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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan zaman pada saat ini telah membawa manusia pada 

peradaban manusia yang jauh lebih maju daripada peradaban-peradaban 

manusia sebelumnya. Kemajuan zaman ini telah membawa kepada berbagai 

macam dampak dalam kehidupan manusia diberbagai bidang, salah satunya 

di bidang hukum. Kemajuan zaman ini juga telah melahirkan berbagai macam 

dampak positif bagi kehidupan manusia yang mempengaruhi pola perilaku 

manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan. Di lain sisi dengan 

berkembangnya zaman juga membawa dampak negatif bagi kehidupan 

manusia yang berkaitan langsung dengan aspek hukum, diantaranya adalah 

jenis tindak pidana baru yang muncul sebagai dampak dari perkembangan 

zaman. 

Istilah pencucian uang atau money laundering menurut Yunus Husein 

telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Saat itu, tepatnya tahun 

1929, Amerika Serikat sedang menghadapi krisis ekonomi yang sangat berat, 

jatuhnya harga-harga saham di Wall Street menyeret Amerika Serikat dan 

dunia  depresi besar (Great Depression)  sehingga semakin memarakkan 

keberadaan organisasi kejahatan mafia atau kegiatan bisnis ilegal seperti 

minuman keras, perjudian, dan pelacuran. Dimana untuk membersihkan uang 

dari bisnis ilegal itu, organisasi mafia membeli bisnis binatu atau pencucian 
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pakaian (laundry/laundromat) untuk menyamarkan uang hasil kriminalnya, 

istilah ini kemudian melekat, berkembang dan bahkan menjadi “konsep” 

dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan. 

Awal mulanya pencucian uang bukanlah merupakan tindak pidana 

(perbuatan kriminal), kecuali merupakan perbuatan melawan hukum 

menghindari pajak (tax evasion). Baru kemudian pada tahun 1986 pencucian 

uang menjadi perbuatan kriminal di Amerika Serikat,  yang kemudian diikuti 

berbagai negara. Dari definisi sempit tentang pencucian uang yang hanya 

dikaitkan dengan kejahatan obat bius dan kejahatan terorganisasi saja hingga 

definisi luas yang menyangkut hasil korupsi, penyelundupan, perjudian, 

perdagangan wanita dan anak, terorisme, dan lain-lain.  

Amerika Serikat telah mendefinisikan tindak pidana pencucian uang 

dalam arti luas melalui Money Laundering Control Act (MLCA) tahun 1986, 

yaitu:
 1
    

A person is guilty of money laundering if that person 

knowingly conducts any financial transaction involving the 

proceeds of specified unlawful activities so as to further those 

unlawful activities or to disguise the ownership of those 

proceeds. 

(Seseorang dinyatakan bersalah atas pencucian uang hanya 

jika orang itu secara sadar melakukan transaksi finansial yang 

melibatkan hasil (uang) dari kegiatan yang melanggar hukum 

untuk melanjutkan pelanggaran hukum itu atau 

menyembunyikan kepemilikan hasil (uang) tersebut.) (Terj. 

Pen) 

 

Berdasarkan definisi ini juga Amerika Serikat memperluas ketentuan 

pengaturan anti pencucian uang dan mekanisme penegakan hukumnya 

                                                            
1 Money Laundering Control Act of 1986, 18 U.S.c§ 981 dikutip dalam Yenti 

Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), FHUI, Jakarta, 2009, hlm.52-53. 
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melampaui batas negara dengan mengatakan bahwa pencucian uang sebagai 

kejahatan yang terjadi secara nasional maupun internasional.  

Walaupun secara resmi tahun 1986 di Amerika Serikat 

pencucian uang dinyatakan sebagai tindak pidana 

melalui Money Laundering Control Act 1986, namun secara 

tidak langsung pertamakalinya Amerika Serikat melalui Bank 

Secrecy Act 1970 mencegah pencucian uang.
2
 

 

Black’s Law Dictionarymenyebutkan definisi money laundering 

sebagai berikut: 

“…term used to describe investment or other transfer of 

money flowing from racketeering, drug transactions, and 

other illegal sources into legitimate channels so that its 

original source cannot be traced.”  

(Istilah untuk mendeskripsikan investasi atau bentuk 

perpindahan uang lainnya dari aktifitas pemerasan, penjualan 

obat-obatan terlarang, dan sumber illegal lainnya ke saluran 

yang sah secara hukum sehingga sumber aslinya tidak dapat 

dilacak.) (Terj. Pen) 

 

Dalam bukunya, Sarah N. Welling juga menyebutkan bahwa 

Pencucian uang atau money laundering merupakan suatu 

proses menjadikan hasil kejahatan (proceed of crimes) atau 

disebut sebagai uang kotor (dirty money) misalnya hasil dari 

obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan 

dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk 

yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.
3
 

 

Menurut Pasal 3 ayat (1) b dari  United Nation Convention Against 

Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psycotropic Substances of 1988, sebagai 

awal pendekatan anti pencucian uang.  

                                                            
2Bank Secrecy Act, Publ. L No.91-508, 84 Stat. 1114-1124 (1970) (codified as 

amended in31 USC §§ 5311-5344 (1988-& Supp.V 1995) dikutip dalam Yenti 

Ganarsih, Op.Cit.,hlm.53. 
3Sarah N. Welling, “Smurf, Money Laundering, and the U.S.Fed. criminal Law: The 

Crime of Structuring Transcations,” Flo.L.Rev., vol. 41, (1989) dikutip dalam Yenti 

Ganarsih,Op.Cit., hlm. 1. 
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Konvensi Wina tentang perdagangan gelap narkotika dan psikotropika 

ini, yang diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1997, maka istilah 

money laundering didefinisikan sebagai berikut:
 4
 

“…the convertion or transfer of property, knowing that such 

property is derived from any serious (indictable) offence or 

offences, or from act of participation in such offence or 

offences, for the purpose of concealing or disguising the 

illicit of the property or of assisting any person who is 

involved in the commission of such an offence or offences to 

evade the legal consequences of his action; or the 

concealment or disguise of true nature, msource, location, 

disposition, movement, rights with respect to, or ownership of 

property, knowing that such property is derived from a 

serious (indictable) offence or offences or from an act of 

participation in such an offence or offences.” 

(Konversi atau perpindahan properti, mengetahui bahwa 

properti yang demikian berasal dari satu atau lebih 

pelangaran hukum serius, atau berasal dari keikutsertaan 

seseorang atas satu atau lebih pelanggaran hukum, dengan 

tujuan untuk menutupi atau menyembunyikan keterlarangan 

atas properti tersebut atau untuk membatu siapapun yang 

terlibat menghindari hukuman atas perbuatannya; atau 

penyembunyian asal-usul, lokasi, pembagian, perpindahan, 

hak atas benda, atau kepemilikan property, mengetahui 

bahwa properti yang demikian berasal dari satu atau lebih 

pelanggaran hukum serius, atau berasal dari keikutsertaan 

seseorang atas satu atau lebih pelanggaran hukum.) (Terj. 

Pen) 

 

Beberapa definisi tentang pencucian uang di atas menunjukan 

perkembangan pemahaman yang lebih luas tentang pencucian uang dari 

sekadar kejahatan obat bius dan kejahatan terorganisasi saja hingga definisi 

luas yang menyangkut hasil korupsi, penyelundupan, perjudian, perdagangan 

wanita dan anak, terorisme, dan lain-lain. Tetapi juga perkembangan 

mengenai subyek hukum dan obyek hukum pencucian uang hingga ke tingkat 

                                                            
4www.legalitas.org, diakses tanggal 15 Desember 2015, Pukul 22.00 WIB.  

http://www.legalitas.org/
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akibat hukum yang harus dikenakan kepada subyek hukum, dari sekadar 

perbuatan melawan hukum menghindari pajak (tax evasion) hingga 

dinyatakan sebagai tindakan kriminal, diawali di Amerika Serikat pada tahun 

1986 melalui Money Laundering Control Act 1986. 

Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu perbuatan dianggap telah 

melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua 

unsur, yaitu adanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea 

(mental element). Actus reus merupakan unsur suatu delik, sedangkan mens 

rea termasuk pertanggungjawaban pembuat. Unsur actus reus adalah esensi 

dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur 

mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. 

Perbuatan lahiriah dalam ilmu hukum pidana, dikenal sebagai actus 

reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu 

disebut mens rea. Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (external 

element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau 

unsur mental (mental element). 

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 

melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik 

dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (an objective 

breach of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi syarat 

untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau 
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maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. 

Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea menyatakan bahwa 

suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana 

maksudnya tak bersalah. Di beberapa negara, perbuatan dan sikap batin 

seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. 

Unsur actus reus yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui 

adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah 

diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur mens rea. Dengan demikian 

maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti 

barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan 

unsur pertanggungjawaban pidana. 

Mens rea adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan 

actus reus yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act), 

mens rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin 

yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat  

Sebuah delik disamping memiliki unsur obyektif juga memiliki unsur 

subyektif. Unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti 

terbuktinya pertanggung-jawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah 

kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas (dolus dan culpa 

lata), tidak adanya alasan pemaaf (veronstschuldingsgrond) yang semuanya 

melahirkan schuld-haftigkeit uber den tater yaitu hal dapat dipidananya 

pembuat delik. 
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Perbedaan antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau 

perbuatan kriminal dan pertanggungjawaban pembuat delik tidak berarti 

bahwa keduanya tidak saling berhubungan. Hal ini harus diingat bahwa 

onrechtmatigheid atau hal melanggar hukum itu, sebagai ketentuan timbul 

dari norma, yang atas pelanggarannya dinyatakan sebagai dapat dihukum. Di 

dalam rumusan dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka unsur 

kesengajaan dapat dianggap sebagai termasuk di dalamnya karena menurut 

ketentuan hal tersebut memang disyaratkan. 

Dewasa ini marak terjadinya kasus tindak pidana pencucian uang. Hal 

ini terjadi diberbagai lini pemerintahan dan dapat dilakukan oleh siapapun 

yang memang mempunyai jabatan dan kekuasaan tertentu tanpa hanya 

terpusat pada kegiatan pemerintahan, salah satu kasus pencucian uang yang 

pernah terjadi di Indonesia adalah kasus yang dilakukan oleh beberapa orang 

yang dengan sengaja mendirikan badan usaha palsu untuk meraup 

keuntungan dengan cara menipu korbannya dengan modus jual beli 

kendaraan bermotor. Kasus ini terjadi pada tahun 2011 di Jakarta. Kasus ini 

dinilai besar karena dana yang dicurigai merupakan hasil tindak pidana 

sebesar 4 Miliar rupiah lebih. Akhirnya kasus ini dilaporkan kepihak 

kepolisian dan pada akhirnya kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri 

Jakarta Timur pada akhir tahun 2011 dan telah mendapatkan putusan 

pengandilan pada tahun 2012.
 
 

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga 

mengkaji mengenai mens rea dalam tindak pidana pencucian uang yang ada 
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di Indonesia, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis 

permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: “Penerapan Konsep 

Mens-Rea Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Di 

Indonesia.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis 

mengidentifikasikan masalah, sebagai berikut: 

1. Apakah tepat penerapan konsep mens rea dalam kasus TPPU ? 

2. Mengapa konsep mens rea diterapkan dalam beban pembuktian terbalik 

pada tindak pidana pencucian uang ? 

3. Bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang di Indonesia ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, 

demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitinan ini yaitu : 

1. Untuk mengkaji dan memahami apakah tepat penerapan konsep mens 

rea dalam kasus; 

2. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis mengapa konsep mens 

rea diterapkan dalam beban pembuktian terbalik pada tindak pidana 

pencucian uang; 
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3. Untuk mencari solusi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan menggunakan konsep 

mens rea; 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis, menggambarkan kemanfaatan secara khusus bagi 

pengembangan ilmu hukum pidana dan secara umum bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum. 

2. Secara praktis, menggambarkan bagaimana manfaat hasil penelitian 

dalam skripsi ini bagi praktisi hukum dan instansi yang terkait dengan 

penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat 

dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena 

melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan 

Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak 

saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk 

berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang 

bertujuan:
5
 

                                                            
5 Tim Interaksa, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Karisma, Jakarta, 2006, 

hlm.1. 
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‘’Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpuh daarah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban 

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

sosial.’’ 

 

Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara kesatuan dipandang 

bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakannya 

bahwa:
6
 

“Parapendiri bangsa (the founding fathers) sepakat memilih 

bentuk Negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu 

dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki 

berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara 

intergralistik (persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi 

segala paham individu atau golongan dan Negara 

mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.’’ 

 

Pada bagian lain, Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa 

Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistic dan multikulturalistik 

dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. 

Secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:
7
 

‘’Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan 

multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu 

kesatuan. Prinsip prulastik dan multikultaristik adalah asas 

yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi 

agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan 

daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan 

dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat 

mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang 

kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong 

menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan 

yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk 

selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar 

                                                            
6 Soediman Kartohadiprojo, Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, Alumni, Bandung, 

1996, hlm.16. 
7 Soediman Kartohadiprojo, ibid, hlm. 17. 
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biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala 

tantangan dan persoalan bangsa.’’  

 

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan landasan bagi 

bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan 

sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya, segala peraturan di 

Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian 

aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. I Gede 

Pantja Astawa sependapat dengan hal ini: 

Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat 

yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan 

mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur 

sebagian hak yang telah diserahkan.
8
 

 

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur 

bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

Pancasilan sebagai landasan Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV 

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah 

Negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, sehingga semua 

tindakan harus berdasarkan atas hukum. 

Hukum sebagai rangkaian kaidah atau norma, peraturan-peraturan, 

tata urutan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau 

mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.   

                                                            
8 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, 

PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79. 
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Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa:
 9
 

Hukum dalam masyarakat diharapkan mampu sebagai sarana 

pembaharuan masyarakat. Hukum dalam konsepsi ini 

diasumsikan sebagai kaidah atau peraturan hukum dan norma 

hukum yang dapat berfungsi sebagai alat atau sarana 

pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia 

kearah yang dikehendaki. Hukum juga menstrukturkan 

seluruh proses, sehingga ketertiban, kepastian dan penegakan 

hukum menjadi tercapai. 

 

Konsekuensinya di negara hukum, tidak semua perbuatan manusia 

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tidak semua pelaku tindak pidana 

dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana 

dan dapat dipertanggungjawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana atau 

tindakan.
10

 Dengan demikian, seseorang yang dapat dijatuhi pidana harus 

memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum 

pidana. 

Berbicara mengenai Negara Hukum, Negara Hukum memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut:
 11

 

1. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap 

perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak 

sewenang-wenang, setiap tindakan Negara dibatasi 

oleh hukum. 

2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan Negara 

harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau 

telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati 

oleh pemerintah beserta aparaturnya. 

3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi 

itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan-

pemisahan kekuasaan yaitu badan yang memuat 

                                                            
9 Mochtar Kusumaatmadja, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina 

Cipta, Bandung, 1986, hlm. 9. 
10 Widodo, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kertagama Publishing, Jakarta, 2007, 

hlm. 36. 
11C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,  

Jakarta, 1999, hlm 18. 
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peraturan perundang-undangan yang membuat 

pertauran perundang-undangan dan mengadili harus 

terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu 

tangan. 

 

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang 

boleh  dilakukan serta yang 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. 

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan 

masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial 

masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut 

masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu 

tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah pencucian uang. 

Seperti halnya korupsi, pencucian uang tidak hanya merugikan keuangan 

negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan 

ekonomi masyarakat. 

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur di dalam 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang pada dasarnya dibagi kedalam beberapa jenis 

tindak pidana, antara lain tindak pidana pencucian uang aktif yang diatur di 

dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  
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Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa:
12

 

Setiap Orang yang 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 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena 

tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 

Tindak pidana pencucian uang yang dijeratkan pada penyedia jasa 

keuangan, diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  

Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa:
13

 

Setiap Orang yang 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 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan 

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

 

Tindak pidana pencucian uang pasif, diatur di dalam Pasal 5 Undang-

Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang.  

Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa:
14

 

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, 

penitipan, penukaran, atau menggunakanHarta Kekayaan 

                                                            
12  Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Umbara, Bandung, 2011, hlm.6 
13 Ibid, hlm. 6 
14  Ibid, hlm. 7 
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yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan 

kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. 

 

Tindak pidana pencucian uang yang dijeratkan pada korporasi, diatur 

di dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan 

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  

Pasal 6 UU No 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa:
15

 

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan 

oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi 

dan/atau Personil Pengendali Korporasi. 

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak 

pidana Pencucian Uang: 

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil 

Pengendali Korporasi; 

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan 

tujuan Korporasi; 

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku 

atau pemberi perintah; dan 

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi 

Korporasi. 
 

Sehubungan dengan pengertian tersebut diatas, Sutan Remy 

memberikan pengertian mengenai tindak pidana pencucian uang sebagai 

berikut :
 16

 

Pencucian uang adalah rangkain kegiatan yang merupakan 

proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi 

terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak 

pidana, dengan maksud untuk menyembuhkan atau 

                                                            
15 Ibid, hlm. 7 
16 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan 

Pembiayaan Terorisme, Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 15. 
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menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau 

otoritas yang berwenang melakukan penindakan atas tindak 

pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan 

uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang 

tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan 

tersebut sebagai uang yang halal. 

 

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang diperoleh 

atau baru dapat terjadi setelah terjadinya tindak pidana lain yang 

mendahuluinya, hal ini dikenal dengan tindak pidana asal.  

Pasal 2 Ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa :
17

 

Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak 

pidana : 

a. korupsi; 

b. penyuapan; 

c. narkotika; 

d. psikotropika; 

e. penyelundupan tenaga kerja; 

f. penyelundupan migran; 

g. di bidang perbankan; 

h. di bidang pasar modal; 

i. di bidang perasuransian; 

j. kepabeanan; 

k. cukai; 

l. perdagangan orang; 

m. perdagangan senjata gelap; 

n. terorisme; 

o. penculikan; 

p. pencurian; 

q. penggelapan; 

r. penipuan; 

s. pemalsuan uang; 

t. perjudian; 

u. prostitusi; 

v. di bidang perpajakan; 

w. di bidang kehutanan; 

x. di bidang lingkungan hidup; 

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau 

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 

(empat) tahun atau lebih. 

                                                            
17 Ibid, hlm. 5 
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Suatu konsep dasar dari suatu sistem tertentu adalah merupakan 

pokok-pokok pikiran mengenai pengertian-pengertian, asas, sistematika dan 

struktur yang berlaku menurut sistem hukum tertentu. Uraian tentang konsep 

dasar hukum pidana akan meliputi uraian tentang:
 18

 

1. Unsur suatu tindak pidana; 

2. Klasifikasi tindak pidana; 

3. Pertanggungjawaban pidana; 

4. Alasan-alasan pengurangan atau penghapusan pidana. 

 

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang 

pidana dalam sistem hukum common-law harus memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut:
 19

 

1. Tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan atau 

dikenal dengan istilah actus-reus; dan 

2. Tertuduh melakukan pelanggaran terhadap undang-undang 

dengan disertai niat jahat atau dikenal dengan istilah mens 

rea. 

 

Hukum pidana Belanda dalam hal ini berkaitan dengan unsur-unsur 

tindak pidana, tindak pidana harus mengandung unsur tindakan dan keadaan 

yang relevan yang menyertainya. Bagi hukum pidana Belanda unsur mens rea 

atau sikap batin pelaku merupakan unsur yang sangat penting. Tindak pidana 

dibedakan dalam kejahatan atau misdrijven dan pelanggaran atau 

overtredingen. Pada kejahatan unsur mens rea ini mutlak diperukan.
20

 

Dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya apabila orang itu telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 

                                                            
18Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, cv Mandar Maju, Bandung, 

2000, hlm.55. 
19Ibid, hlm. 56. 
20Ibid, hlm. 60. 
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melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik 

dalam undang-undang dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum 

memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. 

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak selalu dapat 

dipidana. Hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak 

pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk dapat menjatuhkan 

pidana terhadap seseorang itu tidak cukup dilakukannya tindak pidana saja 

tetapi juga harus memenuhi pula adanya syarat bahwa orang yang melakukan 

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.  

Prinsip diatas adalah suatu adagium yang sudah lama dianut secara 

universal dan telah menjadi asas dalam hukum pidana, yaitu “Tiada Pidana 

Tanpa Kesalahan” atau biasa juga disebut dalam berbagai bahasa yang 

populer, yaitu: Actus non facit reum, nisi mens sit rea; Nulla poena sine 

culpa; Geen straf zonder schuld; Ohne schuld keine strafe; An act does not 

make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy. 

Selain prinsip di atas dalam tataran ideal terdapat juga sebuah prinsip 

hukum yang menjamin bahwa segala prinsip hukum yang ada harus 

dilaksanakan tanpa pandang bulu yaitu prinsip hukum, bahwa setiap orang 

mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). 

Dalam praktek, ada banyak faktor yang menyebabkan keefektivitasan 

penerapan prinsip hukum dalam penegakan hukum suatu negara.  
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Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

menentukan berlakunya hukum itu adalah :
 21

 

1. Faktor hukumnya sendiri; 

2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang 

membentuk maupun yang menerapkan hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum; 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 

tersebut berlaku atau diterapkan; 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan 

rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam 

pergaulan hidup. 

 

F. Metode Penelitian 

Guna mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan 

adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang 

bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi 

adalah sebagai berikut : 

1. Spesifikasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif 

analitis, menurut Suharsimi Arikunto:
 22

 

Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, 

yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan 

gambaran yang bersifat sistematik, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat 

dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang 

terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis 

menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

 

                                                            
21 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang MempengaruhiPenegakan Hukum,PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5. 
22Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm. 45. 
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Artinya dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan informasi 

mengenai gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan 

yaitu pencucian uang. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis 

penulis juga akan memberikan gambaran yang bersifat sistematik, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat 

dalam  objek penelitian penulis yaitu konsep mens rea.  

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif.  

Ronny Hanitijo berpendapat bahwa:
 23

 

Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau 

pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk 

dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis dan doktrinal. 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep 

yang termsuk dalam disiplin ilmu hukum yaitu konsep mens rea, dan 

konsep pertanggungjawaban pidana.  

3. Tahap Penelitian 

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini 

adalah : 

a. Penelitian Kepustakaan 

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan 

yaitu:
 24

 

                                                            
23 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Hukum dan Jurimetri,Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1994, hlm. 37. 
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Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan 

sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan 

bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang 

berisfat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat. 

 

Adapun penelitian kepustakaan ini digunakan penulis dimaksudkan 

guna menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dalam penelitian kepustakaan  berupa bahan-bahan hukum yaitu ; 

1) Bahan hukum primer : 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,yang terdiri dari : 

a)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

b)  Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 

c) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

d) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

2) Bahan hukum sekunder : 

Bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisa bahan hukum sekunder, antara lain dari 

buku-buku yang bersangkutan. 

 

 

                                                                                                                                                                   
24Soerjono Soekanto& Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2001, hlm. 13. 
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3) Bahan hukum tersier: 

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder seperti artikel yang terdapat dari 

internet maupun kamus. 

5. Alat Pengumpulan Data 

a. Data Kepustakaan  

Data kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan 

yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan 

bahan lain dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis 

menggunakan alat pengumpul data berupa notebook, alat tulis, dan 

alat penyimpan data berupa flashdisk. 

6. Analisis Data 

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya 

akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara 

menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait 

dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-

undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang 

diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh 

para penegak hukum. 
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7. Lokasi Penelitian 

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang 

mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun 

lokasi penelitian yaitu: 

a. Perpustakaan 

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan 

Lengkong Dalam No. 17 Bandung. 

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 

Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung. 

3) Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Ir. H 

Juanda No. 4, Air Hitam, Samarinda. 

4) Warung Internet Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 

  



24 

 

 

8. Jadwal Penelitian 

No. KEGIATAN 

Desember 

2015 

Januari 

2016 

Februari 

2016 

Maret 

2016 

April-

Mei 

2016 

Juni 

2016 

1. 
Persiapan 

Penyusunan 

Proposal 

      

2. Seminar Proposal       

3. Persiapan 

Penelitian 

      

4. Pengumpulan Data       

5. Pengolahan Data       

6. Analisis Data       

7. 

Penyusunan Hasil 

Penelitian Kedalam 

Bentuk Penulisan 

Hukum 

      

8. Sidang 

Komprehensif 

      

9. Perbaikan       

10. Penjilidan       

11. Pengesahan       

 


