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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah 

money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media 

massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan 

istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi, dewasa ini 

istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-

usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang 

“kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
1
 

Dalam Black’s Law Dictionary karya Henry Campbell Black (1990), 

money laundering didefinisikan sebagai berikut:  

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing 

from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal 

channels so that its original source cannot be traced.” 

 

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (money laundering) 

adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau 

pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotika, dan sumber-

sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut 

tidak dapat diketahui atau dilacak.
2
 

Istilah pencucian uang atau money laundering dikenal sejak tahun 1930 

di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan 
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laundry. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut 

dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-

perusahaan pencuci pakaian atau laundry sebagai tempat untuk melakukan 

pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah money laundering.
3
  

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah 

tindakan  memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana 

yang  kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode 

yang  canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai 

suatu  proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan  asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil 

tindak pidana yang  kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah 

berasal dari kegiatan  yang sah. 

Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh 

perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai 

salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan 

dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh 

korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan 

korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat 

juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya 

yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan 

kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.  
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Dinamika politik transaksional di Indonesia mendorong dibentuk 

lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan 

Korupsi. Dinamika politik demikian juga diimbangi dengan semangat 

memberikan sanksi yang efesien kepada para tersangka korupsi dengan disahkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Menurut mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan, Yunus Husein, tindak pidana korupsi memiliki hubungan erat dengan 

dugaan pelanggaran pasal tindak pidana pencucian uang. Hal ini mengingat 

keuntungan dalam suatu tindak pidana korupsi seringkali digunakan untuk 

kepentingan pribadi para tersangka.
4
 

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat menghasilkan 

uang dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, potensi pelaksanaan tindak 

pidana pencucian uang oleh para pelaku tindak pidana korupsi sangatlah besar. 

Hal ini senada dengan pernyataan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan 

Korupsi, Bambang Widjojanto, yang menyatakan bahwa integrasi tindak pidana 

korupsi dan pencucian uang telah menguat. Menurut Bambang Widjojanto, hal 

tersebut harus dilawan dengan memberikan semangat dan keinginan semua pihak 

untuk menjadikan tindak pindana korupsi dan tindak pidana pencucian uang 

menjadi satu berkas perkara di pengadilan.
5
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Oleh karena hal tersebut diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi ini 

dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN 

UANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain : 

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana pencucian uang di Indonesia? 

2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana korupsi terkait dengan 

tindak pidana pencucian uang di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari Penulisan skripsi dengan tema tindak 

pidana pencucian uang terkait tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memaparkan dan menganalisis ketentuan tindak pidana 

pencucian uang di Indonesia. 

b. Untuk memaparkan dan menganalisis penyelesaian tindak pidana 

korupsi terkait dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua 

pembaca, khususnya : 

a. Bagi Pemerintah 
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Pemerintah khususnya badan legislatif yang mempunyai kuasa 

untuk membuat hukum. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat 

memberikan kontribusi pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum di 

Indonesia khususnya hukum pidana terutama tindak pidana pidana 

pencucian uang dan tindak pidana korupsi. 

b. Bagi Akademisi 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu 

pengetahuan kepada akademisi, baik mahasiswa maupun dosen sehingga 

dapat menambah wawasan khususnya tentang ketentuan-ketentuan 

hukum pidana terutama tindak pidana pidana pencucian uang dan tindak 

pidana korupsi. 

 

 


