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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

  Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk 

menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-

individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat 

tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, 

maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-

aturan yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang dan mengganggu 

serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh 

masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat.  

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh 

dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang 

yang nyata-nyata berbuat melawan hukum. Melainkan juga perbuatan hukum 

yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak 

menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah 

satu bentuk penegakan hukum.
1
 

 Sejak Orde Baru masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang 

penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan. 

Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian 

yang bersifat ekonomi materil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut 

                                                             
1  Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.   
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rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa kejahatan yang 

merugikan banyak pihak diantaranya tindak pidana korupsi, pencurian dan tindak 

pidana penipuan.  

Kasus-kasus tipikor biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda 

dengan kasus tindak pidana umum (misalnya pencurian dan penipuan), seperti 

permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan 

dinas. Umumnya, tipikor dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban 

dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Mereka yang terlibat tipikor 

biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi 

keputusan-keputusan itu. Mereka yang terlibat tipikor biasanya menyelubungi 

perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
2
 

Terdakwa akan didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang sekaligus 

didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada 

hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian 

mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa  yang didakwakan tersebut, 

diletakan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara 

berlawanan dan berimbang. Karena beban pembuktian diletakan secara berimbang 

dengan objek pembuktian yang berbeda secara terbalik, maka sistem pembuktian 

yang demikian dapat pula disebut dengan sistem pembuktian berimbang terbalik.
3
 

Objek yang wajib dibuktikan oleh terdakwa adalah tentang seluruh harta 

bendanya dan harta benda istri atau suami dan harta benda setiap orang atau 

korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan 

                                                             
2 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 15. 
3
 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: P.T. Alumni 2008), 

UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, h. 146. 
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adalah bukan hasil dari korupsi atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana 

korupsi yang didakwakan. Kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan 

penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya tadi mesti ada kekayaan 

yang lebih diluar kekayaan yang sebenarnya didapat dari sumber yang halal. Pada 

kenyataannya kekayaan yang demikian ini adalah kekayaan yang tidak jelas causa 

perolehannya atau tidak jelas asal usulnya. 

Penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi di Indonesia belum 

sepenuhnya ditegakkan dari segi keadilan. Dari faktor kuantitas penegakan 

hukum, diketahui bahwa jumlah perkara korupsi yang berhasil diungkap oleh para 

penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) hanya merupakan angka kecil bila dibanding dengan kondisi sebenarnya. 

Dari faktor kualitas penegakan hukum, pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman 

mati atau seumur hidup sebagai hukuman maksimal dapat dijatuhkan, karena 

undang-undang telah memberikan peluang kepada para penegak hukum untuk 

menjerat dan memvonis para pelaku korupsi tersebut dengan hukuman mati atau 

kurungan seumur hidup. Para pelaku itu pada umumnya hanya divonis dengan 

putusan 1-2 tahun penjara, bahkan tidak sedikit pula para pelaku korupsi yang 

divonis dengan hukuman kurang dari 1 tahun. Dari segi penghukuman badan, 

tentu saja putusan ini sangat ringan sehingga tidak memberikan efek penjeraan 

bagi para pelaku korupsi. 

Penegakan hukum yang tidak memberi efek penjeraan dari segi 

penghukuman badan bagi para pelaku tindak pidana korupsi semakin diperparah 

dengan tidak dirampasnya harta kekayaan para pelaku tersebut untuk negara. Para 
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pelaku itu dapat dengan leluasa menyimpan harta kekayaan mereka. Para pelaku 

tersebut juga tidak segan-segan memberikan porsi tersendiri dari harta kekayaan 

hasil kejahatan mereka kepada para oknum penegak hukum untuk mengatur 

hukuman yang serendah-rendahnya bagi para pelaku tersebut. Permainan 

penegakan hukum telah memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan 

memanjakan para pelaku korupsi tersebut dengan paket hukuman yang serba 

ringan, yaitu masa penjara yang tidak lama dan tanpa perampasan harta kekayaan 

hasil kejahatan. 

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan 

jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di 

atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring 

dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam 

pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, 

semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan 

korupsi.
4
 

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena 

telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa 

korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu 

dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era 

tersebut banyak menemui kegagalan.
5
 

                                                             
4 Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, (Jakarta: Sinar 

Grafika,  2005) , Cet. Ke-1. h.1.    
5
 Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, 

(Bandung: P.T Refika Aditama,  2008), h. 1.   
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-

ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai, karena itu diterapkan 

dalam keadaan darurat perang melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat AD 

(P4AD) Prt/PERPU/031/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. 

Kemudian pada tahun 1960 dibuatlah UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang 

Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Namun hal 

tersebut tetap menemui kegagalan disebabkan berbagai institusi yang dibentuk 

untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, 

perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak 

sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.6 

Ternyata kondisi ideal penegakan hukum belum juga terjadi, meskipun 

piranti perundang-undangannya telah disiapkan oleh pemerintah. Penegak hukum 

belum mampu mempraktekkan sistem pembuktian terbalik dalam proses 

penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Banyak pejabat-

pejabat negara yang dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi disidangkan, 

namun tidak ada dari pejabat negara-pejabat negara tersebut yang diperintahkan 

oleh hakim untuk membuktikan bahwa harta kekayaan miliknya itu bukan berasal 

dari hasil kejahatan. Akibatnya, negara hanya menerima sebagian kecil dari harta 

kekayaan para pejabat yang berasal dari hasil kejahatan melalui putusan denda. 

Harta kekayaan lainnya menjadi tidak tersentuh, dan dapat tetap dikuasai oleh 

para pelaku tindak pidana korupsi dan money laundering tersebut. Secara objektif 

memang sulit untuk dapat menerima dengan akal sehat bahwa para pejabat negara 

                                                             
6 Chaerudin, dkk, op.cit. h. 1   
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atau penyelenggara negara dengan gaji yang terbatas dari pemerintah memiliki 

harta kekayaan dengan jumlah yang signifikan, berpola hidup mewah dengan 

jumlah dana yang cukup besar dalam rekening tabungan. Bagaimana mungkin 

pejabat negara atau penyelenggara negara yang memperoleh gaji Rp. 5 juta per 

bulan dapat membeli mobil mewah atau bahkan memiliki rumah mewah. 

 Logika sederhana demikian belum juga dapat digunakan oleh para 

penegak hukum untuk memerintahkan para pelaku tindak pidana korupsi dan 

money laundering membuktikan di depan pengadilan bahwa harta kekayaan yang 

signifikan jumlahnya tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana. Penegak 

hukum juga belum tegas menerapkan perampasan harta kekayaan untuk negara 

jika para pelaku tidak berhasil meyakinkan hakim tentang asal usul harta 

kekayaan negara miliknya yang tidak terkait dengan tindak pidana.  

Fenomena pelanggaran tindak pidana pencucian uang (Money Laundry) 

dengan menghalalkan segala cara agar kesalahannya tidak terlacak. kekayaan dari 

hasil korupsi banyak disalahgunakan oleh berbagai pihak seperti mengalirkan 

dana kepada orang lain atas nama rekening keluarga atau saudara yang lain, agar 

aliran dana yang tercantum pada rekening pribadi tidak membengkak. Seorang 

istri sebagai partner terdekat seorang suami sangat erat hubungannya, salah 

satunya di bidang perekonomian rumah tangga. Seorang istri yang berhak 

mendapatkan nafkah dari seorang suami dan mengatur perekonomian rumah 

tangga dari hasil kekayaan yang suami dapat dari hasil pekerjaannya. 

Kekayaan yang didapat oleh sorang suami yang bekerja di kantor 

misalnya dialirkan ke rekening istrinya sebagai jatah nafkah yang istri peroleh 
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dari suami agar seorang istri tersebut dapat mengatur perekonomian dalam rumah 

tangga. Namun jika nafkah yang diberikan jauh lebih besar dari penghasilan yang 

biasa didapat dari gaji suami perbulan  dan kekayaan yang tidak jelas dari mana 

kekayaan itu berasal, maka seorang istri patut mempertanyakan asal usulnya, 

bukan bersama-sama membantu menyembunyikan kekayaan tersebut dengan 

membelanjakan atau mengalihkan nama kepemilikan harta tersebut agar tidak 

diketahui oleh orang lain. 

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan 

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
7
 

 

Harta kekayaan yang dimiliki dari hasil kejahatan seringkali dialirkan 

dananya ke rekening anggota keluarga, kerabat atau lainnya agar kejahatannya 

tidak tercium oleh pihak berwajib. Salah satunya yaitu mengatasnamakan harta 

sebagai nafkah bagi istri dan keluarga dimana seorang istri tidak tahu menahu asal 

usul harta tersebut dari mana suaminya peroleh karena merasa yakin dan memang 

sudah menjadi kewajiban seorang suami memberikan nafkah bagi keluarganya 

yang diberikan misal setiap bulannya. Namun ketika suaminya terlibat dalam 

tindak pidana korupsi maka harta yang dialirkanpun akan ikut diselidiki dan 

seluruh harta kekayaannya dianggap mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana 

korupsi dan money laundry. 

                                                             
7
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5 ayat (1) 
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Berkembangnya pemahaman tentang sejarah pencucian uang dari banyak 

literatur diperoleh pengertian bahwa sejarah tindak pidana pencucian uang diawali 

sejak dekade 1920-an. Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam 

kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam 

sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan 

menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak 

pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan.  

Sifat dasar tindak pidana itu sendiri, secara umum, berupaya memperoleh 

keuntungan keuangan dari tindak pidana yang dilakukannya. Sementara, pelaku 

tindak pidana berupaya untuk menjadi sosok yang baik dan tidak ada seorangpun 

yang diharapkannya beranggapan bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana. 

Untuk itulah pelaku tindak pidana akan selalu melakukan berbagai upaya agar 

keuntungan ataupun dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat 

dinyatakan dari aktifitas yang legal. Dalam hal ini, melakukan pembelian aset 

(property), menyimpannya dalam sistem keuangan, melakukan pembelian 

instrumen keuangan atau bahkan mendirikan usaha bisnis agar dapat memiliki 

landasan dalam menikmati keuntungan dari aktifitas pidananya. 

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, 

tidak hanya melalui sistem keuangan, investasi langsung, tetapi juga 

disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, kendaraan, perhiasan 

dan lain sebagainya. Untuk itulah kemudian pandangan atas penegakan hukum 

sedikit demi sedikit berubah,  diawali dengan penegakan hukum atas tindak 

pidana yang dilakukan. Saat ini penegakan hukum dilakukan pula dengan 
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melakukan kriminalisasi atas penggunaan ataupun pemanfaatan dana atau harta 

kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. 

Berkenaan dengan tindak pidana pada dasarnya tidak ada diantara kita 

semua yang berkenan melihat seseorang menikmati kehidupan dengan 

memperoleh dana atau harta kekayaan secara ilegal. Oleh karena itu, baik tindak 

pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan 

dana yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat 

dikenakan pemidanaan yang berbeda.pemidanaan atas tindak pidana asal dan 

pemidanaan atas pemanfaatan hasil tindak pidananya yang kemudian dikenal 

dengan istilah pindak pidana pencucian uang. Hal ini dalam istilah hukumnya 

disebut dengan istilan concursus realis pada saat mana penghukuman terjadi 

apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. 

Kasus yang menimpa salah seorang Artis yang berinisial EA mungkin 

tidak pernah menyangka akan menjadi tahanan dengan ancaman 5 tahun bui 

hanya karena menikmati perannya sebagai istri yang dinafkahi oleh suami. Hal 

yang wajar ketika seorang istri mendapatkan fasilitas dan sejumlah uang untuk 

kebutuhan hidup dari seorang suaminya. Karena istri memang sudah seharusnya 

menjadi tanggungjawab dari suami. Maka menjadi konsekuensi seorang Pria 

untuk mengayomi kehidupan Wanita yang berani dinikahinya. Walaupun dalam 

kenyataannya justru banyak suami yang „menyusu‟ sama istrinya, tetap saja 

normalnya Prialah yang harus menyokong kehidupan istri. Maka bukan hal yang 

aneh ketika banyak istri yang menjadi ibu rumah tangga dan melepaskan karirnya 

ketika menikah. Sebaliknya, pemandangan yang cukup aneh akan terlihat ketika 
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seorang istri kerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga sementara 

suaminya nongkrong atau tidur-tiduran, ini ceritanya suami yang tidak tahu diri.  

Demikian juga yang terjadi dengan pesinetron EA yang mulai 

meninggalkan karirnya di dunia showbiz semenjak menikah dengan FLS yang 

berprofesi sebagai Pengusaha Batu bara di tahun 2013. Belum sempat menikmati 

kebersamaan sebagai suami istri, beberapa bulan kemudian, FLS ditangkap oleh 

Polisi atas kasus penipuan kepada rekan bisnisnya dengan kedok menawarkan 

investasi bodong yang menyebabkan rekannya rugi milyaran rupiah. Atas kasus 

tersebut, FLS dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan sudah divonis 

selama lima tahun masa tahanan. 

Rupanya kasus tersebut juga menyeret EA yang dinilai turut serta 

menikmati hasil penipuan tersebut. Sehingga wanita berhijab ini resmi ditahan 

pada Kamis (18/9) selama 20 hari di Rutan Pondok Bambu, Jakarta dan dijerat 

Pasal 5 TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tentu saja 

EA sangat kecewa dan melimpahkan responnya di media. Alasannya cukup bisa 

diterima. 

Itu nafkah suami ke istri, yang mana saya terima selama sebelas bulan. 

Artinya selama sebulan saya dinafkahi sekitar 100 juta. Kalau punya 

suami pegawai negri sipil, dan dinafkahi 100 juta sebulan saya patut 

mencurigai. Tapi kan suami saya ini kan pengusaha batu bara. Dan 

menurut saya, itu suatu hal yang wajar. 

 

Satu sisi alasan dari EA ini bisa diterima dan wajar saja dia mulai absen 

di layar kaca dengan penghasilan sebesar itu dan diterima hanya dengan ongkang-

ongkang kaki di rumah tanpa berjuang di lokasi syuting. Namun sialnya, EA ini 

tampaknya menelan bulat-bulat uang tersebut tanpa tahu asal muasalnya dari 
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mana. Dalihnya adalah apa perlu mencurigai uang yang dikasih oleh suami 

kepada istrinya. 

Hubungan suami istri memang harus didasari oleh saling percaya. 

Namun bukan berarti menghilangkan sikap kritis itu sendiri. Sudah seharusnya 

Istri tahu detil pekerjaan hingga penghasilan suaminya demikian juga dengan 

suami. Percaya atau tidak, banyak pria yang melakukan apapun demi kebahagiaan 

orang yang dicintainya. Terlebih bila banyak tuntutan dan keluhan, maka seorang 

pria akan rela memilih jalan yang sedikit „ekstrim‟ demi membahagiakan 

pasangannya. Disinilah perlu peran seorang istri sebagai lampu kuning bagi 

suaminya untuk tetap mengais rezeki di jalan yang benar. Fakta di lapangan 

adalah banyak istri yang terlalu menuntut suaminya untuk memenuhi kebutuhan 

tersier sehingga suaminya pun gelap mata. jika sudah demikian tindak 

pelanggaran hukum pun dilakoni oleh suami-suami yang mungkin tak tahan 

mendengar keluahan istrinya tiap hari. Ini saya rasa terjadi di kasus-kasus 

koruptor di negara ini. 

Latar belakang inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk menulis 

sebuah karya ilmiah ini dengan judul: “Kajian Hukum Dakwaan Pencucian Uang 

terhadap Istri Tersangka Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No.8 

Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang”. 
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B.  Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana dakwaan pencucian uang menurut Undang Undang No.8 tahun 

2010 tentang pencucian uang? 

2. Bagaimana dakwaan tindak pidana pencucian uang terhadap istri tersangka 

pelaku tindak pidana korupsi? 

3. Mengapa harta dari hasil kejahatan tersangka korupsi yang dipakai oleh 

istrinya dapat dikategorikan dalam kasus keterlibatan penyertaan dalam 

tindak pidana korupsi dan  pencucian uang ? 

4. Bagaimana analisis putusan tindak pidana pencucian uang terhadap istri 

tersangka pelaku tindak pidana korupsi?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana dakwaan pencucian uang menurut 

Undang Undang No.8 tahun 2010 tentang pencucian uang. 

b. Untuk mengetahui bagaimana dakwaan tindak pidana pencucian uang 

terhadap istri tersangka pelaku tindak pidana korupsi. 

c. Untuk mengetahui mengapa harta dari hasil kejahatan tersangka korupsi 

yang dipakai oleh istrinya dapat dikategorikan dalam kasus keterlibatan 

penyertaan dalam tindak pidana korupsi dan  pencucian uang. 

d. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan tindak pidana pencucian 

uang terhadap istri tersangka pelaku tindak pidana korupsi.  
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2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna:  

a. Secara Teoritis. Peneliti berharapan Penelitian ini akan menjadi salah 

satu referensi pemikiran bagi khalayak ilmuan khususnya pemerhati 

hukum pidana, sehingga mampu menjadi acuan yang relevan bagi 

akademisi ilmu hukum dalam dakwaan pencucian uang terhadap istri 

dari suami tersangka pelaku tindak pidana.  

b. Secara Praktis. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

bagi akademisi, penegak hukum dan masyarakat luas. Sehingga buah 

pikiran tesis ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam penentuan 

putusan hakim dan pengadilan pada umumnya di indonesia. 

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan pengembangannya lebih 

lanjut melalui penelitian dan pengkajian yang komprehensif.   

D. Tinjauan  Pustaka  

Penelitian tentang kasus pencucian uang (money laundery) dalam kasus 

tindak kejahatan bukan tergolong penelitian baru, karena telah ada penelitian 

sebelumnya dengan tema kasus pencucian uang baik itu dari tindak pidana 

korupsi, penipuan, suap dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk kajian pustaka dalam penelitian ini agar tidak terjadi 

flagiasi yakni sebagai berikut: 

1. Athilda Heneriete Sahetapy, Tahun; 2002. Judul Penelitian “Undang-

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai 

Sarana Penanggulangan Korupsi di Indonesia”  Latar belakang Tesis ini  
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membahas tentang penanggulangan korupsi di Indonesia yang merajalela 

sebelum adanya tindakan yang dapat meminimalisisr tindak pidana korupsi. 

Maka undang-undang tindak pencucian uang sangat besar kaitannya dengan 

tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan konten analisis dengan 

pendekatan kualitatif.  

2. Andry Mahyar, Tahun; 2011. Judul Penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap 

Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam 

Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money 

Laundering)”. 

3. Shinto Bina Gunawan Silitonga, Tahun; 2011. Judul Penelitian “Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Money Laundering dengan Sistem 

Pembuktian Terbalik”. 

Adapun Tesis yang peneliti kerjakan berjudul “Kajian Hukum Tindak 

Pidana Pencucian Uang terhadap Isteri Tersangka Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian 

Uang. Mencoba membahas berdasarkan latar belakang hak seorang isteri yang 

menerima harta dari suami yang melakukan tindak pidana Korupsi atas dasar 

pemberian mutlak, namun sang isteri ikut terjerat dalam tindak Pidana 

Pencucian Uang yang tidak secara langsung dia lakukan. Metode dalam 

penelitian ini menggunakan Konten Analisis dengan Pendekatan Kualitatif. 

Teori yang digunakan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang diangkat 

adalah Teori Hukum Progresif yang diformulasikan oleh Satjipto Rahardjo dan 

teori Penyertaan serta teori Penegakan Hukum. Teori ini muncul dari perasaan 
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galau penggagas tentang cara-cara penyelenggaraan hukum di Indonesia yang 

masih jauh dari rasa keadilan, ajaran ilmu hukum positif (analytical 

jurisprudence) yang dipraktikkan pada realitas empirik tidak memuaskan. Jika 

fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan 

kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia 

sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. 

Tidak jarang masyarakat menyaksikan bahwa cita-cita ideal hukum terkait 

dengan tindak pidana money laundering dijual oleh para penegak hukum, 

dengan putusan ringan bahkan bebas dimana harta kekayaan yang diduga 

berasal dari tindak pidana korupsi dikembalikan melalui putusan hakim kepada 

terpidana.  

E. Kerangka Pemikiran 

Meskipun setiap kali persoalan-persoalan hukum muncul dalam nuansa 

transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi 

normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut hukum 

tersebut. Hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (bussiness as 

usual), tetapi juga dipermainkan sebagai barang dagangan (bussiness like). 

Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang 

cukup serius.8 

Menurut Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi 

dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.
9
 Maka manusia menjadi penentu dan 

                                                             
8 Bernard L Tanya, Yoan Simanjuntak dan Markus Hage,Teori Hukum, Strategi Tertib 

Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Genta Publishing, 2010), h. 212. 
9
 Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu”, dalam 

www.legalitas.org, diakses pada tanggal 5 April 2015. 
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titik orientasi hukum. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuan aparaturnya 

untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia, sehingga ideologi hukum 

progresif adalah hukum yang pro-keadilan, hukum yang pro-rakyat. Dengan 

ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk 

melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan 

kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum, memiliki empati dan 

keperdulian pada penderitaan yang dialami masyarakat sehingga kepentingan 

masyarakat harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan 

hukum. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada 

peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum yang mengaktualisasikan 

hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. 

Sesuai dengan judulnya, tesis ini dianalisa dengan menggunakan 

beberapa konsep, yaitu konsep penegakan hukum, konsep tindak pidana 

korupsi, konsep money laundering, dan konsep sistem pembuktian terbalik. 

Masing-masing konsep tersebut dijelaskan secara singkat yaitu: 

a. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah 

dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara 

penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari 

unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan 

ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing 

lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam undang-undang tersendiri. 

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Secara 

konsepsional inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyerasikan 
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hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. 

 

 Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai 

ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai 

kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum 

yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak 

yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankankedamaian.
10

 Dalam tesis ini, penulis hanya membahas tugas-

tugas yang berkaitan dengan unsur kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1) 

disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat 

negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam 

negeri. Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa salah satu tugas kepolisian 

adalah tugas dalam bidang penegakan hukum. Tugas penegakan hukum 

kepolisian ini diselenggarakan dengan cara-cara yang sudah diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Rangkaian tugas penegakan hukum oleh kepolisian dimulai dari 

penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan kegiatan penyidikan. 

                                                             
10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengeruhi Penegakan Hukum, (Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 5. 
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a) Penyelidikan, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo 

KUHAP Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa penyelidikan adalah 

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang
11

. Penyelidikan yang berkaitan dengan tesis ini dikhususkan pada 

penyelidikan terhadap LHA PPATK yang tata caranya sudah diatur dalam 

Pedoman Penyelidikan LHA yang dibuat oleh Kelompok Kerja Bareskrim 

pada tahun 2010, dan akan dijelaskan pada Bab3 tesis ini. Penyelidikan 

terhadap LHA PPATK oleh Polri tidak diatur secara rinci dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pintu masuk fungsi penyelidikan 

oleh Polri terhadap LHA PPATK tersebut dapat dilihat pada: a) Pasal 26 

huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang berbunyi “Dalam 

melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas melaporkan hasil 

analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang 

kepada Kepolisian dan Kejaksaan.” Ketentuan ini tidak mengalami 

perubahan redaksional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. b) Pasal 31 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang berbunyi “Dalam hal 

ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi 

mencurigakan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan 

                                                             
11 Wahyu wiriadinata, Intelijen Yustisial (Teknik Penyelidikan), (Bandung : VILAWA, 2010), 

h. 4. 
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petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada 

penyidik untuk ditindaklanjuti.” Ketentuan ini tidak mengalami perubahan 

pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. c) Pasal 44 ayat (1) huruf l 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “Dalam 

rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan 

informasi PPATK dapat meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada 

penyidik. ”Mekanisme penanganan LHA PPATK yang telah disampaikan 

kepada Polri sesuai dengan ketentuan di atas dilakukan menurut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan 

Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengawasan 

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri, khususnya pada Bab III 

yang mengatur tentang penyelidikan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan 

yang terdapat di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

yang berbunyi “Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum 

acara pidana yang berlaku.”  

b) Penyidikan. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

dijelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam 

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk  

menyelenggarakan penyidikan, negara memberikan kewenangan kepada  
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kepolisian di dalam undang-undang dengan upaya paksa yang meliputi 

pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan bahkan 

penahanan. Terkait dengan kewenangan kepolisian dalam penyidikan ini,  

penulis akan membahasnya pada Bab 3 khususnya yang terkait dengan 

penyidikan yang diselenggarakan terhadap tindak pidana korupsi dan money 

laundering Bahasyim Assifie. 

b. Kejaksaan Republik Indonesia 

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat 

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai 

penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pada 

pasal 30 ayat (1) undang-undang yang sama disebutkan bahwa di bidang 

pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : 1) melakukan penuntutan; 

2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah  

memperoleh kekuatan hukum tetap; 3) melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 

keputusan lepas bersyarat; 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 

tertentu berdasarkan undangundang; 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan 

untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi-kan dengan penyidik.  

Tentang penuntutan, didefenisikan dalam Pasal 1 angka 3 undang-

undang yang sama yaitu tindakan penuntut umum untuk rnelimpahkan perkara 
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ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus 

oleh hakim disidang pengadilan. Tata cara pelaksanaan tugas kejaksaan di 

bidang pidana ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya Bab XV, mulai dari Pasal 137 

sampai dengan Pasal 144. Penulis akan menjelaskan tentang tugas penuntutan 

ini pada Bab III, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan money laundering. 

c. Pengadilan 

Penyelenggaran pengadilan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 1 undang-undang ini 

menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia. Penyelenggaran tugas-tugas pengadilan terutama yang 

terkait dengan pemeriksaan di depan pengadilan lebih lanjut diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terutama pada Bab XVI, pasal 145 

sampai dengan Pasal 232. Pemeriksaan di depan pengadilan terkait tindak 

pidana korupsi dan money laundering mendapat porsi dominan dalam tesis ini, 

mengingat terobosan hukum yang diambil oleh majelis hakim pada saat 

pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa di depan pengadilan menyuguhkan 

penerapan sistem pembuktian terbalik bagi terdakwa untuk mem-presentasikan 

sumber-sumber dananya yang menjadi objek pemeriksaan.  
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d. Tindak Pidana Korupsi 

Kata korupsi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kebusukan, 

keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, 

penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi didefenisikan sebagai perbuatan yang 

buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan sogok, dan sebagainya. 12
 Dalam 

pemahaman sempit, korupsi di Indonesia dipahami sebagai perbuatan jahat 

yang menyangkut keuangan negara dan suap. Hukum Indonesia telah 

mengkriminalisasi korupsi sejak lama, yaitu mulai diberlakukannya hukum 

pidana peninggalan Belanda di dalam KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum 

Pidana), terutama pada pasal 209, pasal 210, pasal 386, pasal 388, pasal 413 – 

pasal 435. Tindak pidana korupsi diatur secara khusus sejak keluarnya 

UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971, yang kemudian diperbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah kembali dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

e. Money Laundering 

Money laundering dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah 

pencucian uang, yang telah dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan terakhir direvisi 

kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan judul berbeda 

yaitu Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

                                                             
12 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976. 
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Pengertian harfiah pencucian uang tidak dirumuskan di dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002, namun kemudian didefenisikan di dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003, Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Pencucian 

uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, 

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke 

luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta 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. 

Konsep ini kemudian diperluas pengertiannya di dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Pencucian Uang 

adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Unsur delik tentang pencucian 

uang (money laundering) telah dirumuskan di dalam beberapa pasal undang-

undang tersebut, namun yang dibahas terkait dengan tesis ini adalah Pasal 3 

dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah 

dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yaitu:  

1) Pasal 3 1) Setiap orang yang dengan sengaja : a) menempatkan harta 

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas 

nama pihak lain; b) mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa 
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Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri 

maupun atas nama pihak lain; c) membayarkan atau membelanjakan harta 

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak 

lain; menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas 

namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; e) menitipkan harta 

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain; f) 

membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau g) menukarkan atau 

perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat 

berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan 

hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). 

2) Pasal 6 1) Setiap orang yang menerima atau menguasai : a) penempatan; b) 

pentransferan; c) pembayaran; d) hibah; e) sumbangan; f) penitipan; atau g) 

penukaran, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling 
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singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 

paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Penulis memberikan 

penjelasan yang lebih dalam tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 


