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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana pencucian uang atau lebih dikenal oleh masyarakat 

dengan istilah money laundering, merupakan istilah yang sering didengar dari 

berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang 

sehubungan dengan istilah pencucian uang. Dewasa ini istilah money 

laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang 

dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, 

yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
1
 Sedangkan menurut Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan 

definisi pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, 

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, 

menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan 

lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai 

merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk 

menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan 

sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.” 

 

Adapun tahap dari pencucian uang yaitu placement, tahap pertama 

pencucian uang, adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut 

ke dalam sistem keuangan. Layering, dalam tahap ini pencuci uang berusaha 

untuk memutuskan hubungan hasil kejahatan itu dari sumbernya. Integration, 
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pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi 

dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (tax-

able).
2
 

Salah satu wujud upaya pemerintah Indonesia dalam menekan 

maraknya tindak pidana pencucian uang atau money laundering adalah 

memberi perhatian khusus dalam hal aspek pembuktian. Pembuktian tentang 

benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, menjadi 

bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia 

dipertaruhkan. 

Dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) 

teori tentang beban pembuktian, yaitu:
3 

1. Beban Pembuktian pada Penuntut Umum   

Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang 

diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut 

umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut 

umum dalam requisitornya. Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, 

bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang 

bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan 

hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian 

ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan 

aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori beban 
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pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan Pasal 66 KUHAP 

dengan tegas menyebutkan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak 

dibebani kewajiban pembuktian”. Beban pembuktian seperti ini dapat 

dikategorisasikan beban pembuktian “biasa” atau “konvensional”.  

2. Beban Pembuktian pada Terdakwa  

Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai 

pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah di depan sidang 

pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak 

dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak 

pidana.  

3. Beban Pembuktian Berimbang  

Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/ 

atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan.  

Teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan 

berimbang” dalam artian terdakwa dan Penuntut saling membuktikan 

kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa. 

Apabila ditilik secara intens, detail dan rinci, ketentuan Pasal 77 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menganut adanya dua sistem 

pembuktian  yaitu “sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan 

berimbang” dan “sistem negative”  sebagaimana ketentuan KUHAP. Dalam 

penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pengertian “pembuktian 

terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”,  yakni terdakwa mempunyai 

hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana yang 
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didakwakan terhadapnya dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk 

membuktikan dakwaannya. Kata-kata ”bersifat terbatas” dimaksudkan bahwa 

apabila terdakwa secara yakin dapat membuktikan bahwa dakwaan yang 

ditujukan kepadanya tidak terbukti atau tidak benar, hal ini bukan berarti 

terdakwa tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan 

oleh JPU. Sebab JPU, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan 

dakwaannya.
4
 

Terkait dengan pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang, Langkah cepat telah dilakukan pemerintah dengan 

mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang disempurnakan 

menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan saat ini diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dibentuknya Undang-undang 

Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan political will 

negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang. Konsep 

yang revolusioner dituangkan dalam peraturan ini adalah dipergunakannya 

beban pembuktian terbalik (Omkering van het Bewijslat). Memberi hak 

terdakwa untuk menjelaskan dan membantu mempermudah proses 

persidangan atas dakwaan yang sebelumnya telah ditelusuri oleh Jaksa 

Penuntut Umum. Hal tersebut didasarkan atas dalam Pasal 78 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 ayat (1) menyatakan bahwa, dalam pemeriksaan di 

sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim 
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memerintahkan terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang terkait 

dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Kemudian dalam ayat (2) nya menyatakan 

“terdakwa membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan 

berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat-alat bukti yang cukup. 

Namun, sistem pembuktian terbalik dinilai dapat berpotensi menusuk 

hak asasi manusia karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah 

(presumption of innocence), karena dalam asas ini dikatakan bahwa seseorang 

belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang 

inkhract van bewist gedaan, artinya terdakwa berperan aktif terhadap 

pembuktian.
5
 

Melihat uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin 

mengkaji penelitian dan memberi judul penelitian: “TINJAUAN YURIDIS 

BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS PADA TINDAK 

PIDANA PENCUCIAN UANG”. 

 

B.  Perumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, ada 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Problematika yuridis apakah yang kemungkinan terjadi dari diterapkannya 

sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang? 

2. Apakah sistem pembuktian terbalik terbatas tidak bertentangan dengan 

asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada 

dasarnya penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui problematika yuridis yang kemungkinan terjadi dari 

diterapkannya sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang.  

2. Mengetahui bertentangan atau tidaknya sistem pembuktian terbalik 

terbatas dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).  

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada 

dasarnya  penulisan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Diketahui problematika yuridis yang kemungkinan terjadi dari 

diterapkannya sistem pembuktian terbalik terbatas dalam 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang  
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b. Diketahui bertentangan atau tidaknya sistem pembuktian terbalik 

terbatas dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)  

2. Manfaat Praktis: 

a. Sebagai syarat untuk kelulusan studi di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

b. Sebagai referensi bagi segenap civitas akademika yang ingin 

mempelajari tentang pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian 

uang. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Canggihnya transaksi bisnis internasional telah memfasilitasi berbagai 

bentuk money laundering yang akhirnya mengaburkan semua uang hasil 

kejahatan. Tindak pidana pencucian, bila dipandang sepintas bukan 

merupakan suatu tindak pidana yang riskan, namun kenyataannya dampaknya 

sangat berbahaya mengingat hasil kejahatan yang dilakukan selalu dalam 

nominal yang besar, sehingga dapat berpotensi mengganggu stabilitas 

keuangan negara.  

Bukti riil dari upaya pemerintah dalam menegakkan pemberantasan 

tindak pidana pencucian uang dimulai dari dibentuknya Undang-Undang yang 

mengatur pemberantasan tindak pidana pencucian uang hingga meratifikasi 

konvensi PBB. Hal tersebut juga terlibat didalamnya diaturnya mengenai 

pembuktian yang memegang peranan sentral dalam menentukan nasib 

terdakwa selanjutnya. Dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, 
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diterapkan sistem pembuktian terbalik terbatas yang memberi ruang bagi 

terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. 

Namun, diterapkannya sistem pembuktian terbalik terbatas dalam 

pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak serta merta dapat 

dilaksanakan secara optimal mengingat terdapat beberapa problematika 

yuridis yang kemungkinan terjadi, seperti bertentangannya sistem pembuktian 

terbalik ini dengan salah satu asas dalam sistem hukum pidana yaitu asas 

praduga tak bersalah (presumption of innocence).  

 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 

penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena 

menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui 

bahan-bahan kepustakaan. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data 

sekunder ini mencakup: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan 

terdiri atas: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 
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2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang diperbarui dengan 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan    Tindak Pidana Pencucian Uang; 

3) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian 

uang. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas: 

1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana; 

2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian 

Uang; 

3) Kepustakaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; 

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: 

1) Kamus hukum;  

2) Ensiklopedia. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

mengumpulkan, mencari, mempelajari dan menginventaris buku-buku dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya 

dengan pokok permasalahan. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode 

analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian di susun secara 
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sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai 

kejelasan masalah dibahas.
6
 Adapun teknis pengambilan kesimpulannya 

adalah metode induktif. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Guna mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi penulisan 

penelitian hukum ini, sistematika penulisan dapat dibagi menjadi empat bab 

dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang 

tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang (money 

laundering), Tinjauan umum tentang alat bukti serta sistem pembuktian, dan 

tinjauan umum tentang hak-hak tersangka. 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari 

problematik yuridis yang kemungkinan terjadi dalam diterapkannya sistem 

pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan 

korelasi sistem pembuktian terbalik dengan asas praduga tak bersalah 

(presumption of innocence). 

BAB IV Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

                                                           
6
 Ronny Hanintijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hal. 16 


