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BAB III 

TINAJAUAN KEPUSTAKAAN 

1. Teori Tentang Money Laundering 

A. Pengertian Money Laundering. 

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “money 

laundering”. Jika melihat pengertian money laundering yang diartikan secara 

terpisah akan mendapatkan kata money dan laundering. Sehingga kata money 

(noun) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia : 

“Money adalah uang “ dan arti Laundering berasal dari kata dasar 

Laundry (verb) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “Laundry adalah 

pencucian; cucian”.
17

 

Kata Money laundering jika digabungkan akan menjadi suatu istilah dan 

akan memperoleh pengertian sebagai kata kerja (verb) yaitu “Pencucian Uang” 

yang diartikan lebih luas lagi adalah uang yang telah dicuci, dibersihkan, atau 

diputihkan. 

Pencucian uang atau money laundering menurut S.R. Sjahdeini 

memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang 

dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang 

berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang 

                                                             
17

 S. Wijowasito-Tito Wasito, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia & Indonesia Inggris 

Dengan Ejaan Yang Disempurnakan, Malang:  C.V Hasta, 1980, hal. 117. 



 
 

27 

berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan 

terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system 

keuangan itu sebagai uang yang halal.
18

 Sedangkan menurut Black Law 

Dictionary pencucian uang (money laundering) diartikan sebagai istilah yang 

digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, 

transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang 

legal/sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri. 
19

 M. Giovanoli 

dari Bank for International Settlement mengatakan bahwa pencucian uang 

merupakan salah satu proses, yang dengan cara itu aset terutama aset tunai yang 

diperoleh dari tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset 

tersebut seolah-olah dari sumber yang sah.
20

 

Secara umum pencucian uang dapat dirumuskan sebagai suatu proses 

dimana seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari sumber 

ilegal dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal 

(money 

laundering is the proces by which once conceals the existence of it’s 

illegalssources, or it illegal application of income and the disquises that 

income, to makeit appear legimate). Dengan perkataan lain perumusan tersebut 
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berarti suatu proses merubah uang haram (dirty money) atau uang yang diperoleh 

dari aktivitas ilegal menjadi halal (legimate money).
21

  

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang 

perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang, pengertian money laundering adalah : 

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, 

mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, 

atau menyamarkan asal–usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta 

kekayaan yang sah”
22

 

B. Sejarah munculnya Money Laundering. 

Secara historis istilah pencucian uang atau money laundering telah 

dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli 

perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar 

adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromat yang ketika itu 

terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan 

berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya 
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ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras 

illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.
23

 

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah 

pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer 

pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs 

$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau 

menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang 

dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya, 

pengadilan menyimpulkan bahwa pengaihan dana dar Molins ke bank di Sonal 

sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang 

tidak menefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa 

fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.
24

 

Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui 

pemberlakuan Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan 

Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998).
25

 Konvensi ini 

merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan 

pengedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting 

internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang. 

Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan konsep 
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pencucian uang ke seluruh dunia. Dari inisiatif internasional ini, istilah pencurian 

uang menyebar ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik negara 

masing-masing.
26

 

Setiap negara memiliki unsur-unsur actus reus dan mens rea tindak 

pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka memiliki 

tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana pencucian uang 

berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap-tiap 

negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, 

tiaptiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan 

keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.
27

 

Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah bagi 

Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya 

pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut merupakan 

desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action Task 

Force (FATF), badan internasional di luar PBB . Anggotanya terdiri dari negara 

donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. 

Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi 
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internasional. Pada 23 Oktober 2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan 

Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian 

uang. Negara Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, 

Filipina dan Ukraina masuk kategori sama. 

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah 

meratifikasi United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs 

and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi 

tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaanya. 

Kenyataannya meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002, namun penerapannya 

kurang, sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. 

Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain 

karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang 

merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu 

perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada 

kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan 

ekonomi.
28

 

Keberadaan Indonesia berada pada daftar Non Cooperative 

Countries and Territories sesuai dengan rekomendasi (NCCT’s) dari Financial 

Actions Task Force on Money Laundering. Bahwa setiap transaksi dengan 

perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara NCCT‟s harus 
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dilakukan dengan penelitian seksama. Berbagai upaya selama beberapa tahun, 

antara Iain dengan mengesahkan UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan 

Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, 

mendirikan PPATK, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan 

kerja sama internasional, akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia 

dikeluarkan dari daftar NCCT‟s setelah dilakukan formal monitoring selama 

satu tahun.
29

 Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, DPR bersama 

Presiden menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantsan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya 

Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat 

dicegah dan diberantas. 

C. Objek Money Laundering 

Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling, money 

laundering dimulai dengan adanya Dirty money atau “uang kotor” atau “uang 

haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, cara 

pertama ialah melalui pengelakan pajak (tax evasion). Yang dimaksud dengan 

“pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi 

jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak 

lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah 

memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.
30
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D. Modus operandi Money Laundering 

Dalam melaksanakan pencucian uang, modus operandi yang biasa 

dilakukan dengan beberapa cara yakni :
31

 

1. Melalui kerja sama modal 

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut 

masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (Joint Venture Project). 

Keuntungan inventasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai 

usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah 

bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak. 

2. Melalui agunan kredit 

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank 

negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank 

tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian 

dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito 

tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi. 

3. Melalui perjalanan luar negeri 

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di 

negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke 

negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah–olah uang tersebut berasal dari 

luar negeri. 

4. Melalui penyamaran usaha dalam negeri 
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Dengan usaha tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak 

dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya 

uang tersebut telah menghasilkan uang bersih. 

5. Melalui penyamaran perjudian 

Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi 

masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan menang, 

sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih 

ada lottre atau sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat 

ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan 

demikian uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan 

sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut. 

6. Melalui penyamaran dokumen 

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya 

didukung oleh berbagai dokumen palsu atau yang diadakan, seperti membuat 

double invoice dalam jual beli dan ekspor impor, agar ada kesan uang 

tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri. 

7. Melalui pinjaman luar negeri 

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang 

tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-

akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri. 

8. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri 
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Uang secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu 

dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada 

kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang ada hanya 

dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu. 

E. Tujuan Money Laundering 

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya:
32

 

1. Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. 

Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan 

secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak 

dicurigai banyak orang. 

2. Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin 

melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” 

diri mereka sendiri dari uang atau harta kekayaan, misalnya dengan 

menyimpannya atas nama orang lain. 

3. Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa 

usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam 

perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil 

kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih 

sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan 

keuntungan bisnis yang sah tersebut. 

F. Tahap-tahap proses Money Laundering 
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Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan 

tersebut antara lain: 

1. Placement (penempatan) 

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar 

aktivitas kejahatan modern bergantung pada uang tunai sebagai alat 

pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan 

mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai 

yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang 

dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari 

asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian 

elektronik dalam lautan uang.
33

 

2. Layering (penyelubungan, pelapisan) 

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap placement, tahap 

berikutnya adalah layering atau disebut pula haevy soaping. Dalam tahap ini 

pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu 

dari sumbernya.
34

  Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang 

tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke 

negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya 

dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan 

pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak 
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mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak 

hukum. 

3. Integration (pengintegrasian) 

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan 

dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah 

sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap 

ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai 

cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali kedalam kegiatan 

kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti 

terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam 

perekonomian yang sah.
35

 

G. Unsur-unsur tindak pidana money Laundering 

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal 3,4,5,6,7,8,9, dan 10 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana money 

laundering adalah sebagai berikut: 

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporatif dan personil 

pengendali korporasi. 

2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, 

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas 

Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
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tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 

3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, 

sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010. 

4. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, 

peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas 

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 

H. Dampak tindak pidana Money Laundring 

1. Merongrong sektor swasta yang sah (Undermining the Legitimate Private 

Sector). 

Salah satu dampak mikro ekonomi dari pencucian uang adalah terasa 

di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan 

perusahaanperusahaan (front companies) untuk mencampur uang haram 

dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil 

kegiatan kejahatannya. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang 

bekerja secara ilegal tersebut memiliki competitve advantage terhadap 

perusahaanperusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini dapat mengakibatkan 
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terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-

perusahaan tersebut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan gulung tikarnya 

perusahaan-perusahaan yang sah itu. 

2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (Undermining the Integrity of 

Financial Markets) 

Lembaga-lembaga keuangan (financial intitutions) yang 

mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat 

menghadapi bahaya likuiditas. Mengapa demikian? Misalnya uang dalam 

jumlah besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat 

tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, 

karena dengan tiba-tiba dipindahkan oleh pemiliknya melalui wire 

transfers. Hal ini sudah barang tentu dapat menimbulkan masalah likuiditas 

yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. 

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah tehadap kebijakan 

ekonominya (Loss of Control of Economic Policy) 

Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak 

diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Hal itu terjadi 

karena setelah pencucian uang, para pencuci uang lebih suka menanamkan 

kembali dana-dana tersebut bukan di negara-negara yang dapt memberikan 

rates of return yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi di negara-negara 

dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat 

dideteksi. Singkatnya, pencuci uang dan kejahatan di bidang keuangan 
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(financial crime) dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan 

terhadap jumlah permintaan uang (money demand) dan meningkatkan 

volatilitas dari arus modal internasional (international capital flows), bunga, 

dan nilai mata tukar mata uang yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya. 

Kejadian-kejadian seperti ini berakibat lebih lanjut kepada lepasnya kendali 

pemerintah terhadap kebijakan perekonomian negara. 

4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (Economic Distortion and 

Instablility) 

Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari 

investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi 

hasil kejahatan yang mereka lakukan. Hal tersebut karena hasil keuntungan 

yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya. 

Mereka tidak lagi mengharapkan keuntungan tambahan yang menanamkan 

hasil kejahatan itu di investasi-investasi yang memberikan return yang tinggi. 

Mereka lebih tertarik untuk “menginvestasikan” danadana mereka di 

kegiatan-kegiatan yang aman bagi mereka dari kejaran otoritas penegak 

hukum sekalipun secara ekonomis tidak menghasilkan return on investment 

yang tinggi. 

Akibat sikap mereka yang demikian itu, pertumbuhan ekonomi dari 

negara di mana investasi mereka itu dilakukan dapat terganggu. Misalnya, 

seluruh industri seperti konstruksi oleh para pencuci uang bukan karen 

adanya permintaan nyata (actual demand) di sektor-sektor tersebut, tetapi 
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karena terdorong oleh adanya kepentingan-kepentingan jangka pendek dari 

para pencuci uang itu untuk dapat menyembunyikan uang hasil kejahatannya, 

maka mereka akan meninggalkan usaha tersebut. Lebih lanjut tindakan 

mereka itu dapat mengakibatkan ambruknya sektor-sektor ini dan 

menimbulkan kerusakan yang amat parah terhadap ekonomi negara-negara 

tersebut yang sulit untuk dibatasi. 

5. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (Loss of 

Revenue) 

Pencucian uang mengurangi pendapatan pajak pemerintah karena 

objek pajaknya tidak dapat diketahui kemana larinya. Hal itu juga 

mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah menjadi makin sulit. 

ebagai akibat berkurangnya pendapatan pajak tersebut (loss of 

revenue) maka tingkat pembayaran pajak menjadi lebih tinggi (higher tax 

rates) daripada tingkat pembayaran pajak yang normal seandainya uang hasil 

kejahatan yang tidak dipajaki itu bukan merupakan dana yang halal yang 

dapat dibebani pajak. Lebih lanjut karena tingkat pembayaran pajak menjadi 

lebih tinggi, maka secara tidak langsung hal ini merugikan para pembayar 

pajak yang jujur. 

6. Membahayakan uapaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaann negara 

yang dilakukan oleh pemerintah (Risks to Privatization Efforts) 

Pencucian uang dapat mengancam upaya-upaya negara yang sedang 

melakukan reformasi ekonomi melalui privatisasi. Dengan dana hasil 
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kejahatan yang diperolehnya itu, organisasi-organisasi kejahatan tersebut 

mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang 

diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari calon-calon pembeli 

yang lain. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, lebih tertarik untuk dapat 

mengamankan hasil kejahatan mereka daripada memperoleh keuntungan dari 

investasi mereka. Apabila hal ini terjadi, maka perusahaan-perusahaan negara 

yang diprivatisasi oleh pemerintah negara yang bersangkutan tentunya akan 

jatuh ke tangan organisasi-organisasi kejahatan tersebut. 

Selain itu, karena prakarsa-prakarsa privatisasi sering secara ekonomis 

menguntungkan, maka mereka dapat pula menggunakan perusahaan-

perusahaan yang dibelinya itu sebagai wahana untuk mencuci uang mereka. 

Di masa yang lalu, para penjahat membeli kasino dan bank-bank untuk 

menyembunyikan uang haram milik mereka dan untuk dapat melanjutkan 

aktivitas kejahatan mereka. 

7. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (Reputation Risk) 

Tidak satu negara pun di dunia, lebih-lebih di era ekonomi global saat 

ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan 

pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan 

pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (financial 

crimes) yang dilakukan di negara yang bersangkutan. Rusaknya reputasi 

sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara 

tersebut kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah akibat 
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dikucilkan atau diembrago oleh dunia internasional sehingga hal tersebut 

dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara yang 

bersangkutan. Sekali reputasi keuangan suatu negara rusak, maka untuk 

memulihkannya kembali sangat sulit karena membutuhkan sumber daya 

pemerintah yang sangat signifikan. 

8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (Social Cost) 

Pencucian uang menimbulkan biaya sosial dan risiko yang tinggi. 

Pencucian uang adalah suatu proses yang penting bagi organisasiorganisasi 

agar mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. 

Keberhasilan pencucian uang yang mereka lakukan memungkinkan bagi 

para penjual dan pengedar (drug traffickers), para penyelundup, dan 

penjahat-penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatannya. Meluasnya 

kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut mengakibatkan meningkatnya biaya 

pemerintah untuk membiayai peningkatan upaya penegakan hukum dalam 

rangka memberantas kejahatan-kejahatan itu dan menanggulangi segala 

akibatnya. Di samping itu, pemerintah akan terpaksa meningkatkan biaya 

untuk merawat korban kejahatan. Diantara sosioekonomi yang negatif itu 

adalah bahwa pencuci uang memindahkan kekuatan ekonomi pasar, 

pemerintah dan warga negara kepada para penjahat. Besarnya kekuatan 

ekonomi yang dapat dihimpun oleh para penjahat dari kegiatan mereka 

dalam melakukan pencucian uang itu dapat menimbulkan akibat yang tidak 

baik terhadap semua unsur masyarakat. Tidak mustahil dalam kasus-kasus 
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yang ekstrem, hal itu dapat mengakibatkan terjadinya pengambilalihan 

kekuasaan pemerintahan yang sah oleh pihak-pihak tertentu yang dibiayai 

oleh organisasi-organisari kejahatan itu 

2. Teori Tentang Sistem Pembuktian Terbalik 

Kata sistem berasal bahasa Yunani “Systema”, yang berarti sesuatu yang 

terorganisir, suatu keseluruhan yang kompleks. Sedangkan sub sistem adalah 

bagian dari sistem. Jadi, sistem berarti terhimpunnya bagian atau komponen yang 

saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu rangkaian keseluruhan.
36

 

Berangkat dari istilah tersebut, maka sistem hukum pembuktian diartikan sebagai 

suatu keseluruhan unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan 

berhubungan dengan yang lain serta saling mempengaruhi. 

Sedangkan pembuktian secara etimologis berasal dari kata “bukti” yang 

berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika 

mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti proses, perbuatan, dan cara 

membuktikan. Secara terminologis pembuktian berarti usaha menunjukkan benar 

atau salahnya terdakwa dalam sidang di pengadilan.
37

 

Menurut R. Subekti, pembuktian adalah usaha meyakinkan hakim tentang 

kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 

Dengan demikian, maka tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan 
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dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.
38

 Senada 

dengan Subekti, Adami Chazawi mengartikan pembuktian sebagai proses kegiatan 

untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan tentang kebenaran suatu peristiwa. 
39

 

Menurut R. Supomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan 

arti yang terbatas.
40

 Pembuktian dalam arti luas ialah membenarkan hubungan 

hukum, misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini 

mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan tentang apa yang 

dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan 

tergugat adalah benar. Singkatnya, pembuktian adalah memperkuat kesimpulan 

hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas, pembuktian hanya 

diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh 

tergugat, sedangkan apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Dalam arti 

yang terbatas inilah bahan pembuktian dipersoalkan. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mempunyai beberapa 

pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis.
41

 Yang dimaksud dari 

beberapa istilah tersebut adalah : 
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a. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat 

mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya 

bukti lawan. 

b. Dalam arti konvensional, pembuktian berarti memberikan kepastian yang 

bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut: 

1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Oleh karena itu, 

kepastian ini bersifat intuitif (Conviction intime). 

2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut 

Conviction Raissonnce 

Pembuktian secara yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara 

atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti 

ini tidak menuju kepada kebenaran mutlak karena ada kemungkinan bahwa 

pengakuan, kesaksian atau bukti tertulis tidak benar atau dipalsukan, maka dalam 

hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. 

Terdapat berbagai macam sistem pembuktian terbalik, di antaranya; 

sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang berdasarkan asas praduga tak 

bersalah (presumption of innocence) dan pembuktian terbalik berdasarkan asas 

presumption of fault yang membebankan pembuktian secara penuh kepada 

terdakwa atau pembuktian terbalik murni. 

Dalam penjelasan undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud pembuktian terbalik terbatas atau 

berimbang adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak 
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melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang 

seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda 

setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara 

yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan 

dakwaannya. 

Di sisi lain dalam proses pembuktian dibutuhkan alat-alat bukti guna 

membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Alat-alat bukti yang diatur oleh KUHAP 

dicantumkan pada Pasal 184, yaitu : 

a)      Keterangan saksi. 

b)      Keterangan ahli. 

c)      Surat. 

d)     Petunjuk. 

e)      Keterangan terdakwa. 

Jadi, ketentuan Pasal 184 KUHAP menentukan dua alat bukti sebagai 

bukti minimal, misalnya satu keterangan saksi dan keterangan ahli atau gabungan 

dari alat-alat bukti yang diatur dalam pasal ini. Sedangkan pada Pasal 294 ayat (1) 

HIR disebutkan : 

Tidak seorangpun boleh dihukum kecuali hakim mendapat keyakinan dengan alat 

bukti yang syah, bahwa benar-benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum 

dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu. 

 

Berbeda dengan KUHAP, HIR tidak menyebutkan secara tegas alat bukti 

minimum yang dikehendaki oleh undang-undang. Mengenai alat bukti yang diatur 

dalam HIR tercantum pada Pasal 295, yaitu : 
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a. Keharusan adanya keyakinan hakim yang didasarkan pada 

b. Alat-alat bukti yang syah bahwa benar telah terjadi suatu perbuatan yang 

dilarang dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur ini 

merupakan dasar dari teori yang disebut teori negatif. Selain itu, unsur ini 

tidak mensyaratkan adanya keyakinan hakim 

Adapun macam-macam alat bukti yang diakui HIR adalah : 

a)      Keterangan saksi. 

b)      Surat-surat. 

c)      Pengakuan. 

d)     Tanda-tanda atau penunjukan. 

Dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa, alat bukti kesaksian 

diutamakan. Hal ini disebabkan dalam pemeriksaan baik dihadapan penyidik, 

penuntut umum maupun hakim, selalu terjadi kecenderungan bagi terdakwa untuk 

mengelak atau memungkiri perbuatan yang telah dilakukannya. 

Di sisi lain, Subekti membedakan sistem pembuktian ke dalam 4 jenis, yaitu : 

a. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief wettelijke 

bewijstheorie). Sistem ini menitikberatkan pada alat-alat bukti yang diatur dalam 

undang-undang. Dikatakan positif karena hanya didasarkan pada undang-undang. 

Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang 

disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama 

sekali. 
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b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (conviction intime), yaitu 

sistem pembuktian yang menitikberatkan pada keyakinan hakim tanpa 

mempertimbangkan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang. 

c. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis (La 

conviction intime) artinya bahwa hakim dapat memutus bahwa telah terjadi 

tindak pidana dan terdakwalah pelakunya berdasarkan keyakinannya yang 

didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan. 

d. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijke) 

adalah hakim dapat memutus bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan 

oleh terdakwa berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan 

secara limitatif oleh undang-undang, sehingga hakim memperoleh keyakinan 

akan hal itu. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian terbalik adalah terdakwa 

wajib untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti 

yang didakwakan oleh penuntut umum dengan cara memberikan keterangan 

tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suaminva, anak, dan 

harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan 

perkara yang bersangkutan.
42

 

Dari beragam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian 

terbalik adalah suatu proses mempergunakan alat-alat bukti dalam sidang 
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pengadilan yang diwajibkan kepada terdakwa, sehingga mampu meyakinkan 

hakim terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang 

dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah 

dikemukakan oleh Penuntut Umum. Singkatnya pembuktian terbalik adalah 

pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. 

Dalam proses pembuktian, termasuk pembuktian terbalik diharuskan 

untuk menghadirkan alat bukti kepada pihak yang dibebani tanggung jawab 

pembuktian guna memperkuat argumennya. Sedangkan alat bukti adalah alat yang 

digunakan pegangan bagi hakim sebagai dasar untuk memutus suatu perkara, 

sehingga dengan berpegang pada alat bukti tersebut dapat diperoleh suatu putusan 

yang adil.
43

 

Dalam hukum acara pidana, tentang alat bukti diatur dalam pasal 184 

KUHAP yang mengatakan bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari : 

a)      Keterangan saksi. 

b)      Keterangan ahli. 

c)      Surat. 

d)     Petunjuk, dan 

e)      Keterangan terdakwa. 

Telah dijelaskan bahwa pembuktian adalah tahap yang paling utama 

dalam penegakan hukum pidana. Pada tahap inilah dipertaruhkan nasib seorang 

terdakwa. Selain itu tahap ini adalah titik sentral dari pertanggungjawaban hakim 
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mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang akan 

diputuskan oleh hakim tergantung dari hasil pembuktian di sidang pengadilan. 

Hasil dari kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa 

yang telah terjadi. Benar atau tidaknya rekonstruksi tersebut sepenuhnya 

bergantung pada proses pembuktian. Dalam merekonstruksi itulali diperlukan alat 

bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentnan yang ada. Maka 

dibentuklah konstruksi dari peristiwa yang sudah terjadi yang sama dengan 

peristiwa yang sebenarnya. 

Dalam hukum pidana formil umum, macam-macam alat bukti yang 

dipergunakan dalam pembuktian serta cara penggunaannya dan batas-batasnya 

telah ditentukan di dalam KUHAP. Penegakan pidana materiil korupsi melalui 

hukum pidara formil secara umum termasuk ketentuan perihal pembuktian adalah 

tetap tunduk dan diatur dalam KUHAP. Namun, dalam hukum pidana khusus 

terdapat pula ketentuan mengenai hukum acara yang sifatnya khusus yang 

merupakan pengecualian. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam pidana 

formil korupsi yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan pengecualian yang ada dalam 

KUHAP. 

Kekhususan sistem pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang 

berbeda dengan pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah sistem pembuktian 

terbalik. Disebut pembuktian terbalik karena menurut sistem pembuktian yang ada 

pada hukum pidana formil umum (KUHAP), beban pembuktian dibebankan pada 
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penuntut umum untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan 

terdakwalah pelakunya. Sedangkan terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa 

dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana. Walaupun sebenarnya hak 

terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah tetap ada, karena hal 

ini adalah hak dasar yang dimiliki terdakwa. Sistem pembuktian konvensional 

tersebut sesuai dengan prinsip umum pembuktian bahwa barang siapa yang 

mendakwakan sesuatu dialah yang dibebani tanggung jawab untuk membuktikan 

kebenaran tentang apa yang didakwakannya. 

Pada dasarnya, penerapan sistem pembuktian terbalik diilhami dari 

maraknya korupsi yang telah mengakar kuat dan membudaya dalam kehidupan 

bangsa ini. Ketentuan yang bersifat “premium remidium” tersebut diharapkan 

dapat memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Ketentuan ini hanya 

diterapkan pada tindak pidana korupsi dan tidak pada extra ordinary crime yang 

lain karena lebih dipengaruhi oleh kebijakan politik yang ada pada struktur hukum. 

Padahal struktur dalam sistem hukum yang ada di Indonesia sangat buruk. 

Indikasi dari hal ini adalah buruknya administrasi dan moral para aparat 

hukum dan pejabat pemerintah terbukti dengan banyaknya para aparat hukum dan 

pejabat pemerintahan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, 

untuk memperbaiki sistem hokum maka tidak cukup pada subtansi atau materinya 

saja akan tetapi disertai dengan perbaikan struktur atau moral para aparatnya. 

Dengan kata lain, bukan hanya menerapkan pembuktian terbalik, akan tetapi 

memperbaiki moral pejabat di Indonesia. 
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Sebenarnya pembuktian terbalik di Indonesia bukanlah hal yang baru. 

Dalam lapangan hukum perdata pembuktian terbalik sudah diatur dan diterapkan, 

di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 

1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang secara tegas mengatur penerapan 

asas pembuktian terbalik walaupun berbeda alasan yang mendasarinya dan 

penerapannya dalam persidangan. 

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 menyebutkan : 

Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya 

rnenimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungun hidup, yang 

menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan / atau menghasilkan limbah 

bahan berhahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian 

yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan 

seketika pada saat terjadinya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup. 

 

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan: 

Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban 

membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang 

bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan / atau perusakan 

lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini : 

1. Adanya bencana alam atau peperangan ; atau 

2. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuau manusia ; atau 

3. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan / 

atau perusakan lingkungan hidup, dan 

4. Dalam hal terjadi kerugian yang disebahkan oleh pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar 

ganti rugi. 

 

Pada ayat 2 undang-undang ini secara tegas disebutkan bahwa jika yang 

bersangkutan yakni penanggung jawab usaha dapat membuktikan bahwa 
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pencemaran tersebut disebabkan oleh sebab di luar kesengajaannya dan 

disebabkan oleh force majeur, maka ia dibebaskan untuk membayar ganti rugi. 

Di samping itu Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai 

Perlindimgan Konsumen, juga secara tegas mengatur penerapan asas pembuktian 

terbalik walaupun berbeda alasan yang mendasarinya dan penerapannya dalam 

persidangan. Pasal 19 Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen 

menyebutkan : 

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan 

/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian 

uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara 

nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi. 

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya uusur kesalahan. 

 

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam Undang-undang No. 8 Tahun 

1999 adalah adanya faktor ketidaktahuan konsumen mengenai bahan yang dipakai 

dalam proses produksi dan ketentuan distribusi produsen. Konsumen perlu 

dilindungi jika memang dirugikan oleh produsen. Selain itu juga karena posisi 

produsen yang cenderung lebih mampu secara materi, sehingga ia lebih kuat 

posisinya untuk melakukan gugatan dan pembelaan. Oleh karena itulah produsen 

yang harus membuktikan bahwa bahan produksi dan proses distribusi yang 

dilakukannya tidak akan merugikan konsumen di sidang pengadilan. Jika produsen 



 
 

55 

dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindakan yang merugikan 

konsumen, maka dia bisa terbebas dari tuntutan ganti rugi. 

Pada dasarnya terdapat berbagai macam sistem pembuktian terbalik, di 

antaranya : sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang berdasarkan asas 

praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan pembuktian terbalik 

berdasarkan asas presumption of fault yang membebankan pembuktian secara 

penuh kepada terdakwa atau pembuktian terbalik murni. 

Sedangkan menurut penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

bahwa pembuktian terbalik yang dimaksud adalah pembuktian terbalik yang 

bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk 

membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib 

memberikan keterangan tentang selurah harta bendanya dan harta benda istri atau 

suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai 

hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap 

berkewajiban membuktikan dakwaannya. 

Selain itu, sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 

bahwa penerapan pembuktian terbalik dilatarbelakangi oleh meluasnya tindak 

pidana korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara 

luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang 

pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pembuktian 

terbalik tersebut adalah salah satu penyelesaian di luar kebiasaan hukum acara 
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formil. Selain itu dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum dan 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta 

perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. 

3. Teori Tentang Hukum Pidana Islam 

A. Pengertian Hukum Pidana Islam 

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah 

terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, 

yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan 

oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum 

syara‟ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah 

himpunan hukum-hukum syara‟ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil 

yang terperinci.
44

  

Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan 

seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah 

sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah 

suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara‟, baik perbuatan tersebut 

mengenai jiwa, harta, atau lainnya.
45

 

Pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu Sayid 

Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut:Yang dimaksud dengan 

jinayah dalam istilah syara‟ adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan 

                                                             
44
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perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara‟ dilarang 

untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, 

kehormatan atau harta benda. 

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu 

kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada 

perbuatan yang dilarang.Abd al Qodir Awdah bahwajinayat adalah perbuatan 

yang dilarang oleh syara‟ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau 

lainnya. Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada 

hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang yang berkaitan 

dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain 

sebagainya. 

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam 

hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang dilarang oleh 

syara‟ (Al Qur‟an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, 

keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada 

hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan 

yang dilarang. Umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk 

perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, 

pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada fuqaha yang membatasi istilah 

jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan 

Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman 



 
 

58 

ta‟zir.. istilah lain yang sepadan dengan istila jinayah adalah jarimah, yaitu 

larangan-larangan Syara‟ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta‟zir.
46

 

B. Dasar Hukum Pidana dan Acara Peradilan Islam 

Peradilan Islam hadir sebagai pemenuhan perintah Allah. Karenanya, 

peradilan Islam memiliki landasan yang kuat, yaitu berdasarkan Al-Qur‟an, As-

Sunnah dan ijma‟ kaum muslimin. Asas hukum adalah suatu landasan yang 

mengatur tentang pelaksanaan hukum acara agar dapat ditemukan suatu putusan 

yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Landasan hukum acara 

peradilan Islam adalah dasar atau prinsip yang mengatur tentang berdiri atau 

berlakunya suatu hukum, Peradilan Islam hadir bukan hanya sekedar tuntutan 

dari sekelompok orang, melainkan peradilan Islam hadir sebagai pemenuhan 

perintah Allah, Tuhan semesta alam. Karenanya, peradilan Islam memiliki 

landasan yang kuat, yaitu berdasarkan Al-Qur‟an, As-Sunnah dan ijma‟ kaum 

muslimin.
47

 

1. Landasan Hukum Peradilan dalam Al-Qur‟an. 

Prinsip keadilan merupakan perinsip ketiga dalam nomokrasi islam. 

Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Al-

Qur‟an. Cukup banyak ayat-ayat al-Qur‟an yang menggambarkan tentang 
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keadilan, misalnya Dalam surah an-Nisa:135 perkataan al-Qist merupakan 

sinonim perkataan keadilan: 

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun 

miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 

kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan. 

Dalam ayat lain allah juga menjelaskan bagaimana cara memutus 

perkara pidana Islam yang diterangkan pada surat Al-Ma‟idah ayat 48 

                             

                                

                              

                        

            

Artinya : Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab 

(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab 

yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 
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Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka 

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. 

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan 

yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu 

dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu 

terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah 

berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu 

semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 

perselisihkan itu. 

 

Nabi Daud adalah sebagai pengganti tugasnya Nabi Adam sebagai 

khalifah Allah. Karena Nabi Daud adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, dari 

Ishaq dan Ya‟kub melalui Bani Israil. Nabi Daud yang kedudukannya sebagai 

khalifah Allah memerintahkan agar Nabi Daud dapat menghukum seseorang 

dengan cara yang adil dan janganlah memutuskan suatu perkara dengan 

sesuka hati. Jika seorang penguasa tidak menghukum secara adil, maka 

putuslah harapan orang banyak yang ingin mendapat perlindungan dari 

hukum dan kekuasaan dapat menyebabkan orang lupa dari asal-usul 

kekuasaannya di dapat sehingga dia dapat sewenang-wenang terhadap hukum. 

2. Landasan Hukum Peradilan dalam Sunnah 

Hadist Rasulullah SAW yang menjadi dasar adanya peradilan Islam 

adalah hadits dari Amru bin „Ash. Sesungguhnya ia telah mendengar 

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: 
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“Apabila seorang hakim memutus perkara lalu ia berijtihad, kemudian 

ijtihadnya itu benar, maka baginya mendapat dua pahala, dan apabila hakim 

menghukum lalu ia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah maka baginya 

mendapat satu pahala.” (HR. Muttafaq „Alaih). 

Hadis tersebut menjelaskan tentang pahala yang dimiliki oleh hakim yang 

berlaku adil dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ijtihadnya demi 

mencari kebenaran. Jika ijtihadnya itu benar, ia akan mendapat pahala dua 

kali lipat dan jika ijitihadnya itu salah, ia hanya mendapat satu pahala dari 

hasil usahanya dalam berijtihad. Allah selalu menghargai usaha yang 

dilakukan oleh seseorang muslim. 

3. Risalah Al-Qadha 

Risalah al-Qadha adalah surat dari Umar bin Khattab kepada Abu Musa 

Al-Ash‟ari ra. bahwa naskah asas-asas hukum acara ada 10 macam yaitu:
48

 

a. Kedudukan lembaga peradilan. 

b. Memahami kasus persoalan dan memutuskannya.  

c. Samakan pandangan anda kepada kedua belah pihak dan berlaku 

adillah.  

d. Kewajiban pembuktian.  

e. Lembaga damai.  

f. Penundaan persidangan  
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g. Kebenaran dan keadilan adalah masalah universal  

h. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran 

logis.  

i. Orang Islam haruslah berlaku adil. 

j. Larangan bersidang ketika sedang emosional. 

C. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam 

1. Sistem pembuktian hukum acara pidana Islam 

Dalam persengketaan di pengadilan, pembuktian adalah merupakan 

sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari 

suatu persidangan guna menemukan kebenaran yang mendekati sempurna. 

Menurut R. Soebakti yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan 

kepada hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan 

dalam suatu persengketaan.
49

  

Riduan Syahrani mengatakan bahwa pembuktian adalah penyajian 

alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa 

perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 

dikemukakan.
50

 Sedangkan Hasbi As-Shidiqi mengatakan, pembuktian itu 

adalah segala yang dapat menampakkan kebenaran, baik itu merupakan saksi 
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atau sesuatu yang lain.
51

 Lebih lanjut ia memberikan penjelasan yang 

dimaksud membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil 

hingga dapat meyakinkan. Sedangkan yang dimaksud dengan yakin adalah 

sesuatu yang diakui adanya berdasarkan kepada penyelidikan, kecuali 

dengan keyakinan lain.
52

 

Dalam hukum acara pidana Islam, sistem pembuktiannya 

menggunakan sistem pembebenan pembuktian terhadap pihak penggugat 

atau pendakwa. Hal ini dilandaskan atas dasar kaidah yang umum tentang 

pembuktian yang bersumber dari Sabda Nabi SAW sebagaimana yang 

diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan at-Tabrani seperti yang dikutip oleh Sayyid 

Sabiq.
53

 

Hadits Riwayat al-Baihaqi dan at-Tabrani  

Artinya: Diriwayatkan al-Baihaqi dan at-Tabrani dengan sanad yang 

sohih, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Bukti itu (wajib) atas 

penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan)”. 

(Hadits Riwayat al-Baihaqi dan at-Tabrani). 

Berawal dari hadits di atas Ibnu Qayyim berpendapat “maksud dari 

haditstersebut adalah bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan 
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petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti 

yang membenarkan dalil-dalil gugataannya.
54

 

Pendapat Ibnu Qayyim tersebut didukung oleh fukaha yang lain, antara 

lain, Sayyid Sabiq, ia mengungkapkan bahwasannya “pendakwa adalah 

orang yang dibebani dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan 

keabsahan dakwaannya, sebab yang menjadi dasar ialah bahwaq orang yang 

didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan 

keadaan yang berlawanan.
55

  

Wahbah az Zuhaili juga sependapat dengan kedua tokoh di atas, ia 

mengemukakan bahwa “ konsekuensi hukum setelah gugatan diajukan 

adalah wajibnya tertuduh menanggapi tuduhan penggugat dengan 

mengatakan “ya” atau “tidak”. Apabila tergugat diam, dia dianggap ingkar 

terhadap tuduhannya tersebut sehingga penggugat harus mengemukakan 

bukti dan kemudian hakim menetapkan keputusannya untuk kemenangan 

penggugat.
56

 

Jelaslah bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Islam 

menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap penggugat, serta 

harus memperhatikan asas-asas Hukum Pidana yang ada. Dengan demikian 
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dengan sistem yang ada diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan 

kebenaran yang sesungguhnya bisa terungkap. 

2. Alat bukti 

Untuk dapat membuktikan suatu peristiwa, Hakim harus menguasai 

material pembuktian tentang peristiwa. Material pembuktian ini berasal dari 

2 sumber informasi, yaitu manusia dan penjelmaan secara materiil daripada 

peristiwa. 

Kalau seorang penggugat harus membuktikan suatu peristiwa, maka 

ia dapat menghadapkan atau memperlihatkan peristiwa tersebut kepada 

hakim yang dengan demikian dapat melihat dengan mata kepala sendiri. 

Kalau sekiranya peristiwa itu sukar untuk dibawa di persidangan 

untuk diperlihatkan kepada hakim, karena tidak mungkin diperlihatkan atau 

karena terdapat di dalam alam yang lampau, maka dalam hal ini 

penggugat dapat mengajukan sepucuk surat yang isinya dapat memberi 

kepastian hakim bahwa peristiwa itu ada. 

Hukum pembuktian di Indonesia adalah formalistis, yang berarti 

bahwa alat-alat bukti terbatas dan dapat tidaknya diajukan serta penilaiannya 

terikat pada berbagai ketentuan. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis-jenis alat bukti: 

1. Menurut Ahmad Fathi Bahnasy dalam kitabnya Nazriyat al-Isbat fi al-

Fiqh al- Jinaiy al-Islamiy, alat-alat bukti terdiri atas: 
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a. Al-Syahadah (Saksi) 

b. Al-Iqrar (Pengakuan) 

c. Al-Qara’in (Tanda-tanda) 

d. Al-Hibrah (Pendapat ahli) 

e. Maklumatul Qadi (Pengetahuan Hakim) 

f. Al-Kitabah (Tulisan/Surat) 

g. Al-Yamin (Sumpah)
57

 

2. Menurut Hasby As-Shiddiqie, alat bukti terdiri dari: 

a. Pengakuan (Al-Iqrar). 

b. Kesaksian (Al-SyahadahI) 

c. Sumpah (Al-Yamin) 

d. Menolak sumpah 

e. Qasamah (Sumpah) 

f. Ilmu pengetahuan hakim 

g. Qarinah (Petunjuk / tanda-tanda)
58

 

3. Menurut sebagian fuqaha seperti Ibn al-Qayyim dari madzah Hambali 

yang banyak dipakai oleh syariat Islam ada empat cara (alat) pembuktian 

yaitu:
59
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a. Pengakuan 

Pengakuan adalah penetapan. Sedangkan menurut syara’ 

pengakuan didefenisikan sebagai suatu penyertaan yang 

menceritakan tentang suatu kebenaran tersebut. 

Dasar hukum tentang iqrar (pengakuan) ini terdapat dalam Al-

Qur‟an, sunnah dan ijma‟. Adapun sumber dari Al-Qur‟an surah An-

Nisa ayat 135: 

                      

                       

                        

       

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 

orang yang benar-benar penegak keadilan, 

menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 

kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau 

yang terdakwa) kaya ataupun miskin, Maka 

Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena 

ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika 

kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 

enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mengetahui segala apa 

yang kamu kerjakan.”
60
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b. Persaksian 

Pengertian persaksian sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah 

Zuhaili yaitu suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk 

membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz syahadat di depan 

pengadilan. 

Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah 

merupakan cara yang lazim dan umum. Karenanya persaksian 

merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap 

suatu jarimah.
61

 

Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah 

pengakuan yang jelas, terperinci dan pasti sehingga bisa ditafsirkan 

lain kecuali perbuatan pidana yang dilakukannya. Apabila pengakuan 

hanya globalnya saja, pengakuan tersebut belum bisa diterima 

sebagai alat bukti yang kuat dan meyakinkan.
62

 

c. Qasamah 

Kata Qasamah dalam arti bahasa adalah: 

1. Al husnu wal hamalu. 

2. Al yaminu. 
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Menurut arti istilah, Qasamah didefinisikan sebagai sumpah 

yang diulang- ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan.
63

 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Qasamah adalah 

sumpah yang diulang- ulang. Hanya saja siapa yang bersumpah 

masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Qasamah merupakan salah 

satu pembuktian yang berlaku pada zaman Jahiliyah. Setelah Islam 

datang, Nabi mengkui dan menerapkannya (Qasamah) sebagai salah 

satu alat bukti yang sah untuk tindak pidana pembunuhan.
64

 

d. Qarinah 

Qarinah (indikasi / tanda) menurut istilah tanda yang 

menunjukkan ada atau tidak adanya sesuatu. Qarinah di ambil dari 

kata muqaranah yakni musahabah (penyertaan), kadang-kadang 

petunjuknya kuat atau lemah, menurut kuat atau lemahnya 

penyertaan.
65

 

Diantara alat-alat bukti yang telah dikemukakan diatas, tidaklah 

dapat berdiri sendiri sehingga diantara alat-alat bukti tersebut tidaklah 

dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna yang mampu 

mengikat hakim dalam upaya pembuktian. 
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Mengenai pembuktian ini, prosesnya dilakukan di hadapan 

pengadilan sehingga dapat memperoleh keputusan hakim yang 

menyatakan bahwa terdakwa tersebut bersalah atau tidak melakukan 

tindakan pidana menurut alat-alat bukti dan berdasarkan 

keyakinannya, sehingga dengan demikian secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa dalam proses pembuktian di persidangan terdapat 

hubungan erat dengan asas-asas dalam hukum pidana. 

 


