
Saya tengah berurusan dengan jual beli tanah yang berujung dengan
permasalahan hukum. Saya selaku penjual telah sepakat untuk memberikan
kemudahan kepada pembeli untuk membeli dengan cara cicilan. Perjanjian
sudah ditandatangani. Karena dia mandeg bayar, saya berencana untuk
menuntut proses hukum di pengadilan. Tapi seperti kata saudara saya yang
lulusan fakultas hukum memberikan masukan bahwa sebaiknya menempuh
jalur mediasi. Dia berbicara banyak tentang mediasi. Tapi saya tidak mengerti
apa maksudnya. Malahan saya dibikin bingung. Tolong saya dibantu untuk
memahami apa itu mediasi.

Terima kasih.
Djaimar - Bekasi

Jawab:

Mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa pada masyarakat modern
sekarang ini dilembagakan oleh Negara melalui proses penyelesaian sengketa di
pengadilan yang dilaksanakan sebelum pemeriksaan gugatan.

Di Indonesia, Mahkamah Agung mendorong penyelesaian mediasi sebagai
usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan
tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian
dengan bantuan mediator.

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan
para pihak yang berperkara agar terlebih dahulu menempuh mediasi. Untuk
memberikan kesmpatan pada para pihak menempuh proses mediasi, hakim
wajib menunda proses persidangan.

Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib berunding gua memilih mediator di
luar pengadilan. Bila kesepakatan tentang pemilihan mediator tidak tercapai,
maka para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang telah
disediakan oleh pengadilan tingkat pertama. Apabila kesepakatan dalam
memilih mediator dari daftar mediator tidak tercapai maka ketua majelis
berwenang menunjuk seorang mediator dari daftar mediator. Mediator pada
setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah
memiliki sebagai ketua maupun anggota majelis dilarang bertindak sebagai
mediator untuk perkara yang bersangkutan.



Dalam proses mediasi para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya dan
bila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus. Demikian juga atas
persetujuan para pihak, mediator dapat mengundang ahli dalam bidang tertentu
untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para
pihak dalam penyelesaian perkara.

Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama
atau di tempat lain yang disepakati. Proses mediasi ini berlangsung paling lama
22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan mediator di luar daftar mediator.
Proses mediasi ini pada asasnya tidak bersifat terbuka untuk umum kecuali para
pihak menghendaki lain, namun khusus dalam hal sengketa public, terbuka
untuk umum.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator
wajib merumuskan secara tertulis kesepakatannya yang dicapai dan di
dalamnya wajib memuat klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara
telah selesai.kesepakatan tersebut wajib ditandatangani oleh para pihak, dengan
terlebih dahulu diperiksa oleh mediator untuk menghindari kesepakatan yang
bertentangan dengan hukum. Hakim kemudian dapat mengkuhkan kesepakatan
tersebut dalam akta perdamaian.

Namun jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib
menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan memberitahukannya
kepada hakim; segera setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, hakim
melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara berlaku. Segala
pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat
digunakan sebagai alat bukti pada persidangan, demikian juga semua dokumen,
notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator juga tidak dapat
dijadikan saksi dalam persidangan.

Penyelenggaraa mediasi diruang sidang tidak dipungut biaya, biaya mediasi di
tempat lain dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Mediator
hakim tidak dipungut biaya, sedangkan biaya mediator bukan hakim
ditanggung para pihak sesuai kesepakatan. (DL)

Redaksi hukum yang terhormat,

Mungkin pertanyaan saya sepertinya konyol bagi redaksi. Tetapi saya tetap
menganggap perlu untuk mengetahui karena memang saya benar-benar ingin



mengetahuinya. Money laundering bukan isu baru. Tetapi begitu banyak tulisan
di majalah maupun artikel yang membahas begitu banyak dan begitu luas
tentang kegiatan kriminal ini. Saya sebenarnya ingin disederhanakan saja
tentang apa itu money laundering. Apakah itu dekat dengan kita atau bagaimana?
Sebab yang dihembuskan selalu melalui pendekatan perbankan.

Salam.
Johnson -Tebet

Jawab:

Pengertian dan Proses Pencucian Uang

Pendekatan anti-money laundering diperkenalkan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) sejak dengan disahkannya Konvensi Wina tentang perdagangan
gelap narkotik dan psikotropika pada tahun 1988. defini yang komprehensif dan
baku mengenai money laundering tidak ada, namun secara popular money
laundering atau pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan memindahkan,
menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak
pidana yang seringkali dilakukan oleh organization crime, maupun individu yang
melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika, kejahatan di bidang
perbankan, pasar modal 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 tersebutberasal dari kegiatan yang illegal.

Definisi formal dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu pencucian uang adalah perbuatan
menempatkan men-transfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,
menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau
perbuatan lainnya atas harga kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga
merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau
menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta
Kekayaan yang sah. Dengan demikian, ada suatu tindak pidana yang
menghasilkan harta kekayaan, kemudian disembunyikan dan disamarkan asal-
usulnya sehingga seolah-olah sebagai harta kekayaan sah. Upaya untuk
menjauhkan atau menyamarkan itu dilakukan dengan cara menajuhkan antara
pelaku dan harta kekayaan hasil pidana tersebut.



Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokan pada tiga
kegiatan, yakni placement, layering, dan integration.

a. Placement merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu
aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang
tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan
dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan
bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan
(cheques, money orders) yang akan ditagihkan dan selanjutnya
didepositokan direkening bank yang berada di lokasi lain. Placement
dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik
melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan
menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan
uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.

b. Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari
sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa
tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan
dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement
ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang
didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang yang tidak
sah atau “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui
pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-
perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

c. Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu
‘legitimate explanation’ bagi hasil kejahatan. Disini uang yang ‘dicuci’
melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-
kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan
aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sember dari uangyang di-
laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke
dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses
intergration ini terjadi apabila proses layering berhasil dengan baik.

Pendekatan money laundering berusaha melacak harta kekayaan yang
berasal dari tindak pidana, kemudian direkonstruksi darimana harta kekayaan
itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan itu.  Ini dapat disebut
dengan metode follow the money. Pada umumnya, pendekatan ini lebih mudah
dibandingkan dengan pndekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak
pidana, karena hasil tindak pidana adalah mata rantai paling lemah dari tindak



pidana. Dengan mengejar hasil tindak pidana ini, kita menggempur “lifeblood of
the crime” dan menghilangkan motivasi orang untuk melakukan kejahatan.
Pendekatan ini dilakukan dari hilir ke hulu.

Praktek pencucian uang sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita,
tetapi kejahatan ini sedikit berbeda dengan kejahatan yang dipidana lainnya.
Semisal mencuri, membunuh, menganiaya, memperkosa dan sebagainya, relatif
dapat kelihatan objek tindak pidananya. Sedikit berbeda dengan contoh-contoh
tersebut, justeru cara pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan suatu
mekanisme tersendiri yang sangat sistematis dan telah dipikirkan secara rinci
sebelumnya. Lazimnya, adalah untuk uang dari hasil kejahatan, seperti korupsi,
perjudian, penjualan senjata maupun narkoba dan lain sebagainya.

Sederhananya adalah narkoba bukan merupakan suatu hal yang aneh
bagi kebanyakan orang. Bahkan, dalam lingkup kerja maupun kampus
diantaranya terdapat para pencandu. Pencandu ini merupakan rantai yang
tergabung dalam siklus besar jaringan narkoba. Artinya, si pedagang narkoba
kelas teri akan memberikan uang kepada bandar dan bermuara pada pemasok
utama narkoba. Arus keuangan sudah mulai merambat dari yang eceran dan
mengerucut pada akhirnya ke sumbernya. Transaksi ini tidak dapat dipandang
sebagai suatu transaksi yang tidak terkait dengan pencucian uang, tetapi dapat
dikatakan merupakan alur transaksi yang relatif merupakan mata rantai tindak
pidana pencucian uang secara tidak langsung. (AWH –DL)


