
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman modern ini telah membawa perubahan yang sangat pesat 

terhadap tatanan kehidupan manusia dimuka bumi ini. Hubungan masyarakat 

yang melampaui batas-batas konvensional seperti bangsa dan negara 

sebagaimana yang dikenal dengan nama globalisasi.
1
 

Globalisasi ini diiringi dengan perkembangan tekhnologi yang sangat 

pesat, bahkan dalam hitungan detikpun akan selalu ada inovasi-inovasi terbaru. 

Begitu juga dengan hubungan antar sesame manusia yang semakin majunya 

tekhnologi akan menimbulkan pula berbagai permasalahan yang sangat komplek 

dan sangat rumit. Sehingga muncul kejahatan-kejahatan  baru mengikuti 

perkembangan kehidupan manusia di muka bumi ini, bahkan kejahatan-kejahatan 

saat ini sudah melampaui batas-batas territorial suatu negara. Salah satu 

kejahatan yang baru muncul ini adalah kejahatan pencucian uang (money 

laundering). 

Secara historis pencucian uang (money laundering), pertama kali muncul 

sekitar 1920-an di Amerika Serikat yaitu ketika para mafia mengakuisis atau 

membeli usaha mesin Laundromats (pencuci otomatis). Ketika itu para mafia 

mendapatkan uang dalam jumlah besar hasil melakukan kejahatan berupa 
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prostitusi, perjudian, narkoba, dan penjualan minuman keras illegal kemudian 

para mafia ini diminta untuk memberikan keterangan tentang sumber dana yang 

dimilikinya. Oleh karena itu para mafia ini membeli sebuah usaha sebagaimana 

yang telah disebutkan tadi untuk menutupi sumber dana tersebut yang tadinya 

bersumber dari tidak sah seolah-olah diperoleh secara sah, yaitu dengan cara 

menggabungkan uang dari hasil kejahatan dengan uang hasil usaha Laundromats. 

Kejahatan pencucian uang merupakan langkah selanjutnya dari kejahatan-

kejahatan lainnya sehingga pencucian uang telah menjadi mata rantai penting 

dalam kejahatan.
2
 

Kejahatan pencucian uang dari waktu ke kewaktu semakin dimanati oleh 

para pelaku kejahatan karena terdapat prinsip bahwa uang adalah darah bagi 

kejahatan (money is blood of the crime)
3
. Dengan prinsip tersebut menjadi 

seorang penjahat akan selalu berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan 

uang dari hasil kejahatan yang dilakukannya, karena tanpa uang tersebut 

kejahatan-kejahatan lainnya tidak dapat dilakukan lagi. Sama halnya dengan 

seorang manusia tidak akan dapat hidup tanpa darah dalah tubuhnya. Oleh karena 

itu para penegak hukum jika ingin memberantas sebuah kejahatan maka 

seharusnya yang dilakukan adalah dengan mematikan dahulu peredaran darah 

dalam tubuh sebuah kejahata. 
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Oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam 

memberantan tindak pidana pencucian uang adalah dengan mengundangkan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan saat ini telah diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. Terbentuknya Undang-Undang ini merupakan 

bukti kesungguhan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang di Indonesia. 

Tindak pidana pencucian uang ialah merupakan kehatan luar biasa 

sehingga membutuhkan cara-cara tertentu dan khusus dalam memberantasnya. 

Hal ini terlihat bahwa dalam pemberantasannya menggunakan sistem 

pembuktian terbalik yaitu memberi hak terdakwa untuk menjelaskan dan 

membantu mempermudah proses persidangan atas dakwaan yang sebelumnya 

telah ditelusuri oleh jaksa penuntut umum. Pembuktian terbalik inilah yang 

membedakan pemebrantasan tindak pidana pencucian uang dibandingkan dengan 

kejahatan-kejahatan lainnya. 

Di dalam hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk 

menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisir dalam kehidupan nyata 

bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni menjalankan 

segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah sebagaimana yang termaktub 
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dalam Al-quran dan Al-hadits.
4
 Namun kenyataannya manusia tidak bisa lepas 

dari kejahatan, apa lagi di era globalisasi ini kejahatan semakin berkembang dan 

semakin komplek. 

Kejahatan (jarimah) menurut Abdul Kadir Audah adalah: Jarimah 

menurut syariat Islam ialah larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah 

dengan hukuman had atau ta’zir”
5
 

Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan 

syariat yang dikategorikan dalam istilah jarimah atau jinayah. Pakar fikih telah 

mendefinisikan jarimah yaitu perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila 

dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman had atau ta’zir
6
 

Dengan demikian suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang 

oleh syariat. Dengan kata lain melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan 

yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan. 

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan 

sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan 

dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan usia manusia karena 

dimana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan.
7
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Allah sebagai Al-Khaliq yang telah menciptakan manusia adalah maha 

mengetahui mengenai tabiat atau watak manusia sebagai makhluk ciptaannya. 

Demikian pula hal hasrat manusia terhadap harta benda. Oleh karena itu Allah 

menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berkitan dengan jarimah hudud, 

qishos-diyat dan ta’zir, sehingga manusia bisa memelihara diri dari dari 

perbuatan keji dan mungkar tersebut. Tetapi banyak di antara manusia yang tidak 

sadar, bahkan ada yang melanggar hukum. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas tersebut bahwa kejahatan 

Money Laundering (tindak pidana pencucian uang) adalah merupakan tindak 

pidana yang muncul di era kontemporer ini, maka dalam hal kejahatan yang baru 

muncul tersebut Allah telah menentukan bentuk hukuman berupa ta’zir dimana 

berat ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa (hakim). Di Indonesia 

dalam penegakan hukum atas kejahatan tindak pidana pencucian uang tersebut 

mengenal dengan istilah pembuktian terbalik. Di dalam jarimah hudud dan 

jarimah qisash diyat pembuktian masing-masing atas kejahatan tersebut telah 

Allah tentukan tentang pembuktiannya. Akan tetapi di dalam jarimah ta’zir yang 

berat ringannya ataupun jenis hukumannya telah diserahkan kepada penguasa 

(hakim) sudah barang tentu juga masalah pembuktian harus di tentukan oleh 

penguasa (hakim) tersebut.  

Dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana uraian di atas tersebut 

mengenal istilah pembuktian terbalik, apakah dalam hukum pidana Islam juga 

mengenal istilah pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana pencucian uang. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

meneliti lebih dalam tentang pembuktian terbalik dalam hukum pidana Islam, 

oleh karena itu peneliti memberi judul penelitian ini yaitu Pembuktian Terbalik 

dalam Tindak Pidana Money Laundering Menurut  Hukum Pidana Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah dalam penulisan ini penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis 

pemberlakuan sistem pembuktian terbalik tindak pidana money laundering ?  

2. Bagaimanakah pembuktian terbalik dalam tindak pidana money laundering 

dalam hukum pidana Islam? 

C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan 

yuridis pemberlakuan sistem pembuktian terbalik tindak pidana money 

laundering. 

2. Untuk mengetahui pembuktian terbalik dalam tindak pidana money 

laundering dalam hukum pidana Islam 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), 

yakni membahas tentang pembuktian terbalik dalam tindak pidana money 



6 
 

laundering dalam hukum pidana Islam dan . hukuman tindak pidana money 

laundering dalam hukum pidana Islam. 

 

2. Sifat penelitian 

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriftif analitis yakni 

menggambarkan analisa penulis tentang pembuktian terbalik dalam tindak 

pidana money laundering dalam hukum pidana Islam. 

3. Data dan sumber data 

Dalam penelitian ini yang merupakan jenis penelitian pustaka, maka data 

dan sumber data yang digunakan adalah terbagi kepada tiga bagian sebagai 

berikut: 

a. Sumber data primer adalah sumber data utama yakni kitab Abdul Qadir 

Audah, al-Tasyiri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’I 

dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

b. Sumber data skunder ialah buku-buku yang memuat teori-toeri tentang 

hukum pidana Islam, seperti macam-macam jarimah, macam-macam 

hukuman dalam Islam, pembuktian dan hukum pidana Islam dan lain 

sebagainya. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya pendukung dalam 

menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

seperti kamus, ensiklopedi, dan jurnal. 
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4. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam peneitian ini adalah 

mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini 

baik yang diperoleh dari pustaka kampus maupun pustaka wilayah ataupun 

dari toko-toko buku. 

5. Analisis data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis yang digunakan 

adalah deduktif yaitu menganalisis literatur-literatur yang bersifat umum 

kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :Tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang 

meliputi: sejarah terbentuknya UU No. 8 Tahun 2010. 

BAB III : Tinjauan kepustakaan tentang money laundering yang meliputi: 

pengertian money laundering, sejarah munculnya money laundering, 

objek money laundering, modus operandi money laundering, tujuan 

money laundering, tahap-tahap proses money laundering, unsur-unsur 
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tindak pidana money laundering dan dampak tindak pidana money 

laundering, Teori tentang hukum pembuktian terbalik dan hukum 

pidana Islam meliputi: pengertian hukum pidana Islam, dasar hukum 

pidana dan acara peradilan Islam dan sistem pembuktian dalam hukum 

acara pidana Islam 

BAB IV : Hasil Penelitian meliputi: Landasan Filosofis, sosiologis dan yuridis 

pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana money 

laundering dan pembuktian terbalik dalam tindak pidana money 

laundering dalam hukum pidana Islam 

BAB V : Penutup meliputi: kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


