
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai

Peraturan Perundang-Undangan tertinggi di Indonesia yang berbunyi bahwa Negara Indonesia

adalah Negara Hukum. Menurut Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum

dan pemerintahan dan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada

kecualinya dan setiap orang yang melakukan kejahatan harus dijatuhi hukuman dengan tidak

membedakan siapa orang yang melakukan perbuatan itu.

Namun untuk  memenuhi apakah pelaku dapat dipidana haruslah dipenuhi unsur-unsur

yang ada dalam tindak pidana tersebut, adanya ancaman pidana terhadap perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang dengan sanksi pidana tersebut tentu harus ada subyek atau pelaku

yang dapat di pertanggungjawabkan dan tidak terlepas dari adanya unsur – unsur yang harus di

penuhi sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya seseorang pelaku tindak pidana dikenai sanksi

pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) mengatur semua hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai syarat tegaknya

hukum dalam suatu Negara. Dengan adanya KUHAP diharapkan lebih mempermudah para

penegak hukum didalam menyelesaikan suatu perkara pidana, khususnya didalam sistem

peradilan di Indonesia. Proses penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP terbagi menjadi

empat tahapan, yaitu penyelidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di muka sidang

pengadilan. Pembuktian merupakan titik sentral dari pemeriksaan di muka sidang pengadilan

karena menyangkut ditentukan tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang

didakwakan kepada siterdakwa. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan

dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada



disertai keyakinan hakim. Inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran

materiil.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memang tidak mengenal sistem

pembuktian terbalik, namun dalam rangka keadilan, tersangka dan atau terdakwa juga berhak

untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Apa yang dikatakan sebagai pelanggaran Hak

Asasi Manusia dalam kaidah metode pembuktian terbalik (omkering van het bewijslats) tidak

sepenuhnya dapat menjadi tolak ukur ketidaksepamahaman dan hambatan pemberlakuaan

pembuktian terbalik. Pemikiran Positivis tidak boleh menghambat sebuah pembaharuan hukum,

yang harus di kuatkan adalah kebutuhan bangsa saat ini, beralasan pada penghormatan HAM

warga negara, terlebih dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan delik pidana

dengan pembuktian yang cukup sulit.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses

pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apabila

hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari

hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang

disebut dalam pasal 184 pada KUHAP maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan

dijatuhkan hukuman. oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, teliti dan matang menilai dan

mempertimbangkan nilai pembuktian.

KUHAP mewajibkan pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum,

hal ini sesuai dengan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP Bab XVI Bagian Ke IV

(Empat) Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP, sehingga status hukum atau kedudukan

asas pembuktian terbalik di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia KUHAP tidak diatur.

Sesuai dengan pasal 183 KUHAP, maka jelaslah bahwa kedudukan asas pembuktian terbalik

tidak dianut dalam sistem hukum acara pidana pada umumnya KUHAP, melainkan yang sering

diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori gabungan dari teori

berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim.



Istilah pencucian uang berasal dari bahasa inggris, yakni money laundering. Apa
yang dimaksud dengan money laundering,  memang tidak ada defenisi yang universal,
karena baik Negara-negara maju maupun Negara-negara dari dunia ketiga masing-masing
mempunyai defenisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.
Namun, para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan money laundering
dengan pencucian uang.1

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 laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian
pakaian ini berkembang maju dengan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti
dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang
hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil uang pelacuran.2

Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) merupakan suatu kejahatan yang

menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar dan merugikan negara dalam

jumlah yang sangat besar juga, atau asal usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan yang

dilakukan oleh orang yang berpendidikan atau pengetahuan tinggi (white collar crime),

kemudian disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan istilah

pencucian uang.

Pengertian tindak pidana pencucian uang  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Pasal 3 yakni, 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.

Selanjutnya dalam Pasal 4 yang berbunyi, Setiap Orang yang menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yang

1Andrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 13.
2Ibid hal 1



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. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai pidana asal (predicate

crime) yang dimana isinya adalah Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh

dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja

penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian,

kepabeanan, cukai, perdagangan orang,  perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan,

pencuria,  penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan,

di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak

pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih , yang dilakukan di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Selanjutnya dilihat dari pengertian tindak pidana pencucian uang diatas maka dapat

disimpulkan tujuan pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang udalah adalah untuk

menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari pidana asal nya agar tidak terlacak untuk

selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah asal

usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan

kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan

hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar

terhindar dari tuntutan hukum.

Selanjutnya, sebagaimana dimaksud oleh Department of justice kanada dalam buku

Adrian Sutedi, yang  mengemukakan bahwa Pencucian uang adalah konversi dari pengalihan

harta, mengetahui bahwa kekayaan tersebut berasal dari aktivitas  kriminal, untuk tujuan

menyembunyikan sifat terlarang dan asal property dari pemerintah3.

Selanjutnya Indriyanto Seno Adji berpendapat terhadap dimensi ini lebih detail

berasumsi, bahwa sistem pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian

3Ibid, hal. 14



yang berada diluar kelaziman teoritis dalam hukum Acara Pidana yang universal. Dalam hukum

pidana formal, baik sistem kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan

tetap membebankan kewajibannya pada jaksa penuntut umum. Hanya saja, dalam kasus-kasus

tertentu diperkenankan penerapan dengan sistem pembalikan beban pmbuktian atau dikenal

Sebagai Refersal of Burden Proof, Itu pun tidak dilakukan secara overall, tetapi memiliki batas-

batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan

penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/Terdakwa.4

Upaya pemerintah dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 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 negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang. Konsep yang

revolusioner dituangkan dalam peraturan ini adalah dipergunakannya beban pembuktian terbalik

(Omkering van het Bewijslat). Undang undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang secara jelas dan tegas dicantumkan dalam

Pasal 78 dalam yaitu :(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang

terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait

dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

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

Dapat disimpulkan bahwa terlihat jelas adanya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 78

ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas memberi hak terdakwa untuk menjelaskan dan membantu

mempermudah proses persidangan atas dakwaan yang sebelumnya telah ditelusuri oleh Jaksa

Penuntut Umum. Pada saat beban pembuktian terbalik di terapkan menggunakan asas paraduga

4 Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2007, hal 104



bersalah, artinya terdakwa terhadap pembuktian berperan aktif, hal ini bertentangan dengan asas

praduga tak bersalah (fersepsion of innocent) yang dianut di Indonesia.

Terobosan hukum beban pembuktian terbalik ternyata sudah pernah diterapkan di

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu kepada bekas pejabat kantor pajak dan Bappenas,

Bahasyim Assifie. Proses hukum tersebut merupakan untuk pertama kalinya beban pembuktian

terbalik diterapkan dalam proses persidangan di pengadilan di indonesia. Dalam proses tersebut

Bahasyim diminta membuktikan keabsahan hartanya yang dia sebut hasil berbagai usaha.

Bahasyim memang menunjukkan berbagai dokumen yang ia katakan sebagai hasil dari usahanya.

Namun, majelis hakim tidak mengakui seluruh bukti tersebut karena tidak sah menurut hukum.

Akhirnya, Bahasyim divonis hukuman penjara selama 10 tahun, ditambah denda Rp 250 juta

subsider 3 bulan kurungan. Hartanya pun, senilai Rp 60,9 miliar ditambah 681.147 dollar AS

dirampas untuk negara karena terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi. Bahkan keputusan

tersebut diperkuat oleh putusan majelis banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang

menghukum dirinya dengan penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 1 miliar terkait

kasus korupsi dan pencucian uang sedangkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung

menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara untuk dua tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah di uraikan dalam latar belakang diatas, penulis

merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam penulisan skiripsi dengan judul

PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG ( STUDI PUTUSAN NO.1454/K/PID.SUS/2011, JO

NO.08/PID/TPK/2011/PT.DKI, JO NO.125/PID.B /2010/PN.JKT.SEL)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan permasalahan yang

akan di teliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN

TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ( STUDI PUTUSAN



NO.1454/K/PID.SUS/2011, JO NO.08/ PID/TPK/2011/PT.DKI, JO

NO.125/PID.B/2010/PN.JKT.SEL)

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana PENERAPAN SISTEM

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI

PUTUSAN NO.1454/K/PID.SUS/2011, JO NO.08/PID/TPK/ 2011/PT.DKI, JO

NO.125/PID.B/2010/PN.JKT.SEL)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan ilmu hukum

kepada masyarakat dan pembaca mengenai Bagaimana penerapan sistem pembuktian

terbalik dalam membuktikan kasus tindak pidana pencucian uang  di pengadilan dalam

penanganan tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan bagi pembaca

maupun jaksa, kepolisian, hakim, dan para praktisi-praktisi hukum lainya mengenai  tentang

bagaimana dasar pertimbangan bagi hakim untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam

membuktikan kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang perlu di perhatikan.

3. Manfaat bagi penulis

Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum dan

menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai sistem pembuktian terbalik dalam membuktikan

kasus tindak pidana pencucian uang.

4. Manfaat sosial



Untuk memberikan pengetahuan ilmu hukum kepada masyarakat dan bagi pembaca

mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik dalam membuktikan kasus tindak pidana

pencucian uang di pengadilan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.



BAB  II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit.

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda

(KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.5

Seperti yang diuraikan diatas, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

tidak ada memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan

strafbaar feit atau tindak pidana, Maka hal ini menimbulkan didalam doktrin berbagai pendapat,

tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit atau tindak pidana tersebut.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun
dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai
berikut :

a. Tindak pidana
b. Peristiwa pidana
c. Delik
d. Pelonggaran pidana
e. Perbuatan yang boleh dihukum
f. Perbuatan yang dapat dihukum
g. Perbuatan pidana.6

Pembentuk undang-undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang

sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan strafbaar feit atau Tindak Pidana, maka timbullah

di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit

tersebut.7

Menurut Pompe, perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai

suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun

5Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 24
6Ibid.hal 67
7 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997,hal. 181



dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan

umum8.

Vos merumuskan strafbaar feit adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang

dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan Pidana.9

Menurut Simons, merumuskan strafbaar feit itu sebagai suatu tindakan melanggar

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang

dapat dipertanggung jawabkan atas tindakanya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai

suatu tindakan yang dapat dihukum.10

Selanjutnya alasan Simons apa sebabnya strafbaar feit harus dirumuskan seperti diatas
adalah karena :
a. Untuk adanya strafbaar feit itu di syaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang

di larang ataupun yang di wajibkan oleh undang-undang, dimana pelangaran terhadap
larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di
hukum.

b. Agar suatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur dari
delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut
undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau
merupakan suatu onrechtmatige handeling.11

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang

pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek

tindak pidana.12 Menurut Ojak Nainggolan, peristiwa hukum adalah setiap peristiwa atau

kejadian dalam masyarakat yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Artinya akibat

peristiwa itu diatur oleh hukum berupa timbulnya atau hapusnya hak dan/atau kewajiban tertentu

bagi subjek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa itu.13

8Ibid, hal. 182.
9 E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapanya, Storia Grafika,

Jakarta 2002, Hal 205.
10Op.Cit, Hal. 185.

11Ibid hal 85
12Wirjono Prodjodikoro,Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Ke Tiga, Refika Aditama, Bandung

2011, Hal . 59
13Ojak Nainggolan, Pengantar Ilmu Hukum, UHN Press, Medan 2010. Hal 71



Selanjutnya Herlina Manullang menyatakan bahwa peristiwa pidana (tindak pidana)

adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-

undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana. 14

Moeljatno mengemukakan bahwa Perbuatan Pidana Adalah Perbuatan yang dalarang

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu

bagi barang siapa  yang melanggar larangan tersebut.15

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa tindak pidana adalah suatu

tindakan perilaku subyek hukum yang bertentangan dengan aturan hukum pidana, yang

diakuinya dan terbukti di sengaja ataupun tidak di sengaja atas perbuatanya tersebut dan di kenai

sanksi hukum terhadap pelaku demi keadilan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut  yakni dari

sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya dari para pendapat ahli hukum,

yang tercermin dari rumusanya. Sementara itu, sudut Undang-undang adalah bagaimana

kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal

peraturan perundang-undangan yang ada.16

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).17

Unsur-unsur strafbaar feit menurut Simons adalah :
1. Dipenuhinya semua unsur-unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik,
2. Dapat dipertanggung jawabkan sipelaku atas perbuatanya,
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

disengaja, dan
4. Pelaku tersebut dapat dihukum.18

14Herlina Manullang, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, UHN Press, Medan 2010, Hal.71
15Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rinaka Cipta, Jakarta 2008, Hal 59
16 Adami Chazawi, Op.Cit,  Hal.79
17Ibid, Hal 59
18R.O Siahaan, Hukum Pidana I, Rao Press, Cibubur, 2011, Hal 197



b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang
Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui

adanya sebelas rumusan unsur tindak pidana, yaitu :
1. Unsur tingkah laku,
2. Unsur melawan hukum,
3. Unsur kesalahan,
4. Unsur akibat konstitutif,
5. Unsur yang keadaan yang menyertai,
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana,
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat dipidana,
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana,
9. Unsur objek hukum pidana,
10. Unsur kualitas subjek pidana,
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.19

Sungguhpun demikian, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada

umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi

dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.20

a. Unsur subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan

dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam

hatinya.

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam

pasal 53 ayat 1 KUHP

3. Macam-macam atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan

pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,

19P.A.F Lamintang ,Op.Cit, Hal. 193.
20Adami Chazawi, Loc.cit, hal 82



4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat

dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP,

5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana

menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur obyektif

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada ada hubunganya dengan keadaan-keadaan,

yaitu di dalam keadaan-keadaan  dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.21

Unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
1. Sifat melanggar Hukum atau waderrechttelijkheid,
2. Kwalitas dari sipelaku; Misalnya, keadaan Sebagai seorang pegawai negeri didalam

kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan Sebagai pengurus atau komisaris
dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan Sebagai penyebab dengan sesuatu
kenyataan Sebagai akibat.22

Menurut Herlina Manullang, unsur-unsur peristiwa pidana (tindak pidana) dapat ditinjau
dari dua segi, yaitu segi obyektif dan segi subyektif.23

1. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang
melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan
hukuman.

2. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara
salah. Unsur-unsur kesalahan sipelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa
pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak sipelaku. Jadi, akibat dari
perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan
hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

B. Unsur-Unsur Tentang  Pembuktian

1. Pengertian Tentang Pembuktian

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), aspek pembuktian diatur dalam ketentuan hukum

21 Ibid. Hal .193
22Ibid. Hal .193
23Herlina Manullang. Op.Cit



pidana formal.24 Dikaji secara umum, kata pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti

suatu hal (peristiwa atau sebagainya) yang cukup untuk memperlihakan kebenaran suatu hal

(peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan sama

dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu Sebagai kebenaran,

melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan menyakinkan. 25

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna

menemukan kebenaran materil (materieele waarheid), akan peristiwa yang terjadi dan

memberi keyakinan hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan

putusan seadil mungkin.26 Bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang

ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang

didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya

kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam

undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan

dihukum.

Hakikatnya, pembuktian didalam hukum pidana teramat sulit. Apabila dijabarkan,
dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan
menyatakan tentang kesalahan seseorang. konklusi  pembuktian ini dilakukan
melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakahseseorang dapat dijatuhi
pidana (veroordeling) karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan
menyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat berupa dibebaskan dari
dakwaan (vrijsvraak) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah
dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvelvolging) karena apa
yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak
pidana.27

Adapun sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang

rumusannya menyatakan bahwaHakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

24 Lilik Mulyadi, Loc.cit, Hal 84
25 Soedirjo, Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana, Akademikia, Presindo, Jakarta, 1985, hal. 47
26Ibid
27 Lilik Mulyadi, Op.Cit, Hal 76



kecuali apabilasekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.28Dari

rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua

alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana

kepada terdakwa.29 Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa,

maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah

memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem

pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem negative wettelijk.

Dalam Penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang

Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan

penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara

negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem

pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction-in time (sistem

pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut

undang-undang secara positif (positief wettelijk stelsel).

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam
Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menyatakan bahwa Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena
alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang
dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat

dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah

28 R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar,
Politeia, Bogor 1997, Hal 162

29 Ibid



dan meyakinkan”. Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan

tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan

perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari

alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan hakim.

Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum

acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Dengan tercapainya

kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk

mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Adapun

yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184

KUHAP, yaitu :

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

c. surat;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa.

Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pemidanaan kepada seseorang haruslah

terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang

mengatur secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. juga mengisyaratkan

bahwa KUHAP juga menganut prinsip Batas Minimum Pembuktian yang mengatur batas tentang

keharusan yang dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Terkait dengan pengertian pembuktian (hukum acara pidana) bahwasannya didalam

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya

memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1)



KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi

banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian.

Pengertian pembuktian dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh  surbekti

adalah, yang dimaksudkan dengan membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran

dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.30

Selanjutnya H.P.Panggabean menyebutkan bahwa Pembuktian adalah suatu rangkaian
peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalamproses persidangan untuk
menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan.31M.Yahya Harahap menyebutkan bahwa
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang
cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan
kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti
yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh
digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka
hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.32

Apabila ditarik kesimpulan, bahwa menurut hemat penulis  bahwa yang dimaksud dengan

pembuktian adalah kesimpulan bagi hakim didepan persidangan untuk menentukan terdakwa

terbukti bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang

didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan akhirnya akan dituangkan hakim

dalam putusannya untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan pidana atau tidak kepada

terdakwa.

2. Jenis Dan Sistem Pembuktian

Adapun pengelompokan jenis dan sistem pembuktian dalam Undang-undangtersebut

adalah sebagai berikut:

a. Jenis pembuktian

30 Surbekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal.7
31 H.P.Panggabean, Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Inonesia, Alumni, Bandung,

2012, hal 1
32 M.Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika. Jakarta. 2005, hal 47



Didalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan

sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan

tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat

(1) KUHAP adalah sebagai berikut

a. Keterangan Saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Berikut penulis akan memberikan penjelasan mengenai alat bukti antara lain sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Pada

umunya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi

H.P.Panggabean bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada

pemerikasaan keterangan saksi. 33

Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tenyang suatu
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam Pasal 185
KUHAP, berbunyi:

1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi
pengadilan

2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah
terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai
dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau
keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu

33 Hp.panggabean, Op.Cit, hal 84



ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan
adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan
merupakan keterangan saksi.

6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-
sungguh memperhatikan :
a. Penesuaiaan antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. Persesuaiaan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. Alasan yang mengkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang

tertentu;
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu tang pada umumnya dapat

mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak

merupakan alat bukti, namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat
dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada
pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:Kecuali ditentukan lain dalam undang-
undangini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah samapi derajat ketiga

dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara

bapak, juga mereka yang mempunya hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara
terdakwa samapi derajat ketiga;

c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa.
Selanjutnya dalam pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberikan

kesaksiaan dibawah sumpah, yakni berbunyi :
a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
b. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat dibebaskan dari
kewajibannya untuk memberi kesaksian, pada pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:
a. Mereka yang pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan

rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.
b. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa keterangan saksi yang dinyatakan dimuka
sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan, ia alami adalah keterangan sebagai alat bukti
(pasal 185 ayat (1)), bagaimana terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak Misalnya,
pihak ketiga menceritakan suatu hal kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian
demikian adalah disebut testimonium de auditu.34

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak

diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari

34 Ibid hal 85



kebenaran material, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana

keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya.

Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim. Walaupun tidak

mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber

pada dua alat bukti yang lain.35

Dalam hal lain juga dalam KUHAP tentang prinsip minimum pembuktian. Hal ini terdapat

dalam pasal 183 yang berbunyi:Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya”. dalam pasal 185 ayat (2) juga menyebutkan sebagai berikut: “Keterangan

seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap terhadap

dakwaan yang didakwakan kepadanya”.

M. Yahya Harahap megungkapkan bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 185 ayat (2),
keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk
membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis). Ini berarti jika alat bukti yang
dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan
keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat
dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan
dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun apabila disuatu pesidangan
seorang terdakwa mangaku kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini seorang
saksi saja sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Karena selain keterangan seorang
saksi tadi, juga telah dicukupi dengan alat bukti keterangan terdakwa. Akhirnya telah
terpenuhi ketentuan minimum pembuktian yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1)

KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam pasal 184 KUHAP yang

menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

Pasal tersebut tidak mnjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

35 Ibid



Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti dengan menghubungkan dari beberapa

ketentuan dalam KUHAP, Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 memperjelas

pengertian ahli sebagai alat bukti :

1. Pasal 1 angka 28

Pasal 1 angka 28 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu

keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

diperluakan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

2. Pasal 120 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang

memiliki keahlian khusus. Dalam pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan

keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan

menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

3. Pasal 133 (1) KUHAP

Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka,

keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia

berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau

dokter dan atau ahli lainnya.

4. Pasal 179 KUHAP menyatakan:

a. Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau

ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.

b. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan

keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan

memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan

dalam bidang keahliannya.



Sebenarnya apabila di hubungkan Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP, maka dapat dilihat

bahwa ternyata keterangan saksi tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga

diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan.

c. Surat

Pengertian surat menurut H.P. Panggabean bahwa surat adalah sesuatu yang mengandung

tanda bacaan, yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau penyampaian buah pikiran

seseorang dan dapat dipergunakan Sebagai pembuktian. 36

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat
hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada
Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabatat umum yang

berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan
yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan
tegas tentang keterangan itu;

2) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat
mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanan yang menjadi tanggungjawabnya dan
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai
suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian
yang lain.

d. Petunjuk

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai
berikut:

1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiaan, baik antara
satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah
terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
a. Keterangan saksi;
b. Surat;
c. Keterangan terdakwa.

3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu
dilakukan oleh hakim denga arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan
penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

36Ibid hal.90



Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti

yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah

menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada

persesuaiaannya satu sama lain.

e. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai
berikut:

1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdkwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia
ketahui sendiri atau alami sendiri.

2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu
menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang
sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan

perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang
lain.

Menurut H.P. Panggabean pengertian keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa
nyatakan dalam sidang terhadap perbuatan yang ia lakukan sendiri atau yang ia alami sendiri.37

Dan pengakuan terdakwa Sebagai alat bukti mempunyai dua syarat yaitu:
1. Mengaku ia melakukan delik yang dia lakukan;
2. Mengaku ia bersalah;38

b. Sistem Pembuktian

Dalam rangka menerapkan pembuktian, hakim lalu bertolak pada sistem pembuktian

dengan tujuan mengetahui cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang

diadili. Maka berdasarkan sistem pembuktian pada umumnya dikenal ada tiga teori sistem

pembuktian, Yakni :

37 Ibid hal 93
38Ibid



a. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara positif (Positif Wettelijke Bewijs

Theori)

Berdasarkan teori ini, Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif

tergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam undang-undang. Konkretnya,

Undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai

hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan

bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.39

Dalam aspek ini hakim terikat pada pepatah kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai

ketentuan undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim

berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. begitupun sebaliknya jika tidak dapat

dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim

harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya

terdakwa bersalah Sistem ini sudah tidak tak dianut lagi dalam parktik peradilan karena

banyak hal keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman adalah sesuai dengan publik

opinion.40

b. SistemPembuktian Menurut Keyakinan Hakim

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan

putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (Conviction

Intime). Dalam perkembangannya lebih lanjut, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

mempunyai dua bentuk yaitu Conviction Intime dan Conviction Raisonce. Melalui sistem

pembuktian conviction intime maka kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka

39Martiman Prodjohamidjojo, PenerapanPembuktian Tindak Pidana Dalam Delik Korupsi UU No.20
Tahun 2001, Mandar maju, Bandung, 2009, hal 79.

40 H.P Panggbaean, Op.cit Hal 82



sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian putusan hakim disini

tampak timbul nuansa subjektif. .

Penerapan sistem pembuktian Conviction intime , yaitu “sistem pembuktian conviction
intime menentukan salah tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian
keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan
terdakwa, darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi
masalah. Dalam sistem ini keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat
bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan dan bisa juga hasil pemeriksaan alat-
alat bukti itu diabaikan hakim dan lansung menarik keyakinan dari keterangan atau
pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian conviction intime ini sudah barang tentu
mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa
semata-mata atas dasar keyakinan tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang cukup.
Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana Yang dilakukannya
walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap
selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi dalam sistem pembuktian
conviction intime sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang
cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim, sebaliknya walaupun kesalahan
terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah terdakwa bisa dinyatakan
bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang dominan
atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti
yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, seolah-olah sistem ini
menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata.
Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian
ini”.41

Sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonce pada dasarnya identik dengan
sistem conviction intime, lebih lanjut pada sistem pembuktian conviction
raisonce keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan
terdakwa akan tetapi penerapan keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh
alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.42

c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara negatif (Negatief Wettelijke Bewijs

Theorie).

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatief

Wettelijke Bewijs Theorie) menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan

41Ibid
42Ibid



didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.43

Dari Aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif

hakikatnya merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara

pofitif (Positif Wettelijke Bewijz Theorie) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

(Conviction Intime/Conviction Raisonce). Dengan peramuan ini maka substansi sistem

pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatif Wettelijke Bewijz Theorie) tentulah

melekat adanya anasir-anasir sebagai berikut yaitu :

Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif

ditentukan undang-undang dan Terhadap alat-alat bukti tersebut, hakim yakin baik secara materil

maupun secara procedural. Selanjutnya perpaduan antara sistem pembuktian negatif dan

keyakinan Hakim melekat pula adanya unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan

terdakwa bersalah atau tidak.

Setelah mendapatkan gambaran tentang sistem pembuktian pada umumnya maka sistem

pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah Sistem Pembuktian menurut undang-

undang secara negatif (Negatif Wettelijke Bewijs Theori) sebagaimana yang diatur dalam Pasal

183 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa Hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

3) Pengertian Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering Van Het Bewijslats)

Pengertian sistem ialah suatu sistem yang berasal dari bahasa latin systema atau yunani

systema artinya sesuatu yang terorganisasi keseluruhan kompleks atau

43Ibid, Hal 79.



digabungkan/dikombinasikan atau dikenal juga dengan hal hal atau bagian bagian yang

membentuk kompleks atau kesatuan keseluruhan.44

Selanjutnya H.P. panggabean menyatakan Pengertian pembuktian terbalik ialah dalam

hal ini 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.45

Dari uraian tersebut diatas penulis menyimpulkan pengertian sistem pembuktian terbalik

ialah suatu sistem atau kombinasi atau bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan secara

keseluruhan peran pelaku tindak pidana di depan sidang pengadilan dengan mempersiapkan

segala alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

a. Beban pembuktian pada penutut umum

Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwapenuntut umum harus

mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan

susah menyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa.46 Konsekuensi logis beban pembuktian

ada pada penuntut umum ini berkolerasi asas praduga tak bersalah dan aktualisasi asas tidak

mempersalahkan diri sendiri. Teori beban pembuktian ini di kenal di indonesia, bahwa

ketentuan pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, tersangka atau terdakwa tidak

dibebani kewajiban  pembuktian.47

b. Beban pembuktian pada terdakwa

44Andi hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi Ke Reformasi, Pradnya Paranita,
Jakarta 1986, hal 1.

45 H.P Panggbaean, Op.Cit Hal 102
46 Ibid
47Ibid



Dalam konteks ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan Sebagai

pelaku tindak pidana. Oleh karena itulah, terdakwalah didepan sidang pengadilan yang akan

menyiapkan segala beban pembuktian  dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan

bersalah melakukan tindak pidana. Pada asasnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakn teori

pembalikan beban pembuktian (omkering van het bewijslat.) 48

Pada hakikatnya, pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangna

hukum pembuktian dan juga merupakan tindakan luar biasa dalam tindak pidana korupsi.49

c. Beban pembuktian berimbang

Konkretisasi asas ini baik penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasihat

hukumnya saling membuktikan didepan persidanga. Penuntut umum akan membuktikan

kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya bahwa terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa

besertapenasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara

sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan.50

Dalam kepustakaan ilmu hukum asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas

pembalikan pembuktian berimbang seperti dikenal di amerika serikat dan di Indonesia. Apabila

di ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolok ukur penuntut umum dan

terdakwa, sistem pembuktian di bagi menjadi dua, yaitu;

- Sistem beban pembuktian biasa atau konvesional

Sitem pembuktian ini, penuntut umum membuktikan kesalahn terdakwa dengan

mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang, kemudian terdakwa

dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari penuntut umum sesuai ketentuan

pasal 66 KUHAP.51

- Sistem teori pembalikan beban pembuktian

48Ibid hal 102
49Ibid
50Ibid hal 103
51Ibid



Dalam aspek ini dibagi menjad 2 (dua) teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat

absolut dan murni, bahwa terdakwa dan/atau penasehat hukumnya membuktikan ketidak

bersalah terdakwa.

4) Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik di Luar KUHP

Pengaturan Pembuktian Terbalik Di Luar KUHP, Pada hakikatnya, asas pembalikan

beban  pembuktian dalam dalam sistem hukum pidana Indonesia dikenal dalam bebearap

peraturan prundang undangan, yaitu Sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang 20 Tahun 2001tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi.

KUHAP tidak membebani kewajiban bagi tersangka atau Terdakwa untuk membuktikan

dirinya tidak bersalah atas tuduhan melakukan suatu tindak pidana (pasal 66 KUHAP) ,

Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah

dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsidiatur mengenai beban pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi, yakni

dalam

- Pasal 12 B

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian

suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Yang bernilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakuakn oleh penerima gratifikasi;

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

-Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara

Objektif :



-Yang bernilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakuakn oleh penerima gratifikasi.

Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

-Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara

Objektif :

Yang bernilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian  bahwa

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakuakn oleh penerima gratifikasi.

2. Yang bernilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakuakn oleh penerima gratifikasi;

- Pasal 28
Bahwa untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang
seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap
orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan
tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.
Bagi terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan karena didakwa
melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam

- Pasal 37
1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana

korupsi.
2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi,

maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda

istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai
hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang
dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut
dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah
melakukan tindak pidana korupsi.

5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.



Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana

korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk

menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Berkaitan dengan harta kekayaannya, Pasal 37A UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20
Tahun 2001 mengatur bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh
harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam
hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan
penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan Tersebut
digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan
tindak pidana korupsi.52

b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang  tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang

- Pasal 77

untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan harta

kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

- Pasal 78
(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim

memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan
perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1).

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan
berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

C. Pengertian dan Unsur –Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (Money

Laundering)

1). Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan Dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uan gsebagaimana dimaksud dalam Bab I Ketentuan

52http://www.irsangusfrianto.com/p/blog-page_7202.html, dunduh pada tanggal 11 Agustus, pukul 01:00
Wib



Umum Pasal 1 yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi

unsur-unsur tindak pidana sesuai denganketentuan dalam Undang-Undang ini.

Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) merupakan suatu kejahatan yang

menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar dan merugikan negara dalam

jumlah yang sangat besar juga, atau asal usul harta kekayaan itu merupakan hasil kejahatan yang

dilakukan oleh orang yang berpendidikan atau pengetahuan tinggi (white collar crime),

kemudian disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal dengan istilah

pencucian uang.

Pengertian tindak pidana pencucian uang  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
adalah Sebagai berikut :
- Pasal 3

Yakni, 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.

- Pasal 4
yang berbunyi, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, 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.

Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai pidana asal (predicate

crime) yang dimana isinya adalah Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh

dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja

penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian,

kepabeanan, cukai, perdagangan orang,  perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan,

pencuria,  penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan,

di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak

pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih , yang dilakukan di



wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pengertian tindak pidanapencucian uang Sebagai mana dimaksud oleh andrian sutedi

adalahsuatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan

asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang kemudian diubah

menjadi harta kekayaan yang seolah olah berasal dari kegiatan yang sah.53

2) Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang telah

mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana tindak pidana pencucian uang yang diatur

dalamPasal 3 dan pasal 4, yaitu :

- Menurut Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010, menentukan sebagai berikut :

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.

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.

Objektif :

Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,

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

53 Andrian Sutedi, Loc.Cit, hal 12



dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

- Menurut Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010, menentukan sebagai berikut :

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi,

peruntukan, pengalihan hakhak, 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.

Unsur-unsurnya :

Subjektif :

- Setiap orang.

Objektif :

Yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan

hakhak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian

ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan

sistem pembuktian terbalik dalam membuktikan kasus tindak pidana pencucian uang (Studi

Putusan Nomor 1454/K/Pid.Sus/2011).Tanggal 31 Oktober 2011.

B. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan melalui metode kepustakaan ( library research), dengan

mempelajari dokumen-dokumen, tulisan para ahli, buku-buku literatur, situs internet, kamus

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi dan isu

permasalahan.

C. Jenis dan Sumber bahan hukum

Dalam penulisan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah

menggunakan bahan hukum sekunder. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus

memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang

berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum



meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan.54

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang, Putusan Mahkamah Agung Nomor :1454/K/Pid.Sus/2011).

Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu  buku-buku tentang pidana, jurnal hukum. Bahan hukum

tersier yang digunakan adalah kasus hukum dan ensiklopedia.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yuridis dengan melakukan penelitian

terhadap masalah hukum yang berkaitan dengan menggambarkan permasalahan yang ada dalam

penerapan sistem pembuktian terbalik dalam membuktikan kasus tindak pidana pencucian uang

(Studi Putusan Nomor 1454/K/Pid.Sus/2011). Tanggal 31 Oktober 2011, serta ketentuan

peraturan lain yang berlaku.

54 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal
181.




