
ABSTRAK 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) 

 Kelemahan-kelemahan yang disorot FATF on money laundering antara lain karena 

lemahnya kualitas sumber daya dalam penanganan kejahatan pencucian uang dan kurangnya 

kerjasama internasional. 

 Karakteristik money laundering atau pencucian adalah bersifat organized crime, dalam 

arti luas dan termasuk dalam salah satu kejahatan lanjutan. Upaya penanggulangan money 

laundering atau pencuciab uang dilakukan dengan cara: mengeluarkan undang-undang TPPU 

yang mengindahkan rekomendasi FATF, membentuk pusat pelaporan dan analisa transaksi 

keuangan berdasarkan perintah UU TPPU, menjalin kerjasama internasional. Kejahatan tindak 

pidana pencucian uang bukan hanya merupakan masalah nasional tetapi masalah internasional 

tanpa kerjasama internasional penanggulangan tindak pidana pencucian uang sia-sia tidak ada 

gunanya. Dalam melakukan kerjasama dengan Negara-negara lain perlu dilakukan perbandingan 

hukum pidana, suatu hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional sebagaimana 

diketahui bahwa sebelum diundangkan undang-undang No. 15 tahun 2002 Indonesia telah 

menjalin kerjasama dengan Australia mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana. 

Kerjasama mengenai bantuan timbal balik dituangkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1999, 

penjelasan secara umum undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkembangan dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia 

dewasa ini telah menyebabkan wilayah Negara yang satu dengan yang lain hampir tanpa batas. 

Dampak positif juga membawa dampak negatif, salah satu dampak negatifnya adalah semakin 

meningkatnya tindak pidana yang tidak hanya berskala nasional, tetapi transnasional serta secara 

global dengan modus operandi yang semakin canggih sehingga dalam upaya penanggulangan 

dan pemberantasan perlu ditingkatkan kerjasama internasional tersebut. Ketentuan yang diatur 

dalam kedua undang-undang tersebut pada dasarnya merupakan pembuka jalan untuk 

mengadakan perjanjian lainnya termasuk dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian 

uang. Pentingnya membuat perjanjian dalam bidang penanggulangan tindak pidana pencucian 

uang, karena hal tersebut terkait dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2002 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 yang menentukan 

bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, 

atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam Pasal 3. 

Dengan mengadakan perjanjian Internasional, maka akan membantu bekerjanya sistem 

peradilan. Sudah seharusnya upaya penanggulangan pencucian melakukan perjanjian 

Internasional atau kerjasama timbal balik dengan Negara-Negara lain karena tindak pidana 

pencucian uang bukan masalah nasional melainkan masalah Internasional sehingga tanpa 

kerjasama Internasional tidak ada gunanya dan tidak bisa diberantas. 
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