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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

  

A. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang 

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 ditanamkan ke usaha pencucian 

pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil 

usaha pelacuran.
10

 

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 

                                                             
10 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan 

Kepailitan, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 17. 
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ini mengacu kepada pencucian uang.
11

 

Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui 

pemberlakuan Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan 

Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998).
12

 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 

pencucian uang ke seluruh dunia. Dari inisiatif internasional ini, istilah pencurian 

uang menyebar ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik negara 

masing-masing.
13

 

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, tiap-

tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan 

antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.
14

  

Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam 

dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-undang Nomor 

                                                             
11 Hanafi Amrani, Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-

Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi 

Pidana, dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm 3. 
12 Ibid., hlm 4. 
13 Ibid., hlm 5. 
14 Ibid., hlm 17. 
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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 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 
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ekonomi.
15

 

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 

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.
16

 

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. 

B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada defini secara 

Universal dan komprehensif, namun beberapa ahli mengemukakan diantaranya : 

Welling mengemukakan bahwa “money laundering is the process by 

which one conceals the existance, illegal source, or illegal application of income, 

and than disguises that income to make it appear legitimate”.
17

 

                                                             
15 Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money 

Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, 

USU, 2006, Hlm. 2. 
16 Ibid  
17 Sutan Remy Sjahdeidi, Seluk Beluk Tindak... Op. Cit, hlm 2. 
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Sedangkan Black Law Dictionary mengemukakan bahwa “Money 

Laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or 

laundering it so it appers to have been gotten lagally
18

 

Sementara itu lembaga internasional yang memiliki concern terhadap 

pencucian uang yaitu The Financial Action Task Force (FATF) dimana 

Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut aktif didalamnya mendefinisikan 

pencucian uang sebagai: 

“Money laundering as the processing of criminal proceeds to disguise 

their illegal origin in order to legitimise the ill-gotten gains of crime”
19

 

Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara 

umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan 

perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh 

organization crime, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, 

perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan 

atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, 

sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi 

bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.
20

 

C. Objek Pencucian Uang  

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 

                                                             
18 Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak... Op. Cit., hlm 18. 
19 Ibid. 
20 Emmy Yuhassarie, Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya 

Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Cetakan 1, Jakarta 

Selatan : Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm 45. 
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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.
21

  

D. Tujuan Pencucian Uang 

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya
22

 : 

Pertama : 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. 

Kedua : 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. 

Ketiga  : 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.   

E. Tahap-tahap Proses Pencucian Uang 

                                                             
21 Sutan Remy Sjahdeidi, Op. Cit, hlm 7. 
22http://elearning.ppatk.go.id. 14 Oktober 2015. 12.58  

http://elearning.ppatk.go.id/
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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 khususnya pengedaran obat bius (narkoba), 

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.
23

  

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. 
24

 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 

                                                             
23 Tb. Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Cetakan 1, Bandung : MQS 

Publishing, hlm 41. 
24 Sutan Remy Sjahdeidi, Loc. Cit. 
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kali itu asal-usul uang tersebut tidak 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.
25

 

 

F. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang 

Dalam melaksanakan pencucian uang, modus operandi yang biasa 

dilakukan dengan beberapa cara yakni :
26

 

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  

                                                             
25 Hanafi Amrani, Op. Cit., hlm 16 
26 Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm 28. 
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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  

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 
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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  

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.   

G. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perbuatan yang dikategorikan 

sebagai tindak pidana pencucian uang sebagimana dalam Bab II Pasal 3 sampai 

Pasal 5, berikut ini pembahasan pasal demi pasal tersebut : 

a) Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif 

1. Pasal 3 

 Formulasi delik 

Pasal 3 : 
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“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). (catatan : 

dalam penjelasan hanya disebutkan cukup jelas)”. 

 Unsur-Unsur Pasal
27

 

Memperhatikan formulasi pasal 3 tersebut, berarti unsur-unsur 

pasalnya meliputi : 

(1) Setiap orang 

(2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 

surat berharga atau perbuatan lain; 

(3) Harta kekayaan 

(4) Diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1); 

(5) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 

harta kekayaan; 

Untuk mempermudah pemaknaan terhadap unsur pasal 3 ini, 

maka pembahasannya akan diuraikan dalam bentuk unsur-unsur 

pasal sebagai berikut : 

                                                             
27 Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak..... Op. Cit., hlm 39-55. 
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(1) Unsur setiap orang; 

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 9. Secara tegas 

diatur pengertian setiap orang, bahwa setiap orang adalah orang 

perseorangan atau korporasi. 

Dengan demikian sudah jelas bahwa unsur setiap orang itu 

berarti orang perorangan atau korporasi, sehingga pasal 3 ini 

dapat diterapkan terhadap subyek hukum orang maupun 

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; 

Mencermati perbuatan yang menjadi unsur dalam pasal ini 

penyusun undang-undang mengintegrasikan 11 (sebelas) 

perbuatan yang berbeda. Mengingat masing-masing perbuatan 

tidak semuanya sejenis dan memiliki makna sendiri-sendiri, 

maka masing-masing perbuatan diuraikan satu persatu sebagai 

berikut : 

(a) Menempatkan; menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) kata “menempatkan” antara lain berarti (1) 

menaruh, meletakkan, memasang; (2) memberikan tempat 
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(bekas); (3) memberi tempat (duduk, bekerja, bermalam, 

dsb), menentukan tempatnya, menyesuaikan. 

Dalam ketentuan umum pasal 1 UU PPTPPU angka 4, 

disebutkan istilah “menerima penempatan” sebagai bagian 

dari transaksi keuangan yang bunyi lengkapnya adalah sbb : 

Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau 

menerima penempatan, penyetoran, penarikan, 

pemindahbukuuan, pentransferan, pembayaran, hibah, 

sumbangan, penitipan, dan/atau kegiatan lain yang 

berhubungan dengan uang. Dengan memperhatikan istilah 

“menempatkan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU 

PPTPPU butir 4, maka pengertian “menempatkan” berarti 

merupakan salah satu bentuk transaksi dengan cara 

menaruh. Meletakkan, atau memasang harta kekayaan ke 

dalam salah satu penyedia jasa (harta kekayaan atau 

keuangan) atau tempat tertentu. 

(b) Mentransfer; 

Transfer merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan 

melalui jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana 

tertentu sesuai dengan perintah dari pemberi amanat yang 

ditujukan untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima 

transfer. Sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi 

dibidang perbankan, maka transfer biasanya dapat 
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dilakukan secara real time karena masing-masing bank 

sudah terhubung secara online, baik terhadap bank sejenis 

maupun bank yang berbeda. 

(c) Mengalihkan; 

Mengalihkan adalah merupakan salah satu bentuk transaksi 

atas harta kekayaan dengan cara memindahkan harta 

kekayaan ke pihak lain. Pemindahan harta kekayaan kepada 

pihak lain biasanya dilakukan dengan cara memindahkan 

ke atas nama orang lain. Pengalihan harta kekayaan kepada 

orang lain tidak selalu disertai dengan pemindahan atas 

nama barang itu, tetapi juga dapat dilakukan pengalihan 

kekuasaan atas harta kekayaan itu.  

(d) Membelanjakan; 

Membelanjakan adalah merupakan salah satu bentuk 

transaksi atas harta kekayaan (uang) dengan cara 

mengeluarkan atau menggunakan uang untuk belanja.  

(e) Membayarkan; 

Membayar adalah merupakan salah satu bentuk transaksi 

(keuangan) atas harta kekayaan dengan cara memberikan 

uang (harta kekayaan) untuk membayar. Aktivitas 

membayar biasanya dalam bentuk uang, namun demikian 

pembayaran bisa dilakukan tidak dalam bentuk uang 

misalnya dengan cek. 
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(f) Menghibahkan; 

Hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata, yaitu 

merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada 

waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat 

ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna 

keperluan si penerima hibah. 

(g) Menitipkan; 

Menurut KBBI “menitipakan” sama dengan “menitip” yang 

artinya adalah : (1) menaruh (barang dsb) supaya disimpan 

(dirawat, disampaikan kepada orang lain, dsb); (2) 

mengamanatkan (untuk menyampaikan dsb); 

menumpangkan (barang dagangan) supaya dijualkan. 

Relevan dengan arti menurut KBBI tersebut, maka 

menitipkan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk 

transaksi atas harta kekayaan dengan cara menaruh supaya 

disimpan, mengamanatkan atau menumpangkan supaya 

dijual. 

(h) Membawa ke luar negeri; 

Membawa ke luar negeri adalah merupakan salah satu 

bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara membawa 

harta kekayaan dengan cara membawa harta kekayaan ke 

luar yuridiksi Negara Indonesia. Membawa keluar negeri 

ini maksudnya bisa diartikan membawa harta kekayaan itu 



32 
 

secara langsung maupun tidak langsung baik dilakukan 

secara fisik maupun secara yuridis dengan menggunakan 

media jasa keuangan bank atau non bank. 

(i) Mengubah bentuk; 

Mengubah bentuk merupakan salah satu bentuk transaksi 

atas harta kekayaan dengan cara mengubah bentuk harta 

kekayaan dalam bentuk yang lain yang berbeda dari bentuk 

semula. Transaksi mengubah bentuk dapat dilakukan 

misalnya dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan 

dari semula berupa uang diubah bentuknya menjadi surat 

berharga, barang berharga seperti emas, berlian dll. 

(j) Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga; 

Yang dimaksud dengan menukarkan dengan mata uang 

disini dapat diartikan menukarkan harta kekayaan (yang 

tidak berwujud uang) ke dalam wujud uang, atau 

menukarkan uang dengan jenis mata uang berbeda dari 

mata uang sebelumnya, atau dengan jenis mata uang 

sebelumnya, atau juga dengan jenis mata uang yang sama 

tetapi ukuran pecahan yang berbeda. Sedangkan 

menukarkan dengan surat berharga artinya menukarkan 

harta kekayaan ke dalam surat berharga atau sebaliknya 

dari surat berharga ke uang atau harta kekayaan lain. 
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Kegiatan ini bisa dilakukan baik langsung maupun melalui 

penyedia jasa keuangan. 

(k) Perbuatan lain; 

Yang dimaksudkan dengan perbuatan lain atas harta 

kekayaan disini berarti tindakan-tindakan lain 

(selain”menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, 

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga) atas 

harta kekayaan yang mungkin terjadi sejalan dengan 

perkembangan model transaksi dan perkembangan 

masyarakat yang belum terjangkau dalam hukum positif. 

 

(3) Atas harta kekayaan; 

Pengertian “harta kekayaan” berdasarkan ketentuan umum 

pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa: 

Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak 

bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, 

yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Mencermati pengertian harta kekayaan tersebut, terlihat bahwa 

penyusun Undang-Undang tidak hanya memberikan definisi 

tentang ruang lingkup pengertian benda (semua benda bergerak 

atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang 
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tidak berwujud), tetapi juga cara perolehannya (yang diperoleh 

baik secara langsung maupun tidak langsung). Penggolongan 

berdasarkan benda bergerak dan tidak bergerak serta benda 

berwujud dan tidak berwujud dalam hukum keperdataan dapat 

dijelaskan sbb : 

(a) Benda bergerak dan benda tidak bergerak; 

Pengaturan benda berdasarkan kriteria bergerak dan tidak 

bergerak diatur dalam pasal 504 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer). Benda bergerak diatur 

dalam pasal 509-518, sedangkan benda tidak bergerak 

diatur dalam pasal 506-508. 

Menurut Subekti, benda tidak bergerak (onroerend) 

sebenarnya masih bisa dikategorikan berdasarkan 

beberapa hal yaitu : 

Pertama, karena sifatnya yaitu tanah, termasuk segala 

sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena 

perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan 

secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi, misalnya 

sebidang perkarangan, beserta dengan apa yang terdapat di 

dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun disitu secara 

tetap (rumah) dan yang ditanam disitu (pohon), terhitung 

buah-buahan dipohon yang belum diambil. 
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Kedua, karena tujuan pemakaiannya, yaitu segala apa 

yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan 

dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti 

tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu 

misalnya mesin mesin dalam suatu pabrik. 

Ketiga, karena ditentukan oleh undang-undang, yaitu 

segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang 

tidak bergerak. 

(b) Benda yang berwujud dan benda tidak berwujud; 

Pengaturan tentang benda berwujud dan benda tidak 

berwujud diatur dalam pasal 503 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer) yang formulasinya ada yang 

mengistilahkan dengan benda bertubuh dan benda yang 

tidak bertubuh. Terhadap benda yang tidak berwujud walau 

benda tersebut tidak memiliki wujud akan tetapi sebenarnya 

merupakan hak yang dilekatkan atas benda yang berwujud. 

 Sedangkan cara perolehan dari benda-benda tersebut dapat 

diuraikan sbb : 

(a) Yang diperoleh langsung; 

Artinya harta kekayaan tersebut diperoleh secara langsung 

tanpa melalui orang lain. 

(b) Yang diperoleh tidak langsung; 
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Artinya perolehan harta kekayaan itu bisa diperoleh melalui 

pihak lain atau orang lain. 

(4) Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 

(1); 

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah yang 

dimaksud dengan istilah “diketahuinya” atau “patut diduganya” 

itu? 

Pengertian “diketahui” atau “patut diduganya” sesungguhnya 

merupakan bentuk “kesalahan” dalam hukum pidana, yaitu 

sebagai salah satu syarat untuk dapat dipidananya suatu 

perbuatan.
28

 

unsur “diketahuinya” pada hakikatnya adalah bentuk dari 

“kesengajaan”. 

(5) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul harta kekayaan; 

Pengertian “dengan tujuan menyembunyikan atau 

menyamarkan asal usul harta kekayaan” ini mengandung 

maksud bahwa penyusun Undang-Undang memformulasikan 

unsur ini sebagai bentuk “kesengajaan”.  

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa yang dimaksud 

dengan “menyembunyikan” dan “menyamarkan” itu? 

                                                             
28 Syarat dapat dipidananya seseorang adalah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum 

dan dapat dipertanggung jawabkan atau ada perbuatan pidana dan ada kesalahan. 



37 
 

Istilah “menyembunyikan” menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) diartikan sebagai menyimpan (menutupi dsb) 

supaya jangan terlihat (tidak terlihat). Dengan demikian unsur 

“menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber 

dari tindak pidana” berarti dapat diartikan “menyimpan atau 

menutupi supaya jangan terlihat asal usul harta kekayaan 

tersebut bersumber dari tindak pidana”. 

Sedangkan kata “menyamarkan” berarti menjadikan 

(menyebabkan dsb) samar, mengelirukan, menyesatkan atau 

juga berarti “menyembunyikan (maksud)”. Dengan demikian 

pengertian “menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang 

bersumber dari tindak pidana” berarti “menyebabkan samar, 

mengelirukan, menyesatkan, atau menyembunyikan asal-usul 

harta kekayaan, sehingga tidak terlihat bahwa asal-usul harta 

kekayaan itu dari tindak pidana”. 

 Ancaman Pidana. 

Ancaman pidana pasal ini menggunakan sistem maksimum dan 

ancamannya sangat tinggi  yaitu maksimum pidana badan berupa 

pidana penjara yaitu selama 20 (dua puluh) tahun, selain itu juga 

ada ancaman pidana denda yang tingga yaitu denda paling banyak 

Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

2. Pasal 4 

 Formulasi delik :  
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Pasal 4 : 

“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 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).” 

 Unsur-Unsur Pasal
29

 

Dengan demikian yang menjadi unsur pasal 4 tersebut adalah sbb : 

(1) Setiap orang; 

(2) Yang menyembunyikan atau menyamarkan; 

(3) Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, 

atau kepemilikan yang sebenarnya; 

(4) Atas harta kekayaan; 

(5) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1); 

Untuk mempermudah pemaknaan terhadap unsur pasal 4 ini, maka 

pembahasannya akan diuraikan masing-masing unsur pasal sebagai 

berikut: 

(1) Setiap orang; 

Bahwa unsur subyek setiap orang dalam pasal 4 ini berarti 

subyek hukum orang maupun korporasi sebagaimana dalam 

pembahasan setiap orang dalam pasal 3. 

(2) Menyembunyikan atau menyamarkan; 

                                                             
29 Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak..... Op. Cit., hlm 58-63. 
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Terhadap unsur delik ini, antara “menyembunyikan” dan 

“menyamarkan” itu sifatnya alternatif, artinya dapat digunakan 

salah satu dengan menentukan unsur mana yang paling tepat 

dari suatu peristiwa pidana. Arti dari unsur delik 

menyembunyikan atau menyamarkan merujuk dengan 

pembahasan unsur menyembunyikan atau menyamarkan pada 

pembahasan menyembunyikan atau menyamarkan dalam Pasal 

3. 

(3) Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, 

atau kepemilikan yang sebenarnya; 

Dilihat dari sisi formulasi, unsur ini bersifat alternatif, artinya 

“Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, 

atau kepemilikan yang sebenarnya” bersifat pilihan. Karena 

sifatnya alternatif, artinya yang disembunyikan atau 

disamarkan sebagaimana penjelasan unsur sebelumnya bisa 

“asal-usul, sumbernya, lokasinya, peruntukannya, pengalihan 

hak-haknya, atau kepemilikan yang sebenarnya” dari harta 

kekayaan. 

(4) Atas harta kekayaan; 

Penjelasan serta pembahsan unsur “atas harta kekayaan” dalam 

pasal 4 mengacu pada pembahasan unsur “atas harta kekayaan” 

dalam unsur 3 yang terdapat pada pembahasan sebelumnya. 
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(5) Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 

(1); 

Penjelasan serta pembahasan unsur “yang diketahui atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)” dalam pasal 4 mengacu pada 

penjelasan dan pembahasan unsur “yang diketahui atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)” dalam pasal 3. 

 Ancaman pidana. 

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 

4 ini sangat tinggi. Untuk pidana badan menggunakan ancaman 

maksimal yaitu 20 (dua puluh) tahun sama dengan ancaman pasal 

3, sedangkan ancama pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) lebih rendah dari ancama denda pasal 3. 

b) Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif 

3. UU PPTPPU selain memformulasikan tindak pidana pencucian uang 

aktif yaitu sebagimana diatur dalam pasal 3 dan 4, juga 

memformulasikan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana 

diatur dalam pasal 5, yaitu tindak pidana menerima atau menguasai 

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, 

penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang 
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diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana. 

 Formulasi delik 

Pasal 5 : 

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 

penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang 

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 

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

bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan 

sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. 

 Unsur-unsur Pasal
30

 

Mencermati formulasi pasal 5 ayat (1), maka unsur-unsur pasalnya 

dapat diuraikan sbb: 

(1) Unsur setiap orang; 

(2) Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau 

menggunakan; 

(3) Harta kekayaan; 

(4) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1); 

Guna mempermudah pemahaman, maka tiap-tiap unsur akan 

dibahas sebagai berikut: 

(1) Unsur Setiap orang; 

                                                             
30 Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak..... Op. Cit., hlm 69-71. 
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Unsur setiap orang dalam pasal 5 ini artinya sama dengan unsur 

setiap orang dalam pasal 3 maupun pasal 4 yang berarti subyek 

hukum orang dan subyek hukum korporasi, oleh sebab itu 

uraian dan pembahasan unsur setiap orang dalam pasal 5 ini 

sama dengan pembahasan pasal 3. 

(2) Unsur menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 

penukaran, atau menggunakan; 

Unsur kedua dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif baik 

atas perbuatan menerima atau menguasai, yaitu perbuatan 

menerima atau menguasai penempatan; menerima atau 

menguasai pentransferan; menerima atau menguasai 

pembayaran; menerima atau menguasai hibah; menerima 

atau menguasai sumbangan; menerima atau menguasai 

sumbangan; menerima atau menguasai penitipan; menerima 

atau menguasai penukaran; atau menggunakan harta 

kekayaan. 

Untuk lebih jelasnya masing-masing perbuatan diuraikan 

secara rinci sebagai berikut: 

(a) Perbuatan menerima atau menguasai; 
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Pengertian “menerima” menurut KBBI yang relevan 

dengan transaksi
31

 keuangan antara lain dapat diartikan: 

(1) Menyambut; mengambil (mendapat, menampung) 

sesuatu yang diberikan, dikirimkan; 

(2) Mengesahkan; membenarkan; menyetujui; meluluskan 

atau mengabulkan; 

(3) Mendapat sesuatu; 

(4) Menganggap; 

(5) Mengizinkan. 

Sedangkan pengertian menguasai yang memiliki relevansi 

dengan transaksi keuangan berarti: 

(1) Berkuasa atas, memegang kekuasaan atas; 

(2) Mengurus; 

(3) Mengendalikan; penempatan, pentransferan, 

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau 

penukaran atas harta kekayaan. 

(b) Perbuatan menggunakan; 

Arti kata “menggunakan” menurut KBBI adalah merupakan 

kata kerja yang berarti mamakai, mengambil manfaatnya 

atau melakukan sesuatu. 

                                                             
31 konteks transaksi yaitu seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban 

atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, biasanya berpasangan 

dengan bentuk-bentuk transaksi keuangan yaitu ”menerima penempatan, penyetoran, penarikan, 

pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran 

atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain 
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(3) Harta kekayaan; 

Pengertian dan pembahasan unsur “harta kekayaan” yang 

dimaksud dalam pasal 5 ini sama dengan unsur “harta 

kekayaan” dalam pasal 3 dan pasal 4, sehingga pembahasannya 

tidak perlu diulangi. 

(4) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 

(1); 

Pengertian dan pembahasan unsur “diketahuinya atau patut 

diduganya merupak hasil tidak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)” dalam pasal 5 ini sama 

dengan unsur “diketahuinya atau patut diduganya merupak 

hasil tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

ayat (1)” dalam pasal 3 dan pasal 4 sehingga tidak perlu 

dibahas ulang. 

Sementara itu terkait dengan formulasi pasal 5 ayat (2) 

memperlihatkan bahwa dalam ayat (2) ini merupakan bentuk 

pengecualian, dimana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban 

palaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

 Ancama pidana 

Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) 

menggunakan sistem maksimal, dengan ancaman pidana badan 
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berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

H. Independent Crime dan Dependent Crime 

Maksud dari Independent crime dan dependent crime disini adalah suatu 

tindak pidana dikatakan bergantung atau tidak bergantung dengan tindak pidana 

lain atau dalam konteks tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana asal 

(predicate crime). Jadi independent crime adalah tindak pidana yang bisa berdiri 

sendiri yang pembuktiannya tidak bergantung dengan tindak pidana asal 

(predicate crime) atau tindak pidana lain, sedangkan dependent crime adalah 

tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri yang konsekuensi pembuktiannya 

juga bergantung dengan tindak pidana asal (predicate crime) atau tindak pidana 

lain. Dalam hal lain independent crime juga biasa disebut sebagai kejahatan 

tunggal, sedangkan dependent crime merupakan kejahatan lanjutan. Pada 

hakekatnya tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang sangat 

bergantung dengan adanya tindak pidana asal (predicate crime), oleh karena itu 

Tindak pidana pencucian uang dipandang sebagai follow up crime atau 

supplementary crime (tindak pidana lanjutan atau tambahan) yang diawali dengan 

adanya tindak pidana asal, meskipun pada dasarnya tindak pidana pencucian uang 

merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (as seperate crime). Tindak pidana 

pencucian uang sangat tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya, namun 

dalam perkembangannya, khususnya dalam pembuktian terdapat perdebatan 

tentang pembuktian tindak pidana pencucian uang, apakah harus dibuktikan 

terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime) ataukah tidak perlu 
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dibuktikan terlebih dahulu? Dalam pembahasan dalam BAB berikutnya penulis 

akan memaparkan tentang perlu tidaknya tindak pidana asal (predicate crime) 

dalam tindak pidana pencucian uang dibuktikan terlebih dahulu. 

I. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Persfektif Hukum Islam 

Hukum islam berisi seperangkat aturan yang ditetapkan oleh tuhan yang 

didalamnya mencakup semua aspek kehidupan manusia, yang bersandar pada dua 

aspek utama, yakni Al-Qur’an dan hadits. Adapun pembahasan mengenai 

kejahatan-kejahatan dalam khazanah hukum islam biasa dikenal dengan fikih 

jinayah atau hukum pidana islam. Fiqih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara’ 

yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya 

(uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.
32

 Hukum pidana 

merupakan hukum publik. 
33

 artinya, ia merupakan hukum yang mengatur 

pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. 

Baik berupa fasilitas umum, maupun kepentingan manusia sendiri. Seperti jiwa 

dan badan. Dalam hukum pidana islam praktek memberikan sanksi pidana kepada 

setiap pelaku tindak pidana yang bersifat publik tersebut. 

Sedangkan pengertian dari jarimah sendiri adalah larangan-larangan 

syara’ yang dicantumkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.
34

 

Larangan-larangan tersebut kadangkala dapat berupa suatu tindakan 

mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang 

diperintahkan. Jadi, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah apabila 

                                                             
32 Ahmad Wardi muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm ix 
33 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, 

hlm 5 
34 Ahmad Hasan Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 

1986, hlm 1 



47 
 

dilarang oleh syara’. Apabila dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka 

jarimah dapat digolongkan menjadi 3, yaitu: 

1. Jarimah hudud 

Adalah jarimah baik perbuatan maupun ancaman hukumannya sudah 

ditentukan oleh nash (Al-Qur’an dan hadits). Contohnya zina,
35

 riddah 

(murtad),
36

 qodzaf (tuduhan perbuatan zina),
37

 hirobah (perampokan),
38

 

minum-minuman keras (khomer).
39

 

2. Jarimah qishash atau diyat 

Adalah jarimah yang berkenaan dengan nyawa dan diri manusia. Dalam 

literatur kajian tentang pidana islam, qishash ini seringkali dikaitkan 

dengan masalah diyat
40

 sehingga menjadi pidana qishash-diyat. Hal ini 

bisa dimengerti mengingat pidana qishash ini merupakan hukuman yang 

telah ditentukan batasnya (baik itu batas tertinggi maupun terendahnya) 

yang menjadi hak perorangan (korban/walinya), hal ini tentu berbeda 

dengan sanksi pidana hudud dimana mengenai hukumannya adalah mutlak 

menjadi hak Allah. Contohnya pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa 

sengaja, pembunuhan khilaf. 

3. Jarima ta’zir 

                                                             
35 QS. An-Nur Ayat 1 dan 2. 
36 QS. An-Nisa’ Ayat 137. 
37 QS. An-Nur Ayat 4. 
38 QS. Al-Maidah Ayat 33. 
39 Topo Santoso, membumikan Hukum Pidana Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, 

hlm 22 dan QS Al-Maidah Ayat 90. 
40 Diyat adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada 

korban atau keluarganya melalui putusan hakim, lihat As-Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah, Daar Al-

Fikr, Beirut, 1972, hlm 107. 
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Yaitu pidana baik jenis perbuatannya maupun hukumannya tidak 

dicantumkan secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur’an dan hadits. Oleh 

karena itu, maka penerapan kebijakan mengenai bagaimana seharusnya 

bentuk pidana ta’zir, berat ringannya, dan cara eksekusinya sepenuhnya 

merupakan wilayah kewenangan manusia yakni melalui peraturan 

perundang-undangan oleh penguasa atau melalui ijtihad hakim dalam 

vonis hukumannya.
41

 Yang dapat diberikan secara bertingkat mulai dari 

memberikan nasihat, dera, hukuman kurungan sampai pada pidana mati 

khusus untuk kejahatan yang membahayakan umum.
42

 

Jarimah ta’zir ini dibagi 2 macam, yaitu: 

a. Jarimah yang macam perbuatannya sudah ditentukan oleh nash (Al-

Qur’an dan hadits), sedangkan hukumnya diserahkan kepada manusia 

(hakim atau pemerintah). 

b. Jarimah yang baik macam perbuatannya maupun hukumannya 

diserahkan kepada manusia. Misalnya peraturan lalu lintas, tata tertib 

kependudukan.
43

 

Jadi konsep pemidanaan ta’zir pada prinsipnya adalah menjadi 

kewenangan penguasa untuk menggariskan asas-asasnya dalam pertauran 

perundang-undangan (qannun), dimana dalam pembuatannya maupun 

dalam penerapannya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an dan 

                                                             
41 Mahrus Ali, Penggunaan Sanksi Tindakan dan Relevansinya Bagi Usaha dan 

Penanggulangan Kejahatan Korporasi di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm 151. 
42 Rohidin, Sikap Hukum Islam Dalam Merespon White Collar Crime, arikel dalam jurnal 

Hukum, Vol 1 No. 2 Tahun 1994, hlm 72. 
43 Marsum, Jarimah Ta’zir, perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1998, hlm 1. 
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hadits serta harus mempertimbangkan prinsip bahwa Undang-Undang itu 

dibuat dalam rangka menciptakan kemaslahatan manusia serta mencegah 

kerugian yang akan menimpanya. Artinya, hakim pelaksana Undang-

Undang tentang pidana ta’zir ini benar-benar memiliki kewenangan 

melakukan interpretasi hukum yang luas dalam praktek pelaksanaannya. 

Sebab yang terpenting diperhatikan hakim dalam pemidanaan ta’zir ini 

adalah bahwa pidana itu dijatuhkan dalam rangka mewujudkan 

kemaslahatan dan sekaligus menghindari/mencegah kemungkinan 

terjadinya kerusakan.
44

 

Melihat ketentuan-ketentuan mengenai jarimah ta’zir diatas, maka tindak 

pidana pencucian uang dapat digolongkan kedalam jarimah ta’zir. Karena tindak 

pidana pencucian uang ini merupakan suatu kasus kejahatan dalam dimensi baru 

dimana pada masa rosul dan khalifah tindak pidana ini belum dikenal, atau 

jarimah ini dapat dikatakan sebagai jarimah selain jarimah yang ditetapkan oleh 

syara’ (selain jarimah hudud dan qishash). 

Tindak pidana pencucian uang dalam penggolongannya kedalam jarimah 

ta’zir karena dikaitkan dengan ijtihad (memutus suatu perkara dengan akal karena 

belum ada illat hukum) dan karena belum jelas ketentuan hukumnya sehingga 

dapat pula  dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah merupakan 

suatu jarimah yang ada karena ditentukan oleh ijtihad ulul amri (pemerintah) demi 

kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan 

                                                             
44 M. Abdul Kholiq, AF, Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum 

Pidana di Indonesia, Thesis, Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2001, hlm 313. 
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penentuan kemaslahatan umum.
45

 Hukum ta’zir boleh dan harus diterapkan sesuai 

dengan kemaslahatan umum, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah: “ta’zir itu 

sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”
46

 kaidah ini diperkuat dengan 

isi surat An-nisa’ ayat 82 yang artinya: “..sekiranya Al-Qur’an ini bukan dari 

Allah, pasti mereka mendapatkan banyak pertentangan didalamnya”. Ayat Al-

Qur’an tersebut dengan jelas memerintahkan agar dalam menghadapi ajaran 

ajaranNya hendaknya dipergunakan akal pikiran, karena hanya dengan cara 

demikianlah kebenaran mutlak Al-Qur’an dapat diyakinkan.
47

’  

Selanjutnya berkaitan dengan jarimah ta’zir ini diperkuat dalam Al-

Qur’an surat An-nisa’ ayat 59 yang artinya: “hai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah, taatlah kepada rosul dan penguasa darimu (ulul amri). Jika kamu 

berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) 

Rasul..”. sehingga jika ada suatu kasus tindak pidana yang bersifat baru, bukan 

telah berarti tidak ada hukumnya ataupun aturan pidana yang mengaturnya, dan 

bukan berarti tindakan tersebut menjadi legal untuk dilakukan. Sebab meski 

belum ada peraturan hukum yang mengaturnya (apalagi belum secara tegas dan 

jelas diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits) maka kasus tersebut tidak dapat 

langsung diputus begitu saja, sebab kita masih dapat menggunakan ijtihad 

(sebagai salah satu sumber hukum islam) yang dikemukakan oleh pemimpin 

negara kita selaku pemegang kekuasaan (pemerintah). 

                                                             
45 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya untuk menanggulangi Kejahatan dalam Islam), PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 13-14 
46 A. Djazuli, Ibid, hlm 166. 
47 Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam,Bagian 

Perpustakaan dan Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1992, hlm 3. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang 

masuk dalam jarimah hudud dan qishash diyat bersifat limitatif, yaitu pada delik-

delik tertentu saja yang sudah ditentukan oleh nash (Al-Qur’an dan Al-Hadits). 

Delik-delik yang masuk dalam kedua jarimah tersebut juga terikat oleh syarat-

syarat tertentu. Oleh karena itu tindak pidana pencucian uang sebagai suatu tindak 

pidana yang berakibat pada kemudharatan yang besar dapat dimasukan ke dalam 

jarimah ta’zir (selain ancaman hudud dan qishash diyat) dimana pelaksanaanya 

baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu 

menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya 

kepada penguasa (ulul amri). 

Dari uaraian-uaraian tersebut, maka tindak pidana pencucian uang menurut 

hukum islam tetap bisa dijerat hukum karena tindak pidana pencucian uang 

termasuk dalam jarima ta’zir yang dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu: 

1. Jarimah ta’zir dengan kategori ketentuan mengenai perbuatan 

tercela/terlarang ada disebutkan dalam nash (Al-Qur’an dan Al-

Hadits), namun ketentuan mengenai sanksi pidananya tidak disebutkan 

dalam nash dan jikapun disebutkan maka penyebutan sanksi pidana 

tersebut hanya bersifat ukhrawi (sanksi akhirat). Contohnya ialah 

perbuatan risywah/suap, fitnah, maisir/judi, menimbun barang 

keperluan orang banyak dan sebagainya. 

2. Jarimah ta’zir dengan kategori baik ketentuan mengenai perbuatan 

yang dinyatakan tercela/terlarang maupun ketentuan mengenai sanksi 

pidananya, kedua-duanya tidak disebutkan sama sekali dalam nash 
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(Al-Qur’an dan Al-Hadits). Namun dalam realitas sosial, perbuatan 

tersebut menempakan fenomena sebagai perbuatan yang merugikan 

atau setidaknya berpotensi akan mendatangkan kerugian dalam 

kehidupan manusia. Terhadap jenis perbuatan yang demikian, 

penguasan dapat menetapkannya sebagai jarimah ta’zir berdasarkan 

prinsip pokok inti tujuan syariat hukum islam yaitu “dar’ul mafaasidi 

wa jalbul mashaalihi” (mencegah/menghindari semaksimal mungkin 

timbulnya kerusakan dan menciptakan seluas mungkin kemaslahatan 

bagi kehidupan manusia). 

Khusus jarimah ta’zir kategori kedua diatas, apabila penguasa 

berkeinginan untuk menetapkannya sebagai jarimah (tindak pidana) melalui 

peraturan perundang-undangan, maka penguasa harus memperhatikan beberapa 

syarat. Agar penetapan suatu perbuatan sebagai jarimah ta’zir tersebut tidak over 

criminalization (kelewatan). Syarat-syarat tersebut adalah: 

a. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela menurut ukuran-

ukuran moralitas syariat agama; 

b. Perbuatan tersebut membahayakan atau berpotensi mendatangkan 

mudarat dalam kehidupan manusia baik itu mengenai diri pelaku 

perbuatan maupun mengenai masyarakat luas (laa dlaraara wa la 

dlaraara).
48

 

Dari seluruh penjelasan diatas sangat jelas bahwa tindak pidana pencucian 

uang dari jarimah ta’zir kategori pertama, karena dalam perkembangannya tindak 

                                                             
48 A. Djazuli. Op. Cit., hlm 13-14 
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pidana pencucian uang tidak terlepas dari tindak pidana asalnya, meskipun dalam 

pembuktiannya masih terdapat perdebatan dan akan dibahas lebih lanjut dalam 

bab berikutnya, namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa tindak pidana 

pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, dari tindak pidana asalnya 

yang merupakan jarimah ta’zir kategori pertama dalam persfektif hukum islam, 

sebagai contoh adalah tentang larangan riba (al-Baqoroh:183), menipu harta (al-

Baqoroh:188), larangan minum khomar dan judi (al-Maidah:90) sehingga 

memungkinkan untuk dijerat oleh hukum. Dengan terbitnya Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan dasar dalam penanganan 

kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yang mana telah diketahui 

bahwa tindak pidana pencucian uang di Indonesia semakin berkembang, dan 

semakin kompleks modusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


