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Kondisi sosial, politik, ekonomi, dan fenomena bangsa yang 
semakin hari semakin diporak-porandakan pertahanan moralitasnya 
dengan tingginya angka kejahatan perlu mendapatkan perhatian 
lebih dari semua pihak termasuk masyarakat. Pengembangan rezim 
anti pencucian uang dan pendekatan follow the money merupakan 
solusi cerdas bangsa dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan di 
Indonesia. Di dalam buku ini penulis  mengupas secara tuntas, 
dengan pengetahuan tiada batas, disampaikan dengan bahasa yang 

lugas, sesuai dengan ciri khas penulis, mengenai strategi dan langkah-langkah dalam Mengenal, 
Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia 

Penulis menjelaskan bahwa menindak (menghukum) setiap pelaku kejahatan adalah penting, 
namun yang jauh lebih urgen daripada itu adalah bagaimana upaya dan cara (strategi dan langkah-
langkah) kita untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pembuatan suatu kebijakan untuk mencegah 
terjadinya kejahatan (prevention crime) dipandang lebih beradab (berbudaya). Seperti kata para ahli 
di bidang penyakit dan pengobatan, bahwa ”mencegah terjadinya penyakit lebih baik ketimbang 
mengobatinya” karena biayanya lebih murah dan penanganannya juga relatif mudah. Memperhatikan 
masih begitu banyaknya tindak pidana asal (predicate crime) yang terjadi di Indonesia khususnya 
tindak pidana asal yang melahirkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka dalam rangka 
mengimbangi langkah pencegahan, ditingkat penindakan (represif) perlu juga dilakukan tindakan 
yang progresif. Tindakan progresif yang dimaksud disini adalah didasarkan kepada pengungkapan 
kasus yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikian, penuntutan dan pembuktian di 
persidangan melalui pendekatan follow the money sebagai complementary pendekatan follow the 
suspect yang sudah mendarah daging dipahami dan dipedomani oleh penegak hukum. Perpaduan 
kedua pendekatan ini (follow the money dan follow the suspect) akan memberikan dampak dan hasil 
yang signifikan, baik dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara atau korban serta 
memberikan efek cegah maupun menumbuhkan efek jera 

Pendekatan follow the money ini bertitik tolak dari pandangan bahwa: 

1. Hasil kejahatan (proceed of crime) merupakan “liveblood” dari kejahatan, uang/aset adalah 
darah yang menghidupi kegiatan tersebut, maksudnya disini adalah setiap kejahatan pasti 
didorong oleh motif, dan motif yang umum hanya ada dua, yaitu: sakit hati / dendam dan 
motif ekonomi. Untuk tindak pidana asal yang manghasilkan harta kekayaan yang akhirnya 
akan menjadi objek pencucian uang tentulah motif pokoknya adalah ekonomi. Oleh sebab itu 
jika peluang untuk mendapatkan dan menempatkan dalam rangka menyamarkan atau 
mengaburkan asal usul harta kekayaan tersebut dapat di cegah atau dieliminasi, maka 
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tentunya tindak pidana kejahatan bermotif ekonomi tersebut akan tereliminasi atau setidak-
tidaknya jauh berkurang; 

2. Hasil kejahatan (proceed of crime) adalah titik terlemah dari rangkaian kejahatan, maksud 
pernyataan ini mengajak penegak hukum untuk memahami bahwa kejahatan ekonomi akan 
dilakukan oleh orang-orang professional, bermodus canggih, kemudian alat yang digunakan 
modern dan sulit dilacak serta pemilihan waktu dan sasaran yang tepat. Kondisi tersebut tentu 
akan menyulitkan penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus tersebut. namun 
manakala para pelaku baik langsung atau melalui pihak ke-3 memanfaatkan hasil kejahatan 
tersebut, misalnya: 

a. menempatkannya ke perbankan, tentu bank akan melaporkan kepada PPATK karena 
begitu besarnya hasil kejahatan yang ditempatkan tidak sebanding dengan profil; 

b. merubah bentuk dengan membelanjakan pada bidang properti, kendaraan bermotor, 
permata/perhiasan/logam mulia atau barang seni dan antik, tentu para penyedia 
barang dan jasa akan melaporkan kepada PPATK karena sebagai pihak pelapor 
berkewajiban menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (KYC) dan melaporkan 
sesuai tata cara pelaporan. 

Maka kejahatan tersebut melalui pendekatan follow the money dan follow the suspect akan 
dapat dengan mudah diungkap. 

Dengan demikian, walapun kejahatan ekonomi tersebut dilakukan oleh  orang-orang 
professional, bermodus canggih, kemudian alat yang digunakan modern dan sulit dilacak serta 
pemilihan waktu dan sasaran yang tepat. Pada akhirnya dengan melalui follow the money kehebatan 
para pelaku serta kecanggihan modus, tidaklah menyulitkan penyidik yang menggunakan pendekatan 
follow the money dalam pengungkapan kasus tersebut. 

Para penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim) haruslah berusaha semaksimal 
mungkin untuk mengejar, menyita dan merampas seluruh harta kekayaan yang berasal dari tindak 
pidana tersebut sehingga pelaku kejahatan yang tadinya mendadak kaya karena mendapat hasil 
kejahatan yang begitu banyak dapat dimiskinkan seperti sedia kala. Langkah ini sangatlah mungkin 
dilakukan jika pendekatan follow the money dilakukan oleh penegak hukum, karena pendekatan 
follow the money, dapat mengejar hasil kejahatan; menghubungkan kejahatan dengan pelaku 
intelektual; alat untuk asset recovery; menembus kerahasiaan bank; menjerat pihak-pihak yang 
terlibat dalam menyembunyikan hasil kejahatan; dan terakhir pendekatan follow the money dapat 
menekan nafsu orang untuk melakukan kejahatan terutama kejahatan ekonomi. 

Terakhir melalui buku ini penulis menyampaikan pesan agar para praktisi rezim anti pencucian 
uang di Indonesia dapat lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pencegahan 
tindak pidana pencucian uang, hal ini dikarenakan pentingnya peran serta dari seluruh elemen serta 
bahayanya pembiaran terhadap tindak pidana pencucian uang. 

 

~ Cooperation is the Effective Way to Combat a Crime ~ 

Jakarta,  April 2014 
 
 
 

===***=== 


