwira menengah di 
direktorat lalu lintas tingkat polda memakai arloji merek Rolex, 
yang harganya di atas Rp 50 juta, dengan ponsel komunikator 
terbaru. "Dari mana dia punya jam Rolex kalau tidak kongkalikong," 
kata Neta pula. 

Dari pantauan IPW, didapati seorang perwira menengah berpangkat 
komisaris polisi punya rumah mentereng di permukiman elite 
Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ada juga perwira menengah lainnya 
yang membeli apartemen mewah di Menara Imperium, yang 
tergolong kondominium bintang lima di kawasan Kuningan, Jakarta 
Selatan. 

Padahal, sang perwira menengah itu bukan berasal dari keluarga 
kaya. Dari mana mereka mendapat duit milyaran rupiah? Ternyata, 
polisi yang bergelimang uang itu kebanyakan bertugas di jajaran 

reserse kriminal atau bagian lalu lintas. Bagian reserse kriminal bisa 
menjadi ladang subur bagi polisi kotor yang gemar memainkan 
hukum. 

Di bagian lalu lintas, oknum polisi culas bisa saja mengutip 
pungutan liar. Berbagai macam pungli kerap terjadi di kantor 
pelayanan pembuatan surat izin mengemudi dan kantor samsat. 
Data yang dihimpun IPW menyebutkan, kantor pelayanan 
pembuatan SIM di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, sanggup 
menghasilkan "uang partisipasi" Rp 113 milyar per tahun. "Dari itu 
saja bisa mejadi gambaran, betapa dahsyatnya kekayaan mereka," 
kata Neta Pane berapi-api. 

Data yang dilansir IPW itu belum dikonfirmasikan. Walau demikian, 
menurut pengamatan Gatra, kehidupan pejabat polisi lalu lintas 
memang relatif makmur. Misalnya, ada seorang perwira polisi 
muda, berpangkat ajun komisaris, bermobil Nissan X-Trail. Sejak 
lulus dari Akademi Kepolisian, 1997, ia sering menduduki kursi 
empuk di bagian lalu lintas. 

Dalam kehidupan sehari-hari, perwira polisi muda yang menjabat 
sebagai kepala satuan lalu lintas di sebuah polres di Jawa Barat itu 
suka foya-foya. Misalnya, ia sering meluncur ke Jakarta hanya untuk 
berkaoke di tempat hiburan kelas atas, di kawasan Jakarta Pusat. 
Sang perwira polisi muda ini biasanya berkaraoke di ruang VIP, yang 
harga sewanya sekitar Rp 300.000 per jam. 

Sekali berkaraoke, ia bisa menghabiskan duit sekitar Rp 2 juta. 
Padahal, perwira muda itu setidaknya sekali sepekan berkaraoke. 
Dua pekan belakangan ini, ia tak muncul di tempat kesukaannya, 
Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Maklum, ada instruksi dari Kapolri 
agar jajaran kepolisian melakukan operasi rutin di tempat hiburan. 
Sang perwira muda yang gemar karaoke itu hanyalah satu dari 
sejumlah polisi yang punya penghasilan sampingan. Tak 
mengherankan kalau kini sering terlontar ungkapan: kalau mau 
cepat kaya, jadilah polisi. Toh, masih banyak polisi yang 
berdedikasi tinggi, sekalipun mereka bergaji kecil. Selama belasan 
tahun menjadi polisi, ia tetap saja miskin. Tapi, bagaimanapun, 
gaji polisi yang kecil itu bisa mendorong munculnya perilaku tak 
terpuji. 

Mengubah perilaku polisi agar sesuai dengan harapan masyarakat, 
menurut Jenderal Sutanto, bukanlah pekerjaan mudah. "Butuh 
waktu yang panjang," katanya. "Sebenarnya tugas polisi memberi 
perlindungan pada masyarakat, namun masih banyak masyarakat 
yang kecewa," kata Sutanto. Ia optimistis akan bisa meningkatkan 
kinerja polisi dalam beberapa tahun ke depan. 

Karena itu, Kapolri menyatakan akan menyelidiki ke-15 perwira 
polisi yang memiliki rekening mencurigakan itu. "Untuk kasus yang 
melibatkan internal Polri akan tetap ditangani Mabes Polri melalui 
Divisi Profesi dan Pengamanan. Pemeriksaan itu sudah mulai 
dilakukan," kata Jenderal Sutanto kepada wartawan di Mabes Polri, 
Jumat pekan lalu. 

Sebenarnya penyelidikan atas laporan PPATK itu, kata Kapolri, 
tidak hanya menyangkut internal kepolisian, tapi lebih banyak lagi 
di luar institusi Polri. Dalam menangani setiap kasus, termasuk 
perkara rekening overdosis itu, Jenderal Sutanto tidak ingin 
mengumbar janji muluk. "Saya hanya kerja, tidak akan memberikan 
janji-janji kosong," Sutanto menegaskan. Memang sulit berjanji 
kalau menyangkut penghentian bisnis sampingan polisi. (Heddy 
Lugito, M. Agung Riyadi, Hatim Ilwan, dan Deni Muliya Barus) 
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13 Desember 2004 

PPATK Minta Kewenangan Pembekuan 
Rekening Nasabah 



Jakarta, 13/12 (Fiscal News) - Pusat Pelaporan dan Analisis 
Traksasi Keuangan (PPATK) meminta agar diberi kewenangan 
membekukan rekening nasabah bank yang dicurigai melakukan 
pencucian uang. Kewenangan pembekuan rekening ini sudah 
disampaikan PPATK kepada Departemen Kehakiman dan HAM 
dalam rancangan amandemen UU Anti Pencucian Uang. ''Dulu 
dalam RUU yang lama sudah diusulkan tapi karena tidak ada waktu 
sehingga tidak sempat dibahas,'' ungkap Ketua PPATK, Yunus 
Husein, usai sholat Jumat di Jakarta, (10/12). 

Yunus mengemukakan di negara lain seperti Rumania, lembaga 
semacam PPATK mempunyai kewenangan untuk membekukan 
rekening. Bahkan di Swiss, ujarnya, bank bisa memblokir rekening 
selama tiga hari untuk memastikan transaksi keuangan yang 
dilakukan nasabahnya. ''Ada baiknya PPATK diberi kewenangan ini 
karena uang itu bergeraknya cepat sekali,'' tuturnya. ''Dalam 
hitungan detik, uang ini bisa dipindahkan.'' Saat ini, ungkap Yunus, 
untuk membekukan rekening nasabah harus melalui kepolisian. 
Padahal bila prosedur ini diterapkan akan kalah cepat dengan 
pelaku kriminal yang memindahkan uangnya. ''Kalau prosesnya yang 
normal, kita menggunakan surat perintah pemblokiran dari 
kepolisian yang kemudian diserahkan ke bank. Untuk itu kita sudah 
makan waktu,'' jelasnya. 

Menurut Yunus, untuk menambah kewenangan pembekuan 
rekening ini kepada PPATK perlu amandemen UU Pencucian Uang. 
Lantaran dasar hukum  kewenangan ini memang harus memakai UU 
dan tidak bisa menggunakan peraturan yang lain. ''Rencana 
amandemen ini memang sudah kita usulkan secara tertulis kepada 
Menteri Kehakiman dan HAM. Lalu dalam rencana aksi nasional 
melawan korupsi kita juga titipkan keinginan ini,'' paparnya. Selain 
usulan amandemen kewenanga pembekuan rekening, ungkap 
Yunus, PPATK juga mengusulkan agar kewenangan penyidikan 
kasus pencucian uang diberikan kepada institusi selain kepolisian. 
Selama ini kewenangan ini hanya dimiliki kepolisian. ''Di Amerika 
Serikat dan Malaysia, institusi seperti FBI, Anti Narkoba, dan Bea 
Cukai memiliki kewenangan penyidikan atas kasus-kasus di 
bidangnya yang diduga terkait dengan pencucian uang,'' ujarnya. 

Yunus ingin ada kualitas penyidikan kasus pencucian uang yang 
lebih baik. PPATK sendiri tidak mempunyai keinginan untuk diberi 
kewenangan penyidikan dengan alasan sudah sibuk menangani 
urusan rumah tangga sendiri. ''Jadi perluasan kewenangan ini 
hendaknya diberikan kepada instansi lain yang memang sudah 
punya kewenangan penyidik seperti KPK dan Bea Cukai,'' katanya. 
''Sekarang kan KPK tidak bisa menyidik kasus pencucian uang, tapi 
harus dilempar atau kerja sama dengan kepolisian.'' Selain itu, 
Yunus juga mengusulkan agar PPATK diberi kewenangan untuk 
memberikan sanksi administratif bagi Perusahaan Jasa Keuangan 
(PJK) yang tidak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan 
ditempatnya. Ia mengakui UU Anti Pencucian Uang sekarang hanya 
mengatur sanksi pidana bagi PJK yang terlibat pencucian uang. 
''Sedangkan sanksi administratif hanya diberikan oleh tiap-tiap 
regulator, seperti perbankan oleh Bank Indonesia, lembaga 
keuangan non bank oleh Dirjen Lembaga Keuangan, dan perusahaan 
di pasar modal oleh Bapepam,'' paparnya.(i) 

 

 

tempointeraktif 

Soal Kredit Macet di Bank Mandiri 

PPATK Belum Temukan Indikasi Pencucian 
Uang 
 

Rabu, 11 Mei 2005 | 19:38 WIB  

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi 
Keuangan (PPATK) belum menemukan indikasi pencucian uang 
dalam kasus kredit macet Bank Mandiri. “Belum ada temuan itu 

(pencucian uang). Ini semua masih proses,” ujar Ketua PPATK Yunus 
Husein kepada pers, Rabu (11/5).  

Menurut dia, ketika ditentukan adanya tersangka dari bank 
tertentu, seharusnya segala transaksi yang berkaitan dengan 
dakwaan pidana dilaporkan ke PPATK. “Namun sampai saat ini, 
kami belum dilaporkan unit bank tersebut,” tuturnya merujuk 
Undang Undang No. 15 tahun 2002 tentang Kejaksaan.  

Ia menjelaskan pencucian uang dapat dilihat jika ada pihak yang 
menyembunyikan, menyamarkan, harta kekayaan yang berasal dari 
hasil tindak pidana. “Terus dikasih ke saudara, teman, itu usaha 
menyamarkan asal-usul uang,” tuturnya.  

Apakah PPATK tetap bersikap pasif? Yunus menjawab, “Kerjaan 
kami masih banyak. Biar orang (penegak) hukum yang menangani. 
Tapi kalau diminta, ya kami bantu. Dan sampai sekarang belum 
diminta.”  
 
Kalau akhirnya PPATK diminta membuka aliran dana dari transaksi 
yang ada di Bank Mandiri, menurut dia, akan ditindaklanjuti dengan 
membuka database yang ada di PPATK. R.R. Ariyani 
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NASIONAL 

Kasus Pencucian Uang Didominasi 
Illegal Logging 
SEMARANG-Kasus money laundring atau pencucian uang ternyata 
masih sangat tinggi. Lebih setahun, Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) menerima sedikitnya 1.680 kasus 
pencucian uang. Meski jumlah kasus penipuan mendominasi, 
nominal pencucian uang yang terbesar ada pada kasus korupsi dan 
illegal logging. 

Demikian diungkapkan Susno Djuadi, Wakil Ketua PPATK, saat 
jumpa pers pembukaan pelatihan money laundring untuk Bangk 
Indonesia (BI), KPK, Kejakgung, Bapepam, Kepolisian, BPK, dan 
Dirjen Lembaga Keuangan untuk Asuransi (DLKA), kemarin. Acara di 
Hotel Grand Candi itu juga dihadiri Direktur USAID William S 
Foerderer dan Direktur Jakarta Center for Law Enforcement 
Cooperation (JCLEC) Brigjen Pol P Purwoko.  

''Nilai illegal logging sangat tinggi, pada kisaran miliaran rupiah. 
Jumlah itu akan terus berkembang dari satu orang ke orang lain 
yang menjadi bagian dari jaringan,'' ujar dia. 

Sistem jaringan tersebut, jelas dia, biasanya melibatkan cukong 
dari negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. Prosesnya, mereka 
mentransfer sejumlah uang ke Indonesia, yang kemudian ditransfer 
kembali ke daerah lain. Dari pembayaran kayu secara perseorangan 
dalam kegiatan ekspor-impor itu, akan dapat disimpulkan bahwa 
kasus tersebut merupakan pencucian uang. (rei, G7-69t)  
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PPATK Terima 413 Laporan 
Medan, WASPADA Online  



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
menemukan banyak penyimpangan penggunaan anggaran 
pemerintah daerah, seperti pengalihan dana proyek ke rekening 
pribadi bendaharawan. 

“Selain merugikan negara karena bunganya masuk ke kantong 
pribadi, hal itu juga menyalahi ketentuan perundang-undangan. 
Penyimpangan uang pemerintah daerah ini hampir merata terjadi di 
Indonesia, termasuk di Sumatera Utara,” ujar Kepala PPATK Yunus 
Husein pada acara Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang di 
Binagraha Pemprovsu, Kamis (8/6).  

Acara dibuka Gubsu diwakili Asisten Ekbang H Kasim Siyo, MSi 
menghadirkan pembicara Edwin Nurhadi dan Fihtriadi dari PPATK 
dipandu moderator Drs Jhon Tafbu Ritonga, MEc (Dekan Fakultas 
Ekonomi USU). Di Sumut, kata Yunus, ditemukan oknum 
bendaharawan mengalihkan dana proyek ke rekening pribadi ketika 
anggaran daerah akan berakhir. Hal ini kemungkinan dilakukan 
karena proyek sedang berjalan. “Ini jelas penyimpangan, meskipun 
uang tersebut nantinya dikembalikan ke kas daerah bila bersisa 
karena bunganya sudah dihilangkan.”  

Yunus menjelaskan, hingga kini pihaknya menerima 413 laporan 
dugaan kasus pencucian uang di Indonesia. Dari jumlah itu, 100 
kasus sudah diproses Kepolisian dan Kejaksaan. Sebanyak 30 kasus 
di antaranya, pelakunya sudah divonis di pengadilan.  

“Namun, dari 30 kasus sudah vonis, hanya enam pelaku dijerat 
dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang,” jelas Yunus. 
6 Kasus divonis lewat UU pencucian uang itu, 3 kasus di antaranya 
di Jakarta, 2 kasus di Jawa Tengah dan satu kasus di Medan.  

Sementara Edwin Nurhadi menyampaikan, setiap lembaga penyedia 
jasa keuangan serta bea cukai wajib melaporkan kepada PPATK 
tentang transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi dilakukan 
secara tunai di atas Rp.500 juta. “Penyedia jasa keuangan ini di 
antaranya Perbankan, bank perkreditan rakyat, perusahaan 
asuransi, perusahaan efek/sekuritas, perusahaan dana pensiun, 
perusahaan reksadana, kustodian maupun pedagang valuta asing.”  

Namun ke depan, ujarnya, kita berharap bukan hanya lembaga jasa 
keuangan diwajibkan melaporkan melainkan lembaga lainnya 
seperti kenotariatan, dealer mobil, properti dan lainnya. Sehingga 
celah pencucian uang semakin sempit, kata Edwin. Sedangkan 
Asisten Ekbang Setdaprovsu Kasim Siyo, MSi mengemukakan, semua 
pihak perlu mendorong kesadaran masyarakat atas keberadaan 
rezim (sistem) anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini sebagai 
bagian dari upaya menuju masyarakat berkehidupan perekonomian 
yang bersih.  

“Karenanya seluruh lapisan masyarakat baik secara langsung 
ataupun tidak hendaknya bisa berpartisipasi dalam melaksanakan 
anti pencucian uang ini,” ujarnya. pencucian uang, katanya, 
merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional dan 
berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa. Karenanya, 
semua pihak harus menaruh perhatian serius mencegah dan 
memberantas masalah ini. “Bila ini dibiarkan akan dapat 
merongrong integritas pasar-pasar keuangan, serta akan timbul 
distorsi dan ketidakstabilan perekonomian,” katanya. Pada saat 
yang sama, dilakukan kerjasama PPATK dan Badan Informasi dan 
Komunikasi Provsu. (m47) (sn) 
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NASIONAL 

Kasus 15 Rekening Tak Wajar  

Menunggu Hasil Penyelidikan 
MENUNGGU adalah pekerjaan yang menjenuhkan. Barangkali 
demikian pula ketika yang ditunggu adalah hasil yang bisa merusak 
citra suatu lembaga atau institusi penegak hukum. Sudah tentu 
harus bisa dibuktikan kebenaran dan kesalahannya serta jangan 
sampai hal itu menjadi problem yang biasa disebut aparat adalah 
"asas praduga tak bersalah". 

Ini penting. Karena bukan saja nama baik Jenderal Sutanto yang 
baru dua bulan menjadi Kapolri dan berjanji memberantas 
perjudian, korupsi, illegal logging, narkoba, dan sebagainya, 
termasuk premanisme. Tapi juga nama besar Kepolisian Republik 
Indonesia. 

Masalahnya, menyangkut 15 rekening petinggi Polri yang dinilai 
tidak wajar dan sudah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY), Jaksa Agung Abdulrachman Saleh, dan Kapolri Jenderal 
Sutanto. Kasus itu sudah bergulir cukup lama. 

Memang untuk mengungkapkan kasus 15 rekening milik anggota 
Polri yang tak wajar dan yang melakukan pemeriksaannya adalah 
institusinya sendiri sangat-sangat riskan. Artinya, kalau memang 
benar-benar diungkap secara transparan, ternyata laporan PPATK 
itu tidak benar, sudah tentu nama baik Polri terselamatkan.  

Namun, itu bukan berarti selesai sampai disitu saja. Karena pihak 
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) harus bisa menjelaskan 
soal kepemilikan 15 rekening itu, termasuk asal-usul uangnya 
kepada publik. 

Kenapa demikian? Karena persoalan 15 rekening anggota Polri itu 
sudah dilansir di berbagai media massa cetak dan elektronik, 
sehingga masyarakat sudah mengerti dan menunggu hasil 
penyelidikan pihak Divisi Propam Mabes Polri. 

Tapi kalau ternyata laporan PPATK itu terbukti, maka sudah 
sewajarnya masalah itu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. 
Karena uang sebanyak itu, tidak mungkin didapat hanya dari gaji 
seorang anggota Polri, baik yang berpangkat bintara, perwira 
pertama (pama), perwira menengah (pamen), maupun perwira 
tinggi (pati). 

Artinya, tidak menutup kemungkinan para oknum Polri itu 
mendapatkan uang dari kejahatan perjudian, narkoba, illegal 
logging, korupsi, atau dari kejahatan lainnya yang bisa juga 
berhubungan dengan masyarakat, seperti pembuatan SIM, STNK, 
dan tilang kasus lalu lintas yang nilainya juga cukup besar, tapi 
tidak disetorkan kepada pemerintah. 

Yang pasti, Kapolri Sutanto - yang sangat didambakan masyarakat 
karena reputasinya yang baik - harus bisa menunjukkan kinerja 
yang baik pula, tanpa perlu risih atau sungkan memeriksa 
atasannya, sahabatnya atau anggota Polri di dalam lingkungan 
kerjanya sendiri. Kalau mereka memang bersalah, harus segera 
diproses. 

Serahkan KPK 

Untuk melihat keberanian dan keseriusan Jenderal Sutanto, kalau 
memang dia merasa sulit, kagok, riskan atau sungkan untuk 
memeriksa anggotanya sendiri, serahkan saja pada Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan. Itu pilihan lain buat 
Jenderal Sutanto. Dengan demikian, masyarakat akan menilai 
bahwa dia sebagai pimpinan tertinggi Polri mampu membersihkan 
institusinya dari kejahatan. 

Hal itu senada juga diimpikan YLBHI, Kontras, Ridep, dan para 
pensiunan Polri. "Kami mendesak agar Kapolri segera menyerahkan 
kasus ini ke KPK untuk menghindari conflict of interest di intern 
kepolisian dan untuk menjamin kasus ini diusut secara terpercaya," 
kata Koordinator Kontras Usman Hamid. 

Selain itu, Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki, adalah pensiunan Pati 
Polri dengan pangkat terakhir Irjen Polisi. Dengan demikian 
diharapkan mengerti seluk beluk dan liku-liku potensi 



penyimpangan yang dilakukan oknum polisi. "Dengan ditanganinya 
kasus ini oleh KPK, maka sekaligus untuk menantang kredibilitas 
dan kecerdikan Taufiequrrahman Ruki," kata Usman. 

Sementara itu, dua purnawirawan Polri yang ikut mendukung 
Kapolri untuk menuntaskan kasus rekening tak wajar, yaitu Kombes 
Pol (Purn) Bambang Widodo dan Kombes Pol (Purn) Parlindungan 
Sinaga. Keduanya mengatakan, selama ini hanya akal-akalan 
belaka. "Semua audit omong kosong karena hanya meluluskan audit 
sebelumnya," kata Bambang.  

Namun Bambang tidak menjelaskan lebih lanjut omong kosong yang 
dimaksud. Dia hanya menjelaskan, kalau Polri memiliki dua auditor, 
baik intern maupun ekstern. Audit intern dilakukan Inspektorat 
Kepolisian. Adapun audit ekstern dilakukan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Kedua proses audit itu yang dinilai Bambang 
sebagai omong kosong belaka. Karena itu, Bambang dan Sinaga 
sangat mendukung pelimpahan kasus tersebut ke KPK. 

Memang Mencurigakan 

Sementara itu, Mabes Polri mengakui 15 reke-ning milik beberapa 
bintara sampai perwira tinggi Polri memang terindikasi 
mencurigakan. Namun dari temuan PPATK tidak semuanya 
mencurigakan, melainkan laporan transaksi keuangannya yang 
diindikasikan mencurigakan. "Bukan semua transaksinya yang 
mencurigakan, melainkan beberapa laporan keuangan yang 
mencurigakan," Direktur II Ekonomi Khusus Brigjen Pol Andi 
Chaeruddin, beberapa waktu lalu. 

Laporan keuangan yang mencurigakan itu, tampak dari profil 
nasabah dan karakteristik transaksi yang terlihat. Namun Andi 
menolak untuk memerinci parameter dan karakteristik transaksi 
yang diduga mencurigakan tersebut. 

Ada beberapa masalah yang terindikasikan mencurigakan. Selain 15 
rekening itu, kata Andi, PPATK juga melaporkan sekitar 200 laporan 
keuangan yang mencurigakan. "60 di antaranya sudah dalam proses 
penyidikan, bahkan 45 laporan tersebut sudah dilimpahkan ke JPU. 
Antara lain sudah ada yang diputuskan pidana antara delapan bulan 
sampai seumur hidup," kata Andi. 

Kasus yang dilaporkan tersebut, terjadi berkisar tahun 2004 sampai 
2005. Termasuk juga kasus BNI yang menurut Andi, dikenakan pasal 
kumulatif. Di samping tindak pidana korupsi, juga dikenakan tindak 
pidana perbankan dan pasal-pasal yang tercantum dalam UU Nomor 
25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Seperti diketahui, PPATK merupakan lembaga yang langsung 
dibawah presiden. Biasanya lembaga pimpinan Yunus Husein itu 
banyak berbuat melaporkan kasus pada pengusaha jasa keuangan, 
seperti perbankan dan bursa saham. 

Alasannya, karena perbankan merupakan institusi paling rawan 
dijadikan saluran pencucian uang. Jadi dalam dugaan kasus 
rekening tak wajar anggota Polri, merupakan pekerjaannya yang 
pertama atau perdana. 

Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah menjadi Undang-
Undang No 25 Tahun 2003 (UU TPPU), PPATK dibentuk sebagai 
lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangannya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana 
pencucian uang. Lembaga itu, bertanggung jawab langsung kepada 
presiden dan tidak di bawah departemen atau instansi lain. 

Rp 500 juta 

Indikasi awal dari PPATK untuk melacak sebuah rekening adalah 
transaksi yang jumlahnya keterlaluan alias tidak wajar. Menurut 
peraturan, bila di atas Rp 500 juta dan tidak disertai laporannya, 
maka patut dicurigai adanya tindak pidana pencucian uang yang 
sumbernya, antara lain narkoba, perjudian, trafficking, korupsi, 
bahkan sampai tindakan terorisme. 

Di samping itu, ada tiga tahap proses pencucian uang. Pertama, 
penempatan, yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal 

dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, terutama sistem 
perbankan.  

Kedua, transfer, yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan 
yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam 
sistem keuangan melalui penempatan.  

Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil 
kejahatan dari sumbernya melalui pengalihan dana hasil 
penempatan ke beberapa rekening lainnya dengan serangkaian 
transaksi yang kompleks.  

Transfer dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan 
internasional, baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan yang 
memiliki nama dan badan hukum, namun tidak memiliki kegiatan 
apapun. Teknik itu biasanya dengan memecah uang ke dalam 
beberapa rekening dan bank sehingga sulit terlacak. 

Ketiga, menggunakan harta kekayaan, yakni suatu upaya 
menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang 
telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui 
penempatan atau transfer, sehinga seolah-olah menjadi harta 
kekayaan halal untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk 
membiayai kegiatan kejahatan. (Bambang Usdeky HP-34v)  
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PPATK: Tujuh kasus Diputus Pakai UU 
Pencucian Uang  
 

BANDARLAMPUNG --- Sejak pemberlakuan UU No 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah 
dengan UU No 25 Tahun 2003, sudah ada tujuh kasus yang 
diputuskan di pengadilan menggunakan UU tersebut. Hal ini 
ditegaskan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), Yunus Hussein, di Bandarlampung, Selasa (10/10). 

Namun, Yunus Hussein menolak merincikan adanya hasil pelacakan 
PPATK atau Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis 
Centre (Intrac) terhadap kalangan pejabat tinggi setingkat menteri 
serta para petinggi di lingkungan penegak hukum yang juga 
memiliki transaksi mencurigakan. ''Transaksi yang kita lacak juga 
menyangkut pejabat dan orang-orang penting termasuk di 
lingkungan militer,'' cetus Yunus.  

Menurut dia, PPATK telah menerima laporan transaksi keuangan 
yang mencurigakan (Suspect Transaction Reports/STR) sebanyak 
6.219 buah hingga 30 September 2006. Laporan itu disampaikan 
oleh 159 pelapor lembaga penyedia jasa keuangan (PJK).  

Secara rinci jenis pelapor yang menyampaikan transaksi 
mencurigakan ke PPATK adalah bank sebanyak 115 laporan dengan 
5.991 buah transaksi, nonbank sebanyak 44 pelapor dengan 228 
transaksi, yaitu perusahaan efek (12 perusahaan) dengan 40 laporan 
transaksi mencurigakan.  

PPATK juga menerima laporan dari pedagang valas (12) dengan 27 
transaksi dilaporkan, dana pensiun (1) dengan satu transaksi 
dilaporkan, lembaga pembiayaan (7) dengan 89 transaksi yang 
dilaporkan, manajer investasi (1) dengan satu transaksi dilaporkan, 
dan asurani (11 perusahaan) dengan 70 transaksi dilaporkan ke 
PPATK.  

Berdasarkan laporan tersebut, jumlah kasus atau hasil analisis 
PPATK yang disampaikan kepada penegak hukum adalah 416 kasus 
atau hasil analisis, yaitu 411 kasus disampaikan ke polisi merupakan 
hasil analisis dari 601 transaksi mencurigakan yang dilaporkan ke 



PPATK dan lima kasus disampaikan ke kejaksaan merupakan hasil 
analisis dari 14 transaksi mencurigakan.  

Ketua PPATK, Yunus Hussein, juga menyebutkan, terdapat 11 kasus 
telah pula disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), sebagian di antaranya telah disidangkan dan masih dalam 
proses.  

''Tujuh di antara kasus itu telah diputus di pengadilan secara murni 
menggunakan dasar UU Anti Pencucian Uang, di antaranya satu 
kasus di Medan dan tiga kasus di Jakarta Selatan, dua kasus Jakarta 
Pusat, serta satu kasus di Jawa Tengah,'' kata Yunus.Menurut dia, 
tidak menjadi masalah penanganan kasus transaksi mencurigakan 
diduga hasil pencucian uang itu menggunakan UU Money Laundring 
atau UU yang lain, asalkan proses pidana dan penegakan hukum 
dapat ditegakkan. 

( ant/mur ) 
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