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ABSTRAK 

 

Bencana gempa bumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 

tanggal 27 mei 2006 lalu telah meninggalkan penderitaan luar biasa bagi 

masyarakat baik fisik maupun psikologis. Dampak dari bencana tersebut adalah 

jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik lingkungan termasuk rumah, 

fasilitas umum, ekonomi dan sosial. 

Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul antara lain adalah 

munculnya konflik horizontal antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial 

yang disebabkan oleh keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau 

dirasa kurang adil. Misalnya pemberian bantuan yang berbeda Perebutan aset dan 

Pertentangan kepentingan 

Beberapa dampak lain yang perlu diwaspadai dan diantisipasi adalah 

adanya pihak-pihak tertentu yang justru memanfaatkan keadaan situasi untuk 

kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh: memanipulasi 

anggaran bantuan gempa dengan dalih untuk kepentingan biaya administrasi yang 

jika di teliti justru hanya pemotongan dana korban gempa untuk kepentingan 

pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak pidana korupsi 

Dalam kenyataanya Pemerintah dalam dalam penyalurkan Dana 

Rekonstruksi justru terjadi pemotongan dana Rekonstruksi yang seharusnya 

menjadi hak warga Masyarakat 

Dengan demikian Penyusun mencoba menganilisis, meneliti apakah 

Pemotongan Dana Rekonstruksi di desa Srimartani sesuai dengan prinsip Hukum 

Islam. Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai data utamanya dan 

Literatur sebagai data Sekundernya dengan pendekatan normatif yaitu apakah 

pemotongan dana Rekonstruksi di Desa Srimartani sesuai dengan Hukum Islam 

Sebagai Analisa penyusun menggunakan Analisa qiyas yaitu menyamakan antara 

sifat / bentuk memakan Harta orang lain secara bathil yag telah di larang didalam 

Al-qur’an dengan sifat atau bentuk Pemotongan Dana Rekonstruksi di Desa 

Srimartani yang belum ada hukumnya didalam nass  
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Dikarenakan Kasus Pemotongan Dana Rekonstruksi belum ada aturanya di 

dalam Hukum Islam maka hal trsebut masuk kedalam wilayah Jarimah ta’zir yaitu 

suatu jarimah yang Hukumanya diserahkan oleh Penguasa konteks di Negara 

Indonesia adalah Hakim. 
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Motto 

 

 

Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia maka 

harus memakai ilmu dan 

 

Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di  Akhirat maka 

harus memakai ilmu 

 

Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya maka 

juga harus memakai ilmu (hadits) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

 

1.  Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 - ba’ b ب

 - ta’ t ت

 sa’ s\ s (dengan  titik di atas) ث

 - jim j ج

 ha’ h{ h (dengan titik di bawah) ح

 - kha’ kh خ

 - dal d د

 zal z\ z  (dengan titik di atas) ذ

 - ra’ r ر

 - zai z ز

 - sin s س

 - syin sy ش

 sad s} s (dengan titik di bawah) ص

 dad d{ d (dengan titik di bawah) ض

 ta’ t} t (dengan titik di bawah) ط

 za’ z} z (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik‘ ع

 - gain g غ

  xiii



 - fa’ f ف

 - qaf q ق

 - kaf k ك

 - lam l ل

 - mim m م

 - nun n ن

 - wawu w و

 - ha’ h هـ

 ’ hamzah ء

apostrof (tetapi tidak 

dilambangkan apabila 

ter-letak di awal kata) 

 - ya’ y ي

 

 

  

2.  Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama 

    َ  Fathah          a       a 

    ِ  Kasroh          i        i 

    ُ    Dammah         u        u 

Contoh: 

 yaz\habu - يذهب   kataba - آتب   

ئل س   -   su’ila        ذآر - z\ukira 

 

b.  Vokal Rangkap 

  xiv



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama      Huruf Latin  Nama 

 Fathah dan ya               ai                 a dan i    َ   ى

 Fathah dan wawu          au                 a dan u          َ   و

Contoh: 

 haula -هول    kaifa -آيف  

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

Tanda Nama                 Huruf Latin              Nama 

َ  ا  َ   ى Fathah dan alif atau alif \            a>  a dengan garis di atas 

 Maksurah 

 Kasrah dan ya                               i@            i dengan garis di ى

atas 

 Dammah dan wawu                     u>  u dengan garis di atas       ُ    و

 

Contoh: 

 qi>la -   قيل     qa>la -  قال 

 yaqu>lu – يقول    <rama -               رمى

 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua: 

a. Ta’ Marbutah hidup 

Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah (t).  

b. Ta’ Marbutah mati 

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah (h) 

Contoh: طلحة- t}alh}ah  
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c.  Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan (h) 

 Contoh: روضة الجنة  - raud}ah al-jannah 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan  huruf yang diberi tanda syaddah 

itu. 

Contoh:  رّبنا- rabbana> 

نعّم   - nu‘imma 

 

6.   Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu “ال”.  Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang  yang diikuti oleh 

qomariyyah. 

a. Kata sandang yang  diikuti oleh huruf  syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya  yaitu  “al” diganti huruf yang sama dengan  huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh :      الّرجل – ar-rajulu 

 as-sayyidatu – الّسيدة       

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan  aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 

Bila diikuti oleh huruf  syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan  dengan 

tanda sambung (-)  

Contoh:  القلم - al-qalamu      الجالل -al-jala>lu 

  xvi



 al-badi>‘u -   البديع   

 

7.   Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa  alif. 

Contoh :  

 umirtu -  أمرت     syai’un - شيئ  

 ta’khuz\u>na - تأخذون  an-nau’u - النوء  

 

8.   Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

وإن اهللا لهو خير الرازقين   - wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n  

     atau  

              wa innalla>ha lahuwa khairur- ra>ziqi>n 

  fa’aufu> al-kaila wa al-mi>za>na  -     فأوفوا الكيل والميزان 

     atau 

                fa’auful – kaila wal – mi>za>na 

9.  Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan   untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 

didahului oleh kata  sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

 Contoh : 

  xvii



 wa ma> Muh}ammadun illa> Rasu>l  -      ومامحّمد إّال رسول 

إّن أّول بيت وضع للناس  -  inna awwala baitin wud}i‘a linna>si 

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada  huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

 Contoh : 

 nasrun minalla>hi wa fath}un qari>b -  نصر من اهللا وفتح قريب

 lilla>hi al-amaru jami>‘an –             هللا األمرجميًعا 

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 

tajwid. 

  xviii
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BAB I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bencana gempa bumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 

mei 2006 lalu telah meninggalkan penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik 

maupun psikologis. Dampak dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan 

hancurnya fisik lingkungan termasuk rumah, fasilitas umum, ekonomi dan sosial. 

Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul antara lain adalah munculnya 

konflik horizontal antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh 

keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil misalnya 

pemberian bantuan yang berbeda Perebutan aset dan Pertentangan kepentingan 

Beberapa dampak lain yang perlu diwaspadai dan diantisipasi adalah adanya pihak-

pihak tertentu yang justru memanfaatkan keadaan situasi untuk kepentingan pribadi atau 

kepentingan golongan sebagai contoh: memanipulasi anggaran bantuan gempa dengan 

dalih untuk kepentingan biaya administrasi yang jika di teliti justru hanya pemotongan dana 

korban gempa untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak 

pidana korupsi1

Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah di 

wilayah bencana yang rusak akibat terkena bencana gempa bumi, sehingga  rumah warga 

yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati secara normal. 

Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan 

                                                       

1 Petunjuk operasional Rehabiltasi Dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di DIY(Tahun Anggaaran 
2006 DIPA NOMOR:0026.1/062-03.0/-2006.) 
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bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan persiapan dan 

pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima bantuan sehingga bantuan 

tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya salah 

satunya adalah tindak pidana korupsi mulai dari tingkat atas (Pemerintah) sampai bawah 

(warga) . 

 Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary crime) 2 , dan 

tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan kejahatan lain seperti 

pencurian, penipuan dan semacamnya. Korupsi telah menjadi sebuah ancaman bagi bangsa 

dan harus dilawan sebagai sesuatu yang mendesak 3. 

Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sudah 

selayaknyalah memandang semua hal dilihat dari aspek,dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalam agama Islam sehingga pada pelaksanaanya hukum Islam tidak hanya berkutat pada 

wilayah ibadah saja tetapi juga dalam bermuamalah. Alqur’an telah memberikan konsep 

kehidupan manusia agar dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah Islam diyakini oleh 

pemeluknya sebagai agama yang komprehensif, universal dan berlaku sepanjang zaman 

keyakinan ini didasari oleh ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhamad SAW 

4اليوم اآملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم االسالم دينا

Dengan demikian Islam memberikan acuan normatif terhadap seluruh aspek 

kehidupan baik yang menyangkut hubungan dengan Tuhannya maupun hubungan manusia 

dengan manusia Acuan normatif itu dapat ditemukan secara esensial (prinsipil) dalam Al-

Qur’an dan hadist dalam bentuk global sedangkan penjabaranya diserahkan kepada 

                                                       

2 Romli Atma Sasmita, Sekitar Masalah Korupsi  Aspek Nasional Dan Aspek Internasional. cet. ke-
1 (Bandung: Mandar  Maju, 2004), hal. 48. 

 
3 Jeremi Pope, Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional ,alih bahasa masri 

maris cet.ke1(Jakarta: Yayasan Obor, 2003), hlm.1 
 
4 Al-Maidah (5) : 3 
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penafsiran (ijtihad) umat sesuai dengan kondisi, tempat dan perkembangan zamannya. 

Tidak pelak lagi universalitas Islam tersebut telah mampu mengatur berbagai aspek 

kehidupan manusia, Islam mengajarkan perlindungan terhadap hak –hak manusia. Dalam 

aspek penyaluran hak kepada sesama manusia. Islam mengajarkan bagaimana memberikan 

harta benda kepada yang  berhak secara adil, jujur tanpa ada pengurangan di dalamnya 

karena hal tersebut adalah amanah untuk orang lain. 

Dalam Fiqh Jinayah (Hukum Islam) tindak pidana dikenal dengan istilah Jarimah 

yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’. Korupsi sendiri dalam Hukum Pidana 

Islam termasuk dalam kategori Jarimah Ta’zir yaitu suatu perbuatan atau tindak pidana 

yang hukumannya ditentukan oleh Penguasa atau Pemerintah (dalam hal ini adalah seorang 

Hakim). 

Sebenarnya didalam Hukum Islam belum diatur secara langsung masalah korupsi 

atau dalam hal ini adalah pemotongan dana rekonstruksi, tetapi karena tindak pidana  

tersebut adalah perbuatan yang merugikan negara dan merugikan orang banyak maka 

perbuatan tersebut dapat digolongkan kedalam  perbuatan tindak pidana karena terdapat 

unsur merigikan oramg lain dan menimbulkan kemakhdzaratan yaitu merupakan kejahatan 

maliyah (menyangkut harta benda) dan mengandung unsur pengkhianatan kepada negara 

dan orang lain (masyarakat).5

             Kelurahan srimartani salah satu kelurahan  yang ada di DIY termasuk wilayah 

terkena bencana gempa bumi dua tahun yang lalu tepatnya di Kecamatan Piyungan 

Kabupaten Bantul DIY. Dikarenakan kelurahan ini termasuk wilayah korban gempa maka 

sudah selayaknya kelurahan tersebut mendapat alokasi dana bantuan rekonstruksi pasca 

gempa. Dikarenakan kelurahan tersebut termasuk daerah yang terkena bencana maka secara 

                                                       

5 Wawancara dengan bapak KH.Rohmad Sesepuh/ tokoh masyarakat di desa Srimartani lor pada hari Minggu 

05 februari 2008 pukul 17.00  dirumah beliau. 
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otomatis perlu dibentuknya pengorganisasian struktur kepengurusan di tingkat bawah 

(kelurahan) untuk menangani penyaluran dana rekonstruksi dari Pemerintah pusat. 

Dalam pembentukan struktur penyaluran dana rekonstruksi di desa srimartani 

tersebut  masing-masing dusun di srimartani dikelompokkan dalam beberapa kelompok 

masyarakat diistilahkan dengan nama POKMAS (Kelompok Masyarakat) yang 

bertanggung jawab kepada Lurah dimana dalam hal ini Lurah sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan (PJP) Di kelurahan  telah dibentuk sebanyak lima kelompok masyarakat 

(pokmas) dimana setiap kelompok masyarakat terdiri dari delapan sampai lima belas 

warga6. 

Selanjutnya dana rekonstruksi tersebut disalurkan melalui Rekening Kelompok 

Masyarakat (group account) dengan minimal tiga specimen tanda  tangan yang meliputi 

Koordinator, Sekretaris dan Bendahara Pokmas bukan kepada keluarga individual yang 

masing-masing rumahnya berdekatan dalam cakupan wilayah desa. Dana rekonstruksi 

rumah tersebut diberikan secara bertahap yaitu tahap I sebesar: 40% dan tahap II sebesar; 

60% dimana setiap tahapan pengajuan dana disertai dengan usulan masyarakat manakah 

yang akan diajukan untuk mendapatkan dana rekonstruksi. sehingga jika dirinci penyaluran 

dana adalah sebagai berikut: 

Tahap pertama : 40/100 x (15000.000) = 6000.000.00 

Tahap kedua : 60/100 x (15.000.000) = 9000.000.00 

Sehingga jika dijumlahkan dana bantuan tersebut adalah Rp 15.000.000.00 

selanjutnya lurah sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan (PJP) berkewajiban untuk 

memverifikasi usulan data masyarakat yang diajukan melalui pokmas tersebut. Sasaran 

prioritas, bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang terpilih sesuai dengan 

                                                       

6 Wawancara dengan bapak nurbasuki asekretaris pokmas dusun wanujoyo lor pada hari rabu  12 
maret 2008 pukul 19.45  dirumah beliau. 
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kriteria. Selanjutnya bagi kelompok masyarakat yang yang belum mendapatkan dana 

rekonstruksi pada tahap awal akan mendapatkan bantuan pada tahap berikutnya7. Sehingga 

diharapkan dalam penyaluranya tidak ada penyelewengan atau pemotongan dana bantuan, 

hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

yang bergerak di bidang advokasi penyaluran dana rekonstruksi pasca gempa di Srimartani  

bahwa telah terjadi pemotongan dana tersebut yang dilakukan oleh pemerintah lokal 

{dusun}untuk mengetahui apakah pemotongan itu memang ada maka penyusun tertarik 

mengadakan penelitian terhadap penyaluran dana tersebut guna menjelaskan tinjauan 

Hukum Islam terhadap praktek pemotongan dana rekonstruksi di desa Srimartani  Piyungan 

Bantul. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi pokok 

permasalahan  adalah: Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktek pemotongan dana 

rekonstruksi di kelurahan Srimartani 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang di rumuskan di atas maka tujuan dari 

penelitan ini adalah untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap praktek 

pemotongan dana rekonstruksi di kelurahan Srimartani  Piyungan Bantul. 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara ilmiah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Islam pada 

khususnya,serta menjadi rujukan penelitian berikutnya. 

                                                       

7 Buku petunjuk operasional Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi  Pasca Gempa bumi di  DIY tahun 
2006 
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Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan 

juga evaluasi terhadap pelaksanaan pencairan dana bantuan apapun yang sifatnya 

diperuntukkan bagi masyarakat. 

D. Telaah Pustaka 

 Dalam konteks keislaman tentang tindak pidana pemotongan dana rekonstruksi 

perbuaatan tersebut merupakan salah satu unsur dari perbuatan korupsi.dalam buku Al-

Halal wa-al Haram  fi Islam dalam sub bab hubungan masyarakat pada bagian Hurmah 

Amwal (melindungi harta benda) menekankan bahwa Islam membenarkan tentang hak 

milik pribadi. Maka prioritas Islam akan melindungi hak milik pribadi dengan undang-

undang.8

 Skripsi dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”9. Skripsi ini hanya membahas tentang 

pidana korupsi dari segi jarimahnya saja salah satu satunnya adalah suap-menyuap yang 

akhir–akhir ini terjadi di Indonesia bahkan terjadi dikalangan aparat penegak hukum itu 

sendiri skrpisi tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta 

orang lain. 

Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Korupsi” (study komparatif hukum positif 

indonesia dan Hukum Positif Malaisya dalam skripsi ini disebutkan jenis-jenis tdak pidana 

yang termasuk dalam korupsi tetapi tidak dijelaskan secara rinci sehingga ada perbedaan 

dangan skripsi penyusun yaitu dalam hal pemaparan jenis-jenis  korupsi tidak ada yang 

                                                       

8 Muhamad yusuf Qaradawi ; Al-Halal wa al-Haram fi Islam  (ttp;Dar AL-ihya ‘al-kitab 
a’rabiyah,t.t ).2000 

 
9Nurul Khoiriyah Darmawati : Tinjauan Hukum Islam terhadap UU.no31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi. fakultas syari’ah.1999 
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disebutkan dangan perspektif hukum islam10

Dalam pandangan hukum Islam apapun Peraturan Perundang undangan dan sistem 

kenegaraan yang sesuai dengan dasar agama islam harus mengandung unsur kemaslahatan 

umat Manusia  sekaligus untuk menghindari kemafsadatan. Di dunia dan akhirat yang 

dikenal dengan al-maqashidu al-syari’ah karena islam datang sebagai rahmatan lil’alamin 

rahmat bagi semua bagi umat manusia Kemaslahatan yang dimaksud adalah meliputi lima 

hal yaitu: 

1. Kemaslahatan Agama (hifdzu –addin)  

2. Keselamatan Jiwa (hifdzu ann-nafs)  

3. Keselamatan Akal (hifdzu al-aql) 

4. keselamatan Keturunan (hifdzu an-asl) 

5. keselamatan Harta Benda (hifdzu-mal)11

Berdasarkan uraian di atas menurut hemat penulis belum ada skripsi yang secara 

spesifik membahas tentang tindak pidana pemotongan dana/bantuan rekonsruksi atau 

bantuan apa saja yang sifatnya diperuntukkan bagi masyarakat oleh kerena itu penyusun 

tertarik untuk membahas bagaimanakah hukum islam memberi jawaban  atas praktek 

tindak pidana  pemotongan dana rekonstruksi di kelurahan Srimartani. 

E. Kerangka Teoritik 

Sebagai kitab yang sempurna Alqur’an  telah memuat konsep dasar yang dapat 

dijadikan pedoman bagi manusia agar hidupnya dapat sejahtera baik di dunia maupun di 

akhirat, pedoman tersebut mengatur hubungan antara manusia dangan tuhannya dan 

hubungan manusia dengan sesamanya. 

 Alqur’an memperkenalkan banyak ayat tentang hakikat dan sifat –sifat manusia 

                                                       

10 Ade ahmad hanif: “ Tindak Pidana Korupsi (Study Komparatif Hukum Positif Indonesia Dengan 
Hukum Positi f Malaisya) Fakultas Syari’ah.2004. 

 
11 Abdul Wahab khalaf ilmu ushul fiqh,semarang, Dina utama 1994 hlm.116 
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agar ,manusia ini dapat menempati posisi yang unggul. Wewenang dan tanggung jawab 

yang diperolehnya dari sumber yang paling logis, dan paling agung. Ini berarti bahwa ia 

tidak tercipta secara kebetulan atau bahwa keunggulannya atas makhluk–makhluk lain 

hanya semata-mata timbul berdasarkan strunggel for survival12. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ia mempunyai misi dan tanggung jawab 

yang dibebankan kepadanya langsung oleh maha pencipta. 

Manusia diutus ke dunia sebagai kholifah di bumi.  Kedudukan dan peranan 

manusia sebagai makhluk yang telah menerima amanat setelah ditolak oleh makhluk 

lainya.13,  agar  menjaga apa yang telah diciptakan Allah.  Atas dasar itulah manusia 

bertanggung  jawab atas dirinya  baik pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. 

Sehingga dengan demikian manusia bertanggung jawab untuk, memelihara tanggung jawab 

tersebut tanpa merugikan orang lain14.  Islam melindungi harta milik pribadi dan 

mengharamkan cara-cara yang batal tentang penguasaan hak milik (hifdzu mal) yang 

merupakan prinsip maqashidu al-asyariah 

وال تأآلوااموالكم بينكم بالباطل وتدلوابها الى الحّكام لتأآلوا فريقا من اموال 

15تعلمون الناس باالثم وانتم

Suatu hukum dibebankan kepada pelaku tindak pidana agar seseorang dapat sadar 

dan tidak mengulanginya Pada dasarnya penetapan hukum-hukum tersebut adalah untuk 

menciptakan kentetraman masyarakat dan kemaslahatan umat,  berbeda dengan delik 

                                                       

12 M. Quraisy Shihab, Membumikan Alqur’an :fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan 
Masyarakat , (Bandung :  Mizan, 1994), hlm. 29 

 
13 Al-Ahzab (32):72. 

 
14M. Quraisy Shihab, Membumikan Alqur’an : fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan  Masyarakat, hlm. 
29. 

 

15 Al-Baqarah  (1) : 188 
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pencurian yang telah jelas hukumannya dalam nass. 

Pemotongan dana rekonstruksi  yang termasuk salah  satu tindak pidana korupsi 

walaupun sama sama kejahatan terhadap harta benda akan tetapi tindak pidana ini belum 

ditentukan dalam alqur’an oleh kerena itu tindak pidana korupsi dalam hal ini tindak pidana 

pemotongan dana rekonstruksi tidak dapat dikenai hukuman had. Sehingga menjadi 

wilayah jarimah ta’zir yang hukumanya ditentukan oleh penguasa, Hukuman ta’zir tersebut 

mempunyai pengaruh yang ditujukan kepada pelaku kejahatan agar jera dan tidak 

mengulangi perbuatan tersebut. Di dalam hukum Islam syara’ tidak menentukan macam-

macam hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta’zir hanya menyebutkan sekumpulan hukuman 

dari yang paling ringan sampai hukuman yang terberat, sehingga penguasa (hakim) diberi 

kewenangan untuk menentukan hukuman manakah yang sesuai dengan kemaslahatan atau 

kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertententangan dengan prinsip –prinsip ‘ammah. 

Di dalam Alqur’an disebutkan bahwa seorang penguasa bertugas untuk menegakkan 

kebenaran dan keadilan menurut segala apa yang telah ditetapkan dalam hukum syara’, Dan 

penguasa juga berhak membuat aturan atau undang-undang untuk melindungi hak-hak 

masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis 

penelitian lapangan karena data yang diperoleh adalah dari pengamatan langsung  

dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah tindakan para aparat pemerintah 

lokal yang telah melakukan praktek pemotongan dana rekonstruksi pasca gempa  

untuk masyarakat Srimartani. 

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah desa Srimartani itu sendiri.  

2. Sifat Penelitian  

Sifat Penelitian ini adalah perspektif normatif yakni penelitian yang mencari 
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pandangan hukum Islam terhadap pemotongan dana rekonstruksi kemudian di 

analisis dari sudut pandang hukum Islam 

3. Pendekatan Masalah 

Dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif 

yaitu Apakah praktek pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani tersebut 

sudah atau tidak  sesuai dengan hukum Islam. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu penyusun 

mengamati langsung ke lokasi untuk pengumpulan data tentang praktek 

pemotongan dana rekonstruksi di kelurahan Srimartani 

b. Wawancara. 

Wawancara adalah: Pengumpulan data yang digunakan untuk 

mendapatkan keterangan–keterangan secara lisan16.  

Pewawancara mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam praktek 

penyaluran dana rekostruksi di kelurahan Srimartani. Adapun yang penyusun 

jadikan subjek wawancara adalah: 

a. Masyarakat Srimartani penerima dana rekonstruksi 

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk desa Srimartani 

c. Pengurus Pokmas 

5. Teknik Sampling 

 Untuk mendapatkan subyek penelitian adalah dengan menggunakan teknik 

acak sampling yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua obyek, gejala, dan 

kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dan obyek dan kejadian 
                                                       

16 Mordalis  “Metode Penelitiian “Suatu Pendekatan Proposal,cet.7 
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yang dimaksud.17  Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah non 

probability sampling atau purposive sampling yaitu sample yang dipilih 

berdasarkan pertimbanagan atau penelitian. Jadi peneliti menentukan sendiri 

responden mana yang dianggap mewakili.18. Selanjutnya untuk mengetahui teknik 

penyeberan anget kepada masyarakat perlu penyusun sampaikan sekenario 

pendistribusian angket bahwa angket penyusun distribusikan kepada masyarakat 

yang benar-benar menerima dana bantuan rekonstruksi diseluruh kelurahan 

srimartani dari jumlah penerima tersebut penyusun ambil sepuluh persen dari  

seluruh jumlah penerima dana rekonstruksi untuk di sebar ke lima dusun, dari tujuh 

belas dusun yang ada di  desa Srimartani, yang dianggap mewakili. Selanjutnya 

angket penyusun distribusikan kepada masing –masing pokmas. Jadi, karena  dalam 

satu dusun ada lima kelompok masyarakat maka penyusun memberikan angket 

pertanyaan sebanyak lima buah quisener/angket.di tiap-tiap dusun. Perlu penyusun 

sampaikan bahwa data yang penyusun ambil penyusun batasi hanya data penyaluran 

dana rekonstruksi tahap pertama 

6. Analisis Data 

Dari data yang terkumpul yang merupakan hasil penelitian di lapangan dan 

sumber lainnya. Selanjutnya penyusun berusaha mengklasifikasi untuk 

menganalisis data supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun analisanya 

menggunakan metode induktif-deduktif yaitu menganalisis data secara khusus 

selanjutnya di tarik kepada kesimpulan secara umum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah 

                                                       

17 Sutrisno Hadi Metodologi Reserch (Yogyakarta, fakultas psikologi UGM:1983). 
 
18 Burhan Ashshofa Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: Rineka cipta.1996)hlm.91. 
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secara metodis, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut: 

Bab Pertama adalah pendahuluan yang menyangkut aspek utama dalam 

penelitian yaitu latar belakang masalah , pokok permasalahan tujuan dan kegunaan  

tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan Pembahasan. 

Bab Kedua membahas 

a. tentang gambaran Desa Srimartani  

b. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di Desa Srimartani 

Bab Ketiga Pemotongan dana Rekonstruksi dalam pendekatan Hukum islam.dari 

segi:  

a. Pemotongan dana rekonstruksi dalam pendekatan Hukum Islam 

b. Pemotongan dana rekonstruksi dalam pendekatan Hukum Positif 

           Bab keempat adalah Analisis Islam terhadap Pemotongan Dana Rekonsntruksi di 

Desa Srimartani. 

         Bab Kelima adalah penutup yang berisi  kesimpulan dan saran-saran 

 



 

BAB V 

Penutup 

1. Kesimpulan 

           Berdasarkan data yang penyusun peroleh dilapangan maka sudah jelas bahwa dalam penyaluran 

dana Rekonstruksi di desa Srimartani telah terjadi praktek pemotongan terhadap dana tersebut secara 

batil yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di kelurahan itu sendiri ,karena dana yang seharusnya 

menjadi hak penuh bagi warga ternyata tidak seluruhnya dibagikan kepada warga padahal tidak ada 

peraturan bahwa dana tersebut boleh dipotong diperuntukkan untuk pejabat pemerintah desa atau 

digunakan untuk yang lain. Perlu penyusun sampaikan bahwa berdasar data yang penyusun peroleh 

dilapangan mayoritas masyarakat sangat terpaksa atau tidak rela/ ridho jika dana yang diperuntukkan 

baginya dipotong karena para pejabat sudah mendapat gaji, maka jika melihat teori akad atau ijab Kabul 

yang kami sampaikan pada bab sebelumnya hal tersebut sudah menyimpang dari aturan syara’ karena 

dalam teori akad mengaharuskan keduanya suka sama suka tidak ada unsur keterpaksaan  dilandasi 

dengan rasa ikhlas/ ridho.  

              Pada bab sebelumnya telah kami sampaikan  masalah korupsi atau pemotongan dana 

rekonstruksi masuk pada wilayah jarimah ta’zir dikarenakan tidak ada ayat/ ketentuan yang mengatur 

secara langsung masalah korupsi semua dapat disimpulkan sebagsi berikut: 

Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi ayau dalam hal ini tindak pidana pemotongan 

pemotongan dana rekonstruksi di kelurahan Srimartani dalam hukum positif telah ditentukan jenis dan 

besar hukumanya yaitu didalam Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

undang No.31 tahun 1999 adapun jenis penjatuhan hukuman yang dapat dilakukan oleh hakim adalah 

terhadap pelaku tindak pidana tersebut adalah pidana mati, pidana penjara atau denda serta 

pengembalian harta yang didapat selama si pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pidana mati dapat 

dijatuhkan oleh hakim terhadap si pelaku jika negara sedang dalam keadaan darurat atau sedang 

mengalami krisis misalnya Negara mengalami krisis moneter atau dalam keadaan darurat misalnya 

musibah gempa bumi dll. Sedangkan dalam hukum  pidana islam pidana korupsi atau tindak pidana  

 

 



a) Hukuman bagi pelaku tindak Pidana Pemotongan Dana Rekonstruksi 

Kecendrungan untuk menerapkan Hukum seberat- beratnya terhadap pelaku tindak Pidana 

Pemotongan Dana Rekonsteruksi bukan lagi suara perorangan, kelompok, atau organisasi tertentu. Suara 

itu sudah menjadi suara mayoritas. Bahkan seluruh masyarakat di Desa Srimartani. Dengan demikian, 

semangat ketegasan Hukum Islam yang selama ini jadi hal yang menakutkan bagi sebagian kalangan, 

secara sadar ataupun tidak. Sebenarnya sudah diadopsi masyarakat. 

Namun dalam Islam terdapat 3 jenis Hukuman. Penggolongan tersebut sesuai dengan jenis 

pelanggaran (Jarimah) yang dilakukan. Tiga jenis Hukuman adalah: 

 pertama, tindak pidana hudud, yaitu jarimah yang diancam hukuman had (Hukuman yang telah 

ditentukan macam dan jumlahnya). Misalnya, zina dengan dijilid seratus kali (QS: an-

Nur : 2), qadzaf (menuduh orang berbuat zina) dengan dijilid 80 kali kalau tidak bisa 

menghadirkan 4 orang saksi, minum minuman keras, mencuri dengan potong tangan 

(QS: al-Maidah : 38), Hirabah ( Pembegalan, perampokan, perusakan dan jenis 

gangguan keamanan lainnya) dengan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan 

kakinya secara berseling, atau diasingkan (QS: al-Maidah : 33) dan lain - lain.  

Kedua, tindak pidana qotlu / jarh (pembunuhan/ mencelakai), dan 

 ketiga, tidak pidana takzir (jarimah).  

Abdul Qodir Audah mengatakan bahwa ada tiga kriteria jenis - jenis jarimah Takzir tersebut, 

yaitu : 

a). Terhadap perbuatan itu disyariatkan hukuman hudud, tetapi karena tidak memenuhi syarat, 

maka hukuman hudud tersebut tidak bisa dilakukan. Misalnya, seseorang melakukan pencurian tetapi 

tidak mencapai satu nisab harta yang dicuri. 

 b). Terhadap perbuatan itu disyariatkan Hukum Hudud, tetapi ada penghalang untuk melakukan 

hukum hudud itu. Misalnya, anak mencuri harta ayahnya satu nisab atau lebih. Hukuman hudud potong 

tangan tidak bisa dilakukan, karena antara keduanya ada hubungan keturunan yang mengakibatkan 

adanya syibhu al-Milk (keraguan kepemilikan).  

c). Terhadap perbuatan itu tidak ditentukan sama sekali hukumannya, baik hudud,qisas, diyat, 

dan kafarrat. Bentuk terakhir inilah maksiat yang paling banyak seperti mengingkari atau mengkhianati 

amanah, pengurangan timbangan atau takaran, memberi kesaksian palsu, melakukan muamalah riba, dan 



sogok menyogok. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana takzir   Oleh sebab 

itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk dan jumlahnya diserahkan Syarak kepada pemerintah, 

(dalam hal ini) Hakim (qadhi) . Dalam menentukan hukuman terhadap koruptor, seorang hakim harus 

mengacu kepada tujuan syarak (maqashid asy-Syari’ah) dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan 

masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi sang koruptor, sehingga koruptor 

akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa menjadi tindakan preventif bagi orang lain . 

Jenis  jenis hukuman dalam jarimah takzir, menurut Abdul Qodir Audah, Abdul Aziz Amir, dan 

Ahmad Fathi Bahnasi, ketiga pakar Hukum Pidana Islam, mengatakan bahwa hukuman Ta’zir bisa 

berbentuk hukuman paling ringan, seperti menegur pelaku pidana, mencela, atau mempermalukan 

pelaku, dan bisa juga hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. 

Melihat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang telah 

membudaya di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis yang membutuhkan obat dosis keras. Oleh 

karena itu, perlu kiranya penulis memberikan masukkan kepada pemerintah/ Hakim (qadhi) memberikan 

hukuman yang seberat – beratnya seperti hukuman mati dan sebagainya. Dikarenakan negara dalam 

keadaan darurat yaitu mahalnya biaya hidup. Mungkin itu kiranya menurut hemat penulis sebagai salah 

satu cara menjamin keamanan harta Negara dari tindak pidana korupsi  

b)  Operasional Pemberantasan  

Bertitik tolak pada pandangan Hukum Islam, bahwa tidak ada Fiqh (pemahaman) atau tafsiran 

sumber rujukan Hukum Islam (al-Qur’an dan as-Sunnah) yang memberi celah / peluang pada 

kemungkinan hukum Korupsi itu dapat diterima sehingga pemimpim seharusnya jangan sekali-kali 

memberi celah untuk bertindak korupsi dengan memberi contoh keteladanan pada diri pribadi terhadap 

orang lain seperti keteladanan (uswah) Rasuullah SAW kepada umatnya dapat dibuktikan karena beliau 

memulainya dari diri sendiri. Jika pemimpinnya sudah memulai, diharapkan umatnya juga mengikuti 

serta memberikan dukungan penuh secara konsisten. 

Selain itu, membangun instrumen Hukum yang konprehensif. Hal itu, dimulai dengan membenahi 

system, tata cara, dan prosedur untuk menutup celah akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan dan 

sebagainya terutama aparat penegak Hukum. Setelah itu masyarakat umum sebagai subjek hukum juga 

harus memiliki kesiapan. Misalnya ketika mempunyai urusan, tempuhlah cara-cara prosedural sesuai 

aturan yang berlaku (Undang-undang) dan jangan suka memberikan sesuatu dengan harapan urusan 



cepat sekali, alternatif lain adalah menaikan tingkat penghasilan para pekerja, termasuk pegawai negeri. 

Yang terakhir inilah yang harus diperbaiki. Sebab, dengan standar demikian, mencari orang yang bersih 

dan cerdas akan dapat diakukan lantaran mereka mendapatkan imbalan yang proporsional dengan porsi 

tugas masing-masing. 

Dari paparan diatas bahwa dampak negatif yang ditimbulkan tindak pidana Pemotongan Dana 

Rekonstruksi sangat besar serta mengganggu kelanjutan perjalanan pembangunan di desa Srimartani 

Jadi dapat disimpulkan, ada 4 langkah yang bisa dilakukan untuk langkah pemberantasan tersebut . yaitu 

: 

1. Membangun kesadaran masyarakat bahwa korupsi harus diberantas dengan merujuk pada Fiqh 

Anti Korupsi yang telah disepakati. Yang kemudian, memicu kesiapan sikap diri senantiasa bersih dari 

segala penyimpangan dari seorang pemimpin atau pejabat dilingkungan pemerintahan. Sehingga 

mendorong yang lain melakukan hal yang sama (Tindakan Preventif).  

2. Pembenahan sistem, tata cara, dan prosedur untuk menutup peluang terjadinya korupsi (Tindakan 

Preventif Primer). 

3. Meningkatkan standar penghasilan para pegawai negeri atau swasta sesuai dengan kebutuhannya 

yang rasional. (Tindakan Preventif Sekunder). 

4. Melakukan penindakan tegas terhadap para koruptor tanpa pandang bulu dengan hukuman Ta’zir 

yang paling berat .)Tindakan Represif). 

pemotongan dana Rekonstruksi  masuk pada wilayah jarimah ta’zir karena tidak adanya nass 

yang secara  langsung  mengatur hal tersebut, sehingga jenis dan besar hukumanya diserahkan oleh 

pemerintah dalam hal ini adalah hakim. dalam hal hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi  oleh 

karena itu aturan yang dipakai untuk menghukumi tindak pidana korupsi adalah hukum positif yang 

diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi tepatnya didalam 

pasal 12 huruf e yang berbunyi  

 

 

 

 



“Dipidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (tahun) dan paling lama 20 tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): 

 

”Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diori sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa 
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau 
mengerjakan sesuatu  bagi dirinya sendiri”. 

 

Hukum Pemotongan dana rekonstruksi  antara hukum positif atau hukum  pidana islam keduanya 

mempunyai tujuan yang sama yaitu mencegah seseorang untuk melakukan dan megulangi tindak pidana 

tersebut.(preventif). Usaha untuk menjerakkan si pelaku ( represif) dan untuk menjaga kemaslahatan 

umat atau kepentingan umum sehingga keadilan di masyarakat bisa di tercapai (maslahah ‘Ammah). 

 

 

 



2. Kritik dan Saran 

1. Semoga penelitian bermanfaat bagi peneliti yang lain untuk menyusun penelitian berikutnya 

dalam tema yang sama 

2. Kepada pihak permerintah agar tidak mempersulit birokrasi dalam akses pencarian data  tentang 

pencairan dana Rekonstruksi 

3. Skripsi yang berjudul Pemotongan Dana Rekonstruksi Pasca gempa bumi 27 mei di kelurahan 

Srimartani Piyungan Bantul Perspektif Hukum Islam ini semoga membantu pihak –pihak terkait 

dalam hal penyusunan materi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu 
agamu(maksudnya 
 hukum hukum haram dan halal) dan telah kucupkan 
nikmat karuniaku  
 kepadamu dan telah aku ridhoi (artinya telah aku pilih) 
islam sebagai agama kalian 
 
Dan janganlah kamu memakan harta riba sesama kamu / 
sebagian yang lain dengan cara yang batil dan janganlah 
kamu ajukan hakim-hakim (agar kamu dapat memakan)  
Segagian jumlah harta manusia yang bercampur dengan 
dosa padahal kamu mengetahui. 
 
Dan janganlah kamu memakan harta riba sesama kamu / 
sebagian yang lain dengan cara yang batil dan janganlah 
kamu ajukan hakim-hakim (agar kamu dapat memakan)  
Sebagian jumlah harta manusia yang bercampur dengan 
dosa padahal kamu mengetahui. 
 
 
 
Diriwayatkan dari ibnu Umar Ra. Dari Rasullullah Saw 
Bersabda: “Laknat Allah terhadap perbuatan Suap 
menyuap”.(H.R. Tirmidzi). 
“Sesuatu yang  dalam mendapatkanya dengan cara 
haram Maka haramlah dalam menggunakanya”. 
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Pedoman Wawancara 

Daftar Pertanyaan: 

 

1. Apakah anda termasuk warga kelurahan Srimartani? 

2. Apakah anda termasuk korban Bencana Gempa bumi 27 mei 2006? 

3. Apakah anda termasuk warga yang mendapat alokasi dana bantuan Rekonstruks tahap dua? 

4. Menurut aturan yang ada Berapa jumlah keseluruhan dana bantuan Rekonstruksi dari pemerintah 

yang akan dibagikan 

5. Dalam kenyataanya Berapa dana yang anda terima? 

6. Apakah ada pemotongan dana Rekonstruksi terhadap jatah yang akan diberikan kepada anda? 

7. Kalau ada pemotongan bagaimanakah model pemotongnya? Dan pihak siapakah yang 

melakukan pemotongan? 

8. Apakah anda mengetahui pemotongan dana tersebut akan digunakan untuk apa saja? 

9. Jika jatah dana yang diberikan kepada anda  dipotong apakah anda ikhlas atau karena terpaksa/  

ada pemaksaan? 
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ABSTRAK 

 

Bencana gempa bumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 

tanggal 27 mei 2006 lalu telah meninggalkan penderitaan luar biasa bagi 

masyarakat baik fisik maupun psikologis. Dampak dari bencana tersebut adalah 

jatuhnya ribuan korban jiwa dan hancurnya fisik lingkungan termasuk rumah, 

fasilitas umum, ekonomi dan sosial. 

Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul antara lain adalah 

munculnya konflik horizontal antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial 

yang disebabkan oleh keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau 

dirasa kurang adil. Misalnya pemberian bantuan yang berbeda Perebutan aset dan 

Pertentangan kepentingan 

Beberapa dampak lain yang perlu diwaspadai dan diantisipasi adalah 

adanya pihak-pihak tertentu yang justru memanfaatkan keadaan situasi untuk 

kepentingan pribadi atau kepentingan golongan sebagai contoh: memanipulasi 

anggaran bantuan gempa dengan dalih untuk kepentingan biaya administrasi yang 

jika di teliti justru hanya pemotongan dana korban gempa untuk kepentingan 

pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak pidana korupsi 

Dalam kenyataanya Pemerintah dalam dalam penyalurkan Dana 

Rekonstruksi justru terjadi pemotongan dana Rekonstruksi yang seharusnya 

menjadi hak warga Masyarakat 

Dengan demikian Penyusun mencoba menganilisis, meneliti apakah 

Pemotongan Dana Rekonstruksi di desa Srimartani sesuai dengan prinsip Hukum 

Islam. Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai data utamanya dan 

Literatur sebagai data Sekundernya dengan pendekatan normatif yaitu apakah 

pemotongan dana Rekonstruksi di Desa Srimartani sesuai dengan Hukum Islam 

Sebagai Analisa penyusun menggunakan Analisa qiyas yaitu menyamakan antara 

sifat / bentuk memakan Harta orang lain secara bathil yag telah di larang didalam 

Al-qur’an dengan sifat atau bentuk Pemotongan Dana Rekonstruksi di Desa 

Srimartani yang belum ada hukumnya didalam nass  
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Dikarenakan Kasus Pemotongan Dana Rekonstruksi belum ada aturanya di 

dalam Hukum Islam maka hal trsebut masuk kedalam wilayah Jarimah ta’zir yaitu 

suatu jarimah yang Hukumanya diserahkan oleh Penguasa konteks di Negara 

Indonesia adalah Hakim. 
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Motto 

 

 

Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia maka 

harus memakai ilmu dan 

 

Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di  Akhirat maka 

harus memakai ilmu 

 

Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya maka 

juga harus memakai ilmu (hadits) 
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dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta 

senantiasa memberikan harapan dengan do’anya. 

 

 Kakakku-adikku tercinta sisi kebahagiaan dalam hidupku.  

 

 Keluarga besar ayah dan ibuku yang selalu mendukungku untuk lebih 

maju 

 

 Kepada guru-guru dari yang mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan 
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berkarya. 

 

 Kepada Sahabatku tempat berbagi saat duka dan bahagia. 
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pihak saat pengumpulan data di lapangan, Bapak-bapak anggota pokmas yang 

telah sudi membantu kami dalam pengumpulan data,  saudara Ayik selaku 

anggota LSM masyarakat transparansi Bantul (MT) Mas darul selaku fasilitator 

teknis (fastek) yang telah membantu mencarikan buku prosedur pelaksanaan 

pencairan dana rekonstruksi teman-teman sahabat/sahabati di Gerakan Pemuda 

Ansor-Fatayat NU ,Tim Advokasi Ansor NU Piyungan, mas Ahmad yani dari 

Lakspesdam NU DIY, dan segenap pihak yang membantu dalam pengumpulan 

data di lapangan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.  
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Paman Kyai Istohar pengasuh pesantren Masyarakat Bustanul ‘Abidin atas segala 
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banyaknya kepada. Kepada Kakakku Ulfi Astuti Adibah S.Farm..Apt adikku Eli 
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Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada "teman" 
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Farkhan mudin Arif Nurhayati, Kiki bowo, ita Aris dan segenap group pemuda 

dawayor yang selalu menemani penyusun untuk mengabdi di Masyarakat dan 

seluruh Risma Masjid Almubarok kepada Bapak Ratmono yang telah 

mengarahkan kami untuk peka dan kritis terhadap permasalahan di kampung dan 

selalu mengajarkan sikap dewasa dalam meyikapi sebuah perbedaan di tengah 

Masyarakat. 

Serta Kawan-kawan pergerakan baik Intra maupun Ekstra Kampus seperti, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

 

1.  Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 - ba’ b ب

 - ta’ t ت

 sa’ s\ s (dengan  titik di atas) ث

 - jim j ج

 ha’ h{ h (dengan titik di bawah) ح

 - kha’ kh خ

 - dal d د

 zal z\ z  (dengan titik di atas) ذ

 - ra’ r ر

 - zai z ز

 - sin s س

 - syin sy ش

 sad s} s (dengan titik di bawah) ص

 dad d{ d (dengan titik di bawah) ض

 ta’ t} t (dengan titik di bawah) ط

 za’ z} z (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik‘ ع

 - gain g غ

  xii



 - fa’ f ف

 - qaf q ق

 - kaf k ك

 - lam l ل

 - mim m م

 - nun n ن

 - wawu w و

 - ha’ h هـ

 ’ hamzah ء

apostrof (tetapi tidak 

dilambangkan apabila 

ter-letak di awal kata) 

 - ya’ y ي

 

 

  

2.  Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama 

    َ  Fathah          a       a 

    ِ  Kasroh          i        i 

    ُ    Dammah         u        u 

Contoh: 

 yaz\habu - يذهب   kataba - آتب   

ئل س   -   su’ila        ذآر - z\ukira 

 

b.  Vokal Rangkap 

  xiii



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama      Huruf Latin  Nama 

 Fathah dan ya               ai                 a dan i    َ   ى

 Fathah dan wawu          au                 a dan u          َ   و

Contoh: 

 haula -هول    kaifa -آيف  

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

Tanda Nama                 Huruf Latin              Nama 

َ  ا  َ   ى Fathah dan alif atau alif \            a>  a dengan garis di atas 

 Maksurah 

 Kasrah dan ya                               i@            i dengan garis di ى

atas 

 Dammah dan wawu                     u>  u dengan garis di atas       ُ    و

 

Contoh: 

 qi>la -   قيل     qa>la -  قال 

 yaqu>lu – يقول    <rama -               رمى

 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua: 

a. Ta’ Marbutah hidup 

Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah (t).  

b. Ta’ Marbutah mati 

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah (h) 

Contoh: طلحة- t}alh}ah  

  xiv



c.  Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan (h) 

 Contoh: روضة الجنة  - raud}ah al-jannah 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan  huruf yang diberi tanda syaddah 

itu. 

Contoh:  رّبنا- rabbana> 

نعّم   - nu‘imma 

 

6.   Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu “ال”.  Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang  yang diikuti oleh 

qomariyyah. 

a. Kata sandang yang  diikuti oleh huruf  syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya  yaitu  “al” diganti huruf yang sama dengan  huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh :      الّرجل – ar-rajulu 

 as-sayyidatu – الّسيدة       

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan  aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 

Bila diikuti oleh huruf  syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan  dengan 

tanda sambung (-)  

Contoh:  القلم - al-qalamu      الجالل -al-jala>lu 

  xv



 al-badi>‘u -   البديع   

 

7.   Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa  alif. 

Contoh :  

 umirtu -  أمرت     syai’un - شيئ  

 ta’khuz\u>na - تأخذون  an-nau’u - النوء  

 

8.   Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

وإن اهللا لهو خير الرازقين   - wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n  

     atau  

              wa innalla>ha lahuwa khairur- ra>ziqi>n 

  fa’aufu> al-kaila wa al-mi>za>na  -     فأوفوا الكيل والميزان 

     atau 

                fa’auful – kaila wal – mi>za>na 

9.  Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan   untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 

didahului oleh kata  sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

 Contoh : 

  xvi



 wa ma> Muh}ammadun illa> Rasu>l  -      ومامحّمد إّال رسول 

إّن أّول بيت وضع للناس  -  inna awwala baitin wud}i‘a linna>si 

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada  huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

 Contoh : 

 nasrun minalla>hi wa fath}un qari>b -  نصر من اهللا وفتح قريب

 lilla>hi al-amaru jami>‘an –             هللا األمرجميًعا 

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 

tajwid. 

  xvii
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BAB I 

Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bencana gempa bumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 

mei 2006 lalu telah meninggalkan penderitaan luar biasa bagi masyarakat baik fisik 

maupun psikologis. Dampak dari bencana tersebut adalah jatuhnya ribuan korban jiwa dan 

hancurnya fisik lingkungan termasuk rumah, fasilitas umum, ekonomi dan sosial. 

Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul antara lain adalah munculnya 

konflik horizontal antar masyarakat setempat dan disintegrasi sosial yang disebabkan oleh 

keputusan-keputusan yang mungkin kurang tepat atau dirasa kurang adil misalnya 

pemberian bantuan yang berbeda Perebutan aset dan Pertentangan kepentingan 

Beberapa dampak lain yang perlu diwaspadai dan diantisipasi adalah adanya pihak-

pihak tertentu yang justru memanfaatkan keadaan situasi untuk kepentingan pribadi atau 

kepentingan golongan sebagai contoh: memanipulasi anggaran bantuan gempa dengan 

dalih untuk kepentingan biaya administrasi yang jika di teliti justru hanya pemotongan dana 

korban gempa untuk kepentingan pribadi sehingga perbuatan tersebut termasuk tindak 

pidana korupsi1

Pemerintah bermaksud melakukan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah di 

wilayah bencana yang rusak akibat terkena bencana gempa bumi, sehingga  rumah warga 

yang terkena bencana tersebut layak untuk ditempati secara normal. 

Berangkat dari maksud tersebut di atas maka satu-satunya cara agar upaya 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di DIY dapat dilaksanakan secara efektif dan 

                                                       

1 Petunjuk operasional Rehabiltasi Dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di DIY(Tahun Anggaaran 
2006 DIPA NOMOR:0026.1/062-03.0/-2006.) 
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bermanfaat bagi warga masyarakat adalah dengan terlebih dahulu dilakukan persiapan dan 

pengorganisasian masyarakat di wilayah yang akan menerima bantuan sehingga bantuan 

tersebut tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya salah 

satunya adalah tindak pidana korupsi mulai dari tingkat atas (Pemerintah) sampai bawah 

(warga) . 

 Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (ekstra ordinary crime) 2 , dan 

tindakan korupsi termasuk penyakit masyarakat yang sama dengan kejahatan lain seperti 

pencurian, penipuan dan semacamnya. Korupsi telah menjadi sebuah ancaman bagi bangsa 

dan harus dilawan sebagai sesuatu yang mendesak 3. 

Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sudah 

selayaknyalah memandang semua hal dilihat dari aspek,dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalam agama Islam sehingga pada pelaksanaanya hukum Islam tidak hanya berkutat pada 

wilayah ibadah saja tetapi juga dalam bermuamalah. Alqur’an telah memberikan konsep 

kehidupan manusia agar dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah Islam diyakini oleh 

pemeluknya sebagai agama yang komprehensif, universal dan berlaku sepanjang zaman 

keyakinan ini didasari oleh ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhamad SAW 

4اليوم اآملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم االسالم دينا

Dengan demikian Islam memberikan acuan normatif terhadap seluruh aspek 

kehidupan baik yang menyangkut hubungan dengan Tuhannya maupun hubungan manusia 

dengan manusia Acuan normatif itu dapat ditemukan secara esensial (prinsipil) dalam Al-

Qur’an dan hadist dalam bentuk global sedangkan penjabaranya diserahkan kepada 

                                                       

2 Romli Atma Sasmita, Sekitar Masalah Korupsi  Aspek Nasional Dan Aspek Internasional. cet. ke-
1 (Bandung: Mandar  Maju, 2004), hal. 48. 

 
3 Jeremi Pope, Strategi memberantas korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional ,alih bahasa masri 

maris cet.ke1(Jakarta: Yayasan Obor, 2003), hlm.1 
 
4 Al-Maidah (5) : 3 
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penafsiran (ijtihad) umat sesuai dengan kondisi, tempat dan perkembangan zamannya. 

Tidak pelak lagi universalitas Islam tersebut telah mampu mengatur berbagai aspek 

kehidupan manusia, Islam mengajarkan perlindungan terhadap hak –hak manusia. Dalam 

aspek penyaluran hak kepada sesama manusia. Islam mengajarkan bagaimana memberikan 

harta benda kepada yang  berhak secara adil, jujur tanpa ada pengurangan di dalamnya 

karena hal tersebut adalah amanah untuk orang lain. 

Dalam Fiqh Jinayah (Hukum Islam) tindak pidana dikenal dengan istilah Jarimah 

yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’. Korupsi sendiri dalam Hukum Pidana 

Islam termasuk dalam kategori Jarimah Ta’zir yaitu suatu perbuatan atau tindak pidana 

yang hukumannya ditentukan oleh Penguasa atau Pemerintah (dalam hal ini adalah seorang 

Hakim). 

Sebenarnya didalam Hukum Islam belum diatur secara langsung masalah korupsi 

atau dalam hal ini adalah pemotongan dana rekonstruksi, tetapi karena tindak pidana  

tersebut adalah perbuatan yang merugikan negara dan merugikan orang banyak maka 

perbuatan tersebut dapat digolongkan kedalam  perbuatan tindak pidana karena terdapat 

unsur merigikan oramg lain dan menimbulkan kemakhdzaratan yaitu merupakan kejahatan 

maliyah (menyangkut harta benda) dan mengandung unsur pengkhianatan kepada negara 

dan orang lain (masyarakat).5

             Kelurahan srimartani salah satu kelurahan  yang ada di DIY termasuk wilayah 

terkena bencana gempa bumi dua tahun yang lalu tepatnya di Kecamatan Piyungan 

Kabupaten Bantul DIY. Dikarenakan kelurahan ini termasuk wilayah korban gempa maka 

sudah selayaknya kelurahan tersebut mendapat alokasi dana bantuan rekonstruksi pasca 

gempa. Dikarenakan kelurahan tersebut termasuk daerah yang terkena bencana maka secara 

                                                       

5 Wawancara dengan bapak KH.Rohmad Sesepuh/ tokoh masyarakat di desa Srimartani lor pada hari Minggu 

05 februari 2008 pukul 17.00  dirumah beliau. 
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otomatis perlu dibentuknya pengorganisasian struktur kepengurusan di tingkat bawah 

(kelurahan) untuk menangani penyaluran dana rekonstruksi dari Pemerintah pusat. 

Dalam pembentukan struktur penyaluran dana rekonstruksi di desa srimartani 

tersebut  masing-masing dusun di srimartani dikelompokkan dalam beberapa kelompok 

masyarakat diistilahkan dengan nama POKMAS (Kelompok Masyarakat) yang 

bertanggung jawab kepada Lurah dimana dalam hal ini Lurah sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan (PJP) Di kelurahan  telah dibentuk sebanyak lima kelompok masyarakat 

(pokmas) dimana setiap kelompok masyarakat terdiri dari delapan sampai lima belas 

warga6. 

Selanjutnya dana rekonstruksi tersebut disalurkan melalui Rekening Kelompok 

Masyarakat (group account) dengan minimal tiga specimen tanda  tangan yang meliputi 

Koordinator, Sekretaris dan Bendahara Pokmas bukan kepada keluarga individual yang 

masing-masing rumahnya berdekatan dalam cakupan wilayah desa. Dana rekonstruksi 

rumah tersebut diberikan secara bertahap yaitu tahap I sebesar: 40% dan tahap II sebesar; 

60% dimana setiap tahapan pengajuan dana disertai dengan usulan masyarakat manakah 

yang akan diajukan untuk mendapatkan dana rekonstruksi. sehingga jika dirinci penyaluran 

dana adalah sebagai berikut: 

Tahap pertama : 40/100 x (15000.000) = 6000.000.00 

Tahap kedua : 60/100 x (15.000.000) = 9000.000.00 

Sehingga jika dijumlahkan dana bantuan tersebut adalah Rp 15.000.000.00 

selanjutnya lurah sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan (PJP) berkewajiban untuk 

memverifikasi usulan data masyarakat yang diajukan melalui pokmas tersebut. Sasaran 

prioritas, bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang terpilih sesuai dengan 

                                                       

6 Wawancara dengan bapak nurbasuki asekretaris pokmas dusun wanujoyo lor pada hari rabu  12 
maret 2008 pukul 19.45  dirumah beliau. 
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kriteria. Selanjutnya bagi kelompok masyarakat yang yang belum mendapatkan dana 

rekonstruksi pada tahap awal akan mendapatkan bantuan pada tahap berikutnya7. Sehingga 

diharapkan dalam penyaluranya tidak ada penyelewengan atau pemotongan dana bantuan, 

hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

yang bergerak di bidang advokasi penyaluran dana rekonstruksi pasca gempa di Srimartani  

bahwa telah terjadi pemotongan dana tersebut yang dilakukan oleh pemerintah lokal 

{dusun}untuk mengetahui apakah pemotongan itu memang ada maka penyusun tertarik 

mengadakan penelitian terhadap penyaluran dana tersebut guna menjelaskan tinjauan 

Hukum Islam terhadap praktek pemotongan dana rekonstruksi di desa Srimartani  Piyungan 

Bantul. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi pokok 

permasalahan  adalah: Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktek pemotongan dana 

rekonstruksi di kelurahan Srimartani 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang di rumuskan di atas maka tujuan dari 

penelitan ini adalah untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap praktek 

pemotongan dana rekonstruksi di kelurahan Srimartani  Piyungan Bantul. 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara ilmiah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Islam pada 

khususnya,serta menjadi rujukan penelitian berikutnya. 

                                                       

7 Buku petunjuk operasional Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi  Pasca Gempa bumi di  DIY tahun 
2006 
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Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan 

juga evaluasi terhadap pelaksanaan pencairan dana bantuan apapun yang sifatnya 

diperuntukkan bagi masyarakat. 

D. Telaah Pustaka 

 Dalam konteks keislaman tentang tindak pidana pemotongan dana rekonstruksi 

perbuaatan tersebut merupakan salah satu unsur dari perbuatan korupsi.dalam buku Al-

Halal wa-al Haram  fi Islam dalam sub bab hubungan masyarakat pada bagian Hurmah 

Amwal (melindungi harta benda) menekankan bahwa Islam membenarkan tentang hak 

milik pribadi. Maka prioritas Islam akan melindungi hak milik pribadi dengan undang-

undang.8

 Skripsi dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap UU NO 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”9. Skripsi ini hanya membahas tentang 

pidana korupsi dari segi jarimahnya saja salah satu satunnya adalah suap-menyuap yang 

akhir–akhir ini terjadi di Indonesia bahkan terjadi dikalangan aparat penegak hukum itu 

sendiri skrpisi tidak dijelaskan secara rinci perbuatan yang terkait dengan pemotongan harta 

orang lain. 

Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Korupsi” (study komparatif hukum positif 

indonesia dan Hukum Positif Malaisya dalam skripsi ini disebutkan jenis-jenis tdak pidana 

yang termasuk dalam korupsi tetapi tidak dijelaskan secara rinci sehingga ada perbedaan 

dangan skripsi penyusun yaitu dalam hal pemaparan jenis-jenis  korupsi tidak ada yang 

                                                       

8 Muhamad yusuf Qaradawi ; Al-Halal wa al-Haram fi Islam  (ttp;Dar AL-ihya ‘al-kitab 
a’rabiyah,t.t ).2000 

 
9Nurul Khoiriyah Darmawati : Tinjauan Hukum Islam terhadap UU.no31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi. fakultas syari’ah.1999 
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disebutkan dangan perspektif hukum islam10

Dalam pandangan hukum Islam apapun Peraturan Perundang undangan dan sistem 

kenegaraan yang sesuai dengan dasar agama islam harus mengandung unsur kemaslahatan 

umat Manusia  sekaligus untuk menghindari kemafsadatan. Di dunia dan akhirat yang 

dikenal dengan al-maqashidu al-syari’ah karena islam datang sebagai rahmatan lil’alamin 

rahmat bagi semua bagi umat manusia Kemaslahatan yang dimaksud adalah meliputi lima 

hal yaitu: 

1. Kemaslahatan Agama (hifdzu –addin)  

2. Keselamatan Jiwa (hifdzu ann-nafs)  

3. Keselamatan Akal (hifdzu al-aql) 

4. keselamatan Keturunan (hifdzu an-asl) 

5. keselamatan Harta Benda (hifdzu-mal)11

Berdasarkan uraian di atas menurut hemat penulis belum ada skripsi yang secara 

spesifik membahas tentang tindak pidana pemotongan dana/bantuan rekonsruksi atau 

bantuan apa saja yang sifatnya diperuntukkan bagi masyarakat oleh kerena itu penyusun 

tertarik untuk membahas bagaimanakah hukum islam memberi jawaban  atas praktek 

tindak pidana  pemotongan dana rekonstruksi di kelurahan Srimartani. 

E. Kerangka Teoritik 

Sebagai kitab yang sempurna Alqur’an  telah memuat konsep dasar yang dapat 

dijadikan pedoman bagi manusia agar hidupnya dapat sejahtera baik di dunia maupun di 

akhirat, pedoman tersebut mengatur hubungan antara manusia dangan tuhannya dan 

hubungan manusia dengan sesamanya. 

 Alqur’an memperkenalkan banyak ayat tentang hakikat dan sifat –sifat manusia 

                                                       

10 Ade ahmad hanif: “ Tindak Pidana Korupsi (Study Komparatif Hukum Positif Indonesia Dengan 
Hukum Positi f Malaisya) Fakultas Syari’ah.2004. 

 
11 Abdul Wahab khalaf ilmu ushul fiqh,semarang, Dina utama 1994 hlm.116 
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agar ,manusia ini dapat menempati posisi yang unggul. Wewenang dan tanggung jawab 

yang diperolehnya dari sumber yang paling logis, dan paling agung. Ini berarti bahwa ia 

tidak tercipta secara kebetulan atau bahwa keunggulannya atas makhluk–makhluk lain 

hanya semata-mata timbul berdasarkan strunggel for survival12. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ia mempunyai misi dan tanggung jawab 

yang dibebankan kepadanya langsung oleh maha pencipta. 

Manusia diutus ke dunia sebagai kholifah di bumi.  Kedudukan dan peranan 

manusia sebagai makhluk yang telah menerima amanat setelah ditolak oleh makhluk 

lainya.13,  agar  menjaga apa yang telah diciptakan Allah.  Atas dasar itulah manusia 

bertanggung  jawab atas dirinya  baik pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. 

Sehingga dengan demikian manusia bertanggung jawab untuk, memelihara tanggung jawab 

tersebut tanpa merugikan orang lain14.  Islam melindungi harta milik pribadi dan 

mengharamkan cara-cara yang batal tentang penguasaan hak milik (hifdzu mal) yang 

merupakan prinsip maqashidu al-asyariah 

وال تأآلوااموالكم بينكم بالباطل وتدلوابها الى الحّكام لتأآلوا فريقا من اموال 

15تعلمون الناس باالثم وانتم

Suatu hukum dibebankan kepada pelaku tindak pidana agar seseorang dapat sadar 

dan tidak mengulanginya Pada dasarnya penetapan hukum-hukum tersebut adalah untuk 

menciptakan kentetraman masyarakat dan kemaslahatan umat,  berbeda dengan delik 

                                                       

12 M. Quraisy Shihab, Membumikan Alqur’an :fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan 
Masyarakat , (Bandung :  Mizan, 1994), hlm. 29 

 
13 Al-Ahzab (32):72. 

 
14M. Quraisy Shihab, Membumikan Alqur’an : fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan  Masyarakat, hlm. 
29. 

 

15 Al-Baqarah  (1) : 188 
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pencurian yang telah jelas hukumannya dalam nass. 

Pemotongan dana rekonstruksi  yang termasuk salah  satu tindak pidana korupsi 

walaupun sama sama kejahatan terhadap harta benda akan tetapi tindak pidana ini belum 

ditentukan dalam alqur’an oleh kerena itu tindak pidana korupsi dalam hal ini tindak pidana 

pemotongan dana rekonstruksi tidak dapat dikenai hukuman had. Sehingga menjadi 

wilayah jarimah ta’zir yang hukumanya ditentukan oleh penguasa, Hukuman ta’zir tersebut 

mempunyai pengaruh yang ditujukan kepada pelaku kejahatan agar jera dan tidak 

mengulangi perbuatan tersebut. Di dalam hukum Islam syara’ tidak menentukan macam-

macam hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta’zir hanya menyebutkan sekumpulan hukuman 

dari yang paling ringan sampai hukuman yang terberat, sehingga penguasa (hakim) diberi 

kewenangan untuk menentukan hukuman manakah yang sesuai dengan kemaslahatan atau 

kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertententangan dengan prinsip –prinsip ‘ammah. 

Di dalam Alqur’an disebutkan bahwa seorang penguasa bertugas untuk menegakkan 

kebenaran dan keadilan menurut segala apa yang telah ditetapkan dalam hukum syara’, Dan 

penguasa juga berhak membuat aturan atau undang-undang untuk melindungi hak-hak 

masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis 

penelitian lapangan karena data yang diperoleh adalah dari pengamatan langsung  

dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah tindakan para aparat pemerintah 

lokal yang telah melakukan praktek pemotongan dana rekonstruksi pasca gempa  

untuk masyarakat Srimartani. 

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah desa Srimartani itu sendiri.  

2. Sifat Penelitian  

Sifat Penelitian ini adalah perspektif normatif yakni penelitian yang mencari 
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pandangan hukum Islam terhadap pemotongan dana rekonstruksi kemudian di 

analisis dari sudut pandang hukum Islam 

3. Pendekatan Masalah 

Dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif 

yaitu Apakah praktek pemotongan dana rekonstruksi di Desa Srimartani tersebut 

sudah atau tidak  sesuai dengan hukum Islam. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu penyusun 

mengamati langsung ke lokasi untuk pengumpulan data tentang praktek 

pemotongan dana rekonstruksi di kelurahan Srimartani 

b. Wawancara. 

Wawancara adalah: Pengumpulan data yang digunakan untuk 

mendapatkan keterangan–keterangan secara lisan16.  

Pewawancara mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam praktek 

penyaluran dana rekostruksi di kelurahan Srimartani. Adapun yang penyusun 

jadikan subjek wawancara adalah: 

a. Masyarakat Srimartani penerima dana rekonstruksi 

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk desa Srimartani 

c. Pengurus Pokmas 

5. Teknik Sampling 

 Untuk mendapatkan subyek penelitian adalah dengan menggunakan teknik 

acak sampling yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua obyek, gejala, dan 

kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dan obyek dan kejadian 
                                                       

16 Mordalis  “Metode Penelitiian “Suatu Pendekatan Proposal,cet.7 
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yang dimaksud.17  Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah non 

probability sampling atau purposive sampling yaitu sample yang dipilih 

berdasarkan pertimbanagan atau penelitian. Jadi peneliti menentukan sendiri 

responden mana yang dianggap mewakili.18. Selanjutnya untuk mengetahui teknik 

penyeberan anget kepada masyarakat perlu penyusun sampaikan sekenario 

pendistribusian angket bahwa angket penyusun distribusikan kepada masyarakat 

yang benar-benar menerima dana bantuan rekonstruksi diseluruh kelurahan 

srimartani dari jumlah penerima tersebut penyusun ambil sepuluh persen dari  

seluruh jumlah penerima dana rekonstruksi untuk di sebar ke lima dusun, dari tujuh 

belas dusun yang ada di  desa Srimartani, yang dianggap mewakili. Selanjutnya 

angket penyusun distribusikan kepada masing –masing pokmas. Jadi, karena  dalam 

satu dusun ada lima kelompok masyarakat maka penyusun memberikan angket 

pertanyaan sebanyak lima buah quisener/angket.di tiap-tiap dusun. Perlu penyusun 

sampaikan bahwa data yang penyusun ambil penyusun batasi hanya data penyaluran 

dana rekonstruksi tahap pertama 

6. Analisis Data 

Dari data yang terkumpul yang merupakan hasil penelitian di lapangan dan 

sumber lainnya. Selanjutnya penyusun berusaha mengklasifikasi untuk 

menganalisis data supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun analisanya 

menggunakan metode induktif-deduktif yaitu menganalisis data secara khusus 

selanjutnya di tarik kepada kesimpulan secara umum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah 

                                                       

17 Sutrisno Hadi Metodologi Reserch (Yogyakarta, fakultas psikologi UGM:1983). 
 
18 Burhan Ashshofa Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: Rineka cipta.1996)hlm.91. 
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secara metodis, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut: 

Bab Pertama adalah pendahuluan yang menyangkut aspek utama dalam 

penelitian yaitu latar belakang masalah , pokok permasalahan tujuan dan kegunaan  

tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan Pembahasan. 

Bab Kedua membahas 

a. tentang gambaran Desa Srimartani  

b. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di Desa Srimartani 

Bab Ketiga Pemotongan dana Rekonstruksi dalam pendekatan Hukum islam.dari 

segi:  

a. Pemotongan dana rekonstruksi dalam pendekatan Hukum Islam 

b. Pemotongan dana rekonstruksi dalam pendekatan Hukum Positif 

           Bab keempat adalah Analisis Islam terhadap Pemotongan Dana Rekonsntruksi di 

Desa Srimartani. 

         Bab Kelima adalah penutup yang berisi  kesimpulan dan saran-saran 

 



BAB II 

 

A. Gambaran Umum Desa Srimartani Dan Program Rekonstruksi Pasca Gempa 

 

a. Gambaran Umum Desa Srimartani 

Desa srimartani merupakan salah satu desa/kelurahan yang berada didalam wilayah Kecamatan 

Piyungan Kabupaten bantul daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya sebelah timur kabaupaten 

bantul perbatasan dengan kabupaten gunung kidul adapun letak.luas dan batas-batasnya sebagai 

berikut: 

Umum 

Luas Desa/Kelurahan: 857,7375 Ha. 

1) .Batas Wilayah  

Sebelah Utara Desa Sumberharjo 

Sebelah Selatan Desa Srimulyo 

Sebelah Barat Desa Jogotirto 

Sebelah Timur Desa Ngoro-ngoro Patuk Gunung 

Kidul 

Sumber: Data Monografi Kelurahan Srimartani 

Desa Srimartani merupakan salah satu bagian daerah dari kecamatan Piyungan 

Dimana desa ini memiliki 17 pedukuhan, selain itu jugaKelurahan ini memiliki Badan 

Perwakilan Desa (BPD).Didalam satu Kelurahan ini terdapat 17 dusun didalamnya yaitu: 

Poitan, Mandungan, Kotengan, Munggur, Pajangan,Wanujoyolor Wanujoyo kidul, Mutihan, 

Kwasen, Daraman, Kembangsari,Petir,Gunungcilik, Sanansari, Mojosari, Bendosari 

 

 

 

 

 



.  (Orbitan) Jarak dari  Pusat Pemerintahan  

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 1,5 Km 

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota Kabupaten 25  Km 

Jarak dari Pusat Pemerintahan Ibukota Propinsi 15  Km 

Jarak dari Pemerintahan Pusat/Ibukota Negara 580 Km 

 

2)  Kondisi Geografis  

Wilayah Desa ini memiliki ketinggian tanah 115 meter dari permukaan laut. Dengan curah 

hujan rata-rata 2300 mm pertahun, daerah ini tergolong dataran rendah dengan suhu udara rata-

rata 25 ºC. Kelurahan ini dikelilingi Pegunungan seribu yang terdapat dalam wilayah kabupaten 

Gunung Kidul. 

Kependudukan 

Wilayah ini berpenduduk sebanyak 11.842 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut 

Berdasarkan Jenis Kelamin : 

Lak-laki 5.799 orang 

Perempuan 6.043 orang 

Jumlah 11.842 orang 

Sumber: data monografi kelurahan srimartani 

Berdasarkan Agama : 

Islam 1.795 

Kristen 16 Jiwa 

Katholik 31  Jiwa 

Hindu - Jiwa 

Budha - Jiwa 

Penganut aliran kepercayaan - Jiwa 

Sumber: : Data Monografi Kelurahan Srimartani 

 



Berdasarkan Usia :  

Penduduk yang Masih Belajar (Sekolah/ Kuliah): 

00- 03 Tahun 1.281 Jiwa 

04-06  Tahun 1.126 Jiwa 

07-12  Tahun 1.526 Jiwa 

13-15  Tahun 1.056 Jiwa 

16-18  Tahun 1.131 Jiwa 

19-keatas 5.798 Jiwa 

Sumber: : Data Monografi Kelurahan Srimartani 

Penduduk yang Sudah Bekerja 

10-14 Tahun 1.292 Jiwa 

15-19 Tahun 1.284 Jiwa 

20-26 Tahun 1.276 Jiwa 

27-40 Tahun 1.802 Jiwa 

41-46 Tahun 1.079 Jiwa 

57- keatas 1.160 Jiwa 

 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan : 

      Lulusan Pendidikan Umum 

Taman Kanak-kanak - 

Sekolah Dasar - 

SMP/SLTP 1.453 Jiwa 

SMU/SMK 4845 Jiwa 

Akademi( D1-D3) 117  Jiwa 

Sarjana 1248  Jiwa 



 

Lulusan Pendidikan Khusus 

Pondok pesantren 143  Jiwa 

Madrasah 38  Jiwa 

Pendidikan keagamaan 262 Jiwa 

Sekolah Luar biasa       - 

Kursus ketrampilan 37 Jiwa 

Sumber: : Data Monografi Kelurahan Srimartani 

Berdasarkan Mata Pencaharian : 

Pegawai Negeri Sipil 147 Jiwa 

TNI/Polri 72 Jiwa 

Karyawan 81 Jiwa 

Pedagang 92 Jiwa 

Tani  5.46 Jiwa 

Pertukangan 87 Jiwa 

Buruh Tani 246  Jiwa 

Pensiunan 104  Jiwa 

Nelayan - 

Pemulung - 

Jasa 31 Jiwa 

Buruh 1640 jiwa 

Sumber: : Data Monografi Kelurahan Srimartani 

Secara umum pekerjaan masyarakat warga Srimartani adalah Pegawai Negeri sipil dan petani 

dengan urutan nomor dua para petani dikelurahan Srimartani menggarap sawahnya 



memanfaatkan saluran pengairan yang ada.walaaupun ada yang berprofesi sebagai pedagang, 

buruh dan yang lain. 

 

3) Sarana Peribadatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jumlah Masjid 30  Buah 

2 Jumlah Mushola 44  Buah 

3 Jumlah Gereja Buah 

4 Jumlah Vihara - 

5 Jumlah Pura - 

6 Jumlah Keseluruhan Sarana Peribadatan 74  Buah 

Sumber: : Data Monografi Kelurahan Srimartani 

 

Jika dilihat dari Tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agama yang diyakini oleh 

masyarakat Srimartani, mayoritas agamanya adalah Islam yang berpaham Nahdlziyin (NU), 

hampir seluruh lapisan masyarakatnya adalah warga Nahdliziyin hal ini disebabkan karena 

terdapatnya dua pondok pesantren yaitu Ponpes Putri Manzillu Assakinah milik KH. Junaidi 

(Pengasuh) dan Ponpes Putra Salaf Assa’du milik KH. Mawardi Asrori (Pengasuh) yang 

santrinya berasal dari daerah setempat maupun dari luar Jogja dan terdapatnya para kyai atau 

ustadz yang lulusan dari pondok pesantren. Hal inilah yang menjadikan Srimartani menjadi 

Basis Nahdhatu ‘Ulama (NU) yang kuat se-Kecamatan Piyungan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Sarana Pendidikan 

No Jenis Pendidikan Negeri Swasta 

1 Kelompok Bermain - 4 

2 Taman Kanak-kanak - 7 

3 Sekolah Dasar 3 - 

4  SLTP 1 1 

5 SLTA / SMK - 2 

6 Akademi  - - 

7 Institut - - 

8 Universitas/ Perguruan Tinggi - - 

9 PKBM  1 

 

 

 

 



 

 

 

b.Pendidikan Khusus 

Jenis Pendidikan Gedung Guru/Pelatih Murid 

Pondok Pesantren 

Madrasah 

SLB A/B/C 

Pendidikan non formal 

a.Balai  Latihan Kerja 

b. Kursus 

-Bengkel Motor/Mobil 

    Radio 

-Menjahit 

Salon Kecantikan 

-Setirmobil 

-Mengetik 

-Tata buku /Bahasa 

2 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

26 

120 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

 

215 

600 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

15 

47 

- 

Sumber: : Data Monografi Kelurahan Srimartani 

 

Sarana olah raga 

Lapangan Sepak Bola 1 Buah 

Lapangan Basket Buah 

Lapangan  Bulu Tangkis 10 Buah 

Lapangan Tenis Meja 13 Buah 

Lapangan Tenis `12 Buah 

Sumber: : Data Monografi Kelurahan Srimartani 



C. Bidang Pertanian 

Kondisi pertanian di kelurahan Srimartani sangat dipengaruhi oleh keadaan geografis yang 

sebagian besar areal persawahanya adalah sawah kering yang pengairanya berasal dari air 

sungai. Sehingga tanaman yang ditanam mayoritas adalah tanaman padi 

Tanaman Padi 232 Ha `1.844 

Ton 

Tanaman Jagung  258 Ha 2.740 

Ton 

Ketela Pohon  241 Ha 6.748 

Ton 

Kacang tanah 122 Ha 111 Ton 

Ketela Rambat 3 Ha 312 Ton 

Kedelai 28 Ha 16 Ton 

 

D. Organisasi sosial masyarakat 

Jumlah Nama 

Organisasi 
Tingkat Dusun Tingkat Kelurahan 

PKK 

Karang Taruna  

       Ansor/Fatayat NU 

Muslimat NU 

MWC NU 

Nassiatul  aisiyah 

PRM 

IRM 

 

17 

17 

15 

15 

15 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Sumber: : Data Monografi Kelurahan Srimartani 

 

 



B. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi 27 Mei 

                Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi 27 Mei beroriantasi pada 

proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok 

masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi tepat sasaran dan tidak 

menimbulkan konflik. Keberadaan kelompok Masyarakat tersebut sangat penting sebagai 

sarana untuk mengorganisir, menggerakkan warga setempat dalam menyusun usulan 

rehabilitasi dana Rekonstruksi rumah dan melaksankan kegiatan-kegiatan Rehabilitasi yang 

berbasis komunitas dan kearifan lokal di wilayahnya. 

Strategi Dasar 

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat 

(Comuntiy Organizing) dan bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat. yang terdiri dari 

Menggunakan Rehabitasi dan Rekonstruksi rumah sebagai sarana untuk membangun 

komunitas. 

Serangkaian  proses interaksi waqrga dalam dalam bergotong royong menyelasaikan 

permasalahan bersama secara berkelanjutan sehingga dapat menumbuhkan rasa solidaritas 

sosial dalam membangun sebuah komunitas. 

Menggunakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sebagai upaya menciptakan lapangan kerja 

Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan fisik rumah akan mampu menciptakan 

lapangan pekerjaan dan memicu tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk 

pembangunan ekonomi lokal. 

Pendekatan Dasar 

Pemerintah bermaksud melaksanakan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah di wilayah 

yang rusak akibat Gempa bumi, sehingga rumah warga korban bencana tersebut layak bagi 

kehidupan di masyarakat. Berangkat dari maksud tersebut dan melihat kondisi di lapangan, 

maka salah satu cara agar upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dapat berjalan efektif dan 

lancar maka perlu persiapan pengorganisasian di tingkatan masyarakat. 

Tujuan Dasar 

Tujuan dasar Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi  Rumah pasca gempa bumi adalah 

terbangunnya 



Kembali rumah yanng layak huni dan tahan gempa bagi korban bencana gempa bumi yang 

secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tumbuhnya wadah pemersatu masyrakat untuk menggalang kebersamaan. 

Masyarakat  dapat berperan serta  dan terlibat dalam pengambilan keputusan di dalam 

perencannan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah Pasca gempa. 

Masyarakat dapat bermukim kembali kerumah asalnya secara bertahap setalah dilaksanakannya 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

Ruang Lingkup 

Pemerintah bermaksud melaksanakan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi  rumah dimana 

pemerintah provinsi sebagai fasilitator dan pemerintah kabupaten sebagai pelaksana. 

Pembangunan rumah pasca gempa berbasis komunitas di lokasi bencana sebagai sarana untuk 

menpersiapkan masyarakat agar mampu membangun kembali rumah secara cepat efektif dan 

bermanfaat. 

Penentuan wilayah meliputi kecamatan desa/ Kelurahan dan Masyarakat yang diprioritaskan 

untuk mendapatkan bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rumah diserahkan 

sepenuhnya kepada bupati atau walikota. 

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi  Rumah pasca gempa bumi  pada dasarnya hanya 

sebagai langkah awal dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu. 

Prinsip Dasar Program 

a).Prinsip pemberdayaaan Masyarakat untuk menumbuhkan kerelawanan dan perilaku 

keikhlasan kepada sesama korban bencana gempa bumi. 

b).Prinsip Aturan Kesepakatan Masyarakat , yakni dadasarkan aturan yang ditetapkan oleh 

masyarakat sendiri dengan berdasar nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip kemasyarakatan yang 

bepegang pada nilai kearifan lokal. 

Strategi Pelaksanaan 

a). Rekruitmen pendamping 

b). Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat dan aparat pemerintah daerah tentang teknis 

petunjuk pelaksanaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

c). Memberikan bantuan teknis dan Administrasi kepada masyarakat 



d). Membangun komunitas masyarakat melalui  pengorganisasian yang dilakukan antara lain 

melalui serangakaian musyawarah masyarakat sebagai upaya membangun kebersamaa dan 

solidaritas untuk membangun kembali komunitas dan rumah dengan mengusulkan relawan 

relawan masyarakat. 

e). Membentuk komunitas masyarakat dengan nama kelompok masyarakat yang selanjutnya 

dikenal dengan Pokmas. Komunitas pokmas ini hanya bersifat sementara yang terdiri dari 

warga yang terkena bencana dan tercatat dalam pendataan korban bencana dalam klarifikasi 

penerima bantuan sesuai dengan kriteria.Adapun kriteria rumah yang berhak mendapatkan 

bantuan dana yaitu: 

Rumah rusak berat sesuai dengan hasil validasi di lapangan  

Rumah rusak ringan 

Belum mendapatkan bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen. 

Belum dilakukan Rekonstruksi dan masih tinggal di tenda atau semacamnya. 

Korban bukan peyewa rumah. 

Kepala keluarga dan atau anggota keluarga yang meninggal ataau kepala keluarga yang cacat 

akibat Gempa bumi. 

Memiliki anak balita 

Kriteria- kriteria lain yang dilandasi musyawarah dan kearifan lokal. Keluarga yang 

diprioritaskan sebagai penerima bantuan tergabung dalam kelompok Masyarakat atau 

POKMAS, Pembentukan POKMAS dilakukan dengan cara: 

POKMAS dibentuk dalam satu dusun yang jumlah POKMAS disesuaikan dengan jumlah 

penduduk disuatu dusun. 

Dalam hal terjadi residu atau sisa dalam satu dusun pengelompokkan dilakukan dalam satu desa 

atau kelurahan. 

Dalam hal kesulitan kondisi geografis dapat dimungkinkan pokmas dala satu dusun digabung 

dengan POKMAS yang berbeda dalam satu kecamatan ataupun kabupaten 

Jumlah anggota POKMAS minimal 8( delapan ) anggota dan maksimal 15 ( lima belas) 

annggota 

f). Pendampingan masyarakat dalam rangka Rehabilitasi dan   Rekonsruksi   rumah dalam 



bentuk : 

Melaksanakan koordisasi dan identifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan bersama dalam 

rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat gempa bumi 

Melaksanakan serangkaian musyawarah dan menyepakati siapa saja yang berhak mendapatkan 

bantuan. 

Melaksanakan perencanan bersama masyarakat tentang jenis dan bentuk kegiatan Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi rumah tahan gempa secara mandiri, perencanaan tersebut dikoordinasika dan 

dikonsultasikan kepada pemerintah yang terkait. 

Penyusunan usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah meliputi gambar rencana bangunan, 

rencana penggunaan anggaran, proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Target Hasil keluaran 

Pada akhir pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah berbasis komunitas di 

daerah istimewa yogyakarta ini diharapkan tercapai konsi sebagai berikut: 

Terbangunya rumah tahan gempa secara bertahap.  

Terbangunya sebuah Komunitas di lokasi sasaran yang mampu menyelenggarakan  Program 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

Sasaran Lokasi dan Kelompok 

Sasaran Lokasi 

Lokasi sasaran Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi  pasca gempa adalah daerah di 

kabupaten/ kota yang secara langsung mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Adapun 

pemilihan prioritas dadasarkan pada kriteria yan telah disebutkan diatas tanpa meniggalkan 

nilai-nilai kerifan lokal. 

Sasaran Kelompok 

 

Sasaran prioritas bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang  yang terpilih sesuai 

daengan kriteria selanjutnya untuk kelompok masyarakat yang belum mendapatkan bantuan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan akan mendapat giliran pada tahap- tahap berikutnya. 

dengan catatan belum mendapat bantuan dana maupun rumah Permanen dari pihak manapun. 

                                         



b. Organisasi Program 

Pengorganisasian prorgram Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan secara berjenjang,  

berdasarkan keputusan Preside nomor: 9 Tahun 2006 tentang Tim koordinasi Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi wilayah pasca gempa bumi Propinsi Daerah Istimewa yogyakarta dan Jateng. 

a) Tingkat Nasional 

Membentuk dan menyusun Tim pengarah yang anggotanya terdiri dari para menteri dan 

Gubernur DIY dan Jateng tugasnya sebagai berikut; 

Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi perencanaan dan pelaksanaan 

ehabilitasi dan Rekonstruksi Wiilayah pasca gempa bumi di DIY dan Jateng. 

Menetapkan langkah-langkah Strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan 

pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

Membentuk dan menyusun Tim Teknis Nasional yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 

Anggota yang bertugas membantu Tim Pengarah. 

b) Tingkat Propinsi 

Membentuk dan menyusun Tim pelaksana yang diketuai oleh Gubernur DIY dengan Anggota  

para Bupati/ Walikota, tugasnya sebagai berikut: 

Merumuskan strategi dan kebijakan operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Gempa 

bumi di Propinsi DIY 

Menyusun secara rinci langkah-langkah percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa. 

Memfasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah korban gempa yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Melaksanakan Pertanggungjawaban dan laporan kepada Tim Pengarah 

c) Tingkat Kabupaten 

Ditingkat Kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota setempat dilaksanakan oleh 

pejabat pembuat komitmen ( PPK) yang dibantu oleh camat. 

Bupati/Walikota bertanggungjawab atas Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik 

menyangkut teknis maupun administrasi keuangan. 

 

 



d) Tingkat Kelurahan /Desa 

         Lurah sebagai Penanggungjawab Pelaksana ( PJP) memfasilitasi pembentukan kelompok 

masyarakat (Pokmas) di tingkat Kelurahan 

Pokmas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota bertugas menyusun usulan 

prioritas pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang didampingi oleh fasilitator 

adapun tudas dari lurah sebagai penanggungjawab pelaksana dalam program Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi ini adalah: 

Memfasilitasi pembentukan Pokmas 

Memantau pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah 

ditentukan. 

Membuat laporan perkembangan pelaksanaan tugas termasuk laporan akhir pelaksanaan tugas. 

Melaksanakan koordinasi dengan pejabat di tingkat kabupaten dan Propinsi 

Melaksanakan pemeriksaaan terhadap perencanaan teknis pelaksanaan dan penggunaan dana 

yang telah di salurkan kepada Masyarakat sesuai dengan usulan Proritas yang disepakati. 

 

c. Langkah- Langkah Pelaksanaan Program 

Tahapan Pelaksanaan Program Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah pasca gempa 

bumi  meliputi: Persiapan program, Penyiapan masyarakat Perencanaan masyarakat, Penyiapan 

Administrasi dan pelaksanaan kegiatan 

1 Persiapan Program 

Tahap ini mencakup konsultasi dan sosialisasi konsep dan mekanisme program kepada pihak- 

pihak yang terlibat mulai Dri tingkat pusat dan daerah supaya tedapat persamaan visi misi dan 

strategi program Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang meliputi: 

Sosialisasi di tingkat Kabupaten/ kota. 

Pengadaan Konsultan Manajamen Propinsi dan Konsultan Manajamen Kabupaten/Kota. 

2 Rekruitmen fasilitator 

Pengagkatan camat sebagai koordinator lapangan di tingkat kecamatan dan pengangkatan lurah 

sebagai penanggungjawab pelaksana (PJP) dengan keputusan Bupati 

Penetapan Sasaran penerima Bantuan 



Bupati /walikota menetapkan wilayah-wilayah dan alokasi jumlah calon penerima Bantuan 

dana Rehabilitasi dsan Rekonstruksi. 

Calon Penerima yang akan mendapatkan Prioritas sesuai hasil kesepakatan di tulis ke dalam 

Berita acara. 

3 Pengorganisasian Masyarakat  

Kelompok Masyarakat ( Pokmas) dibentuk dari calon penerima bantuan yang mendapatkan 

prioritas dengan susunan sebagai berikut: 

Ketua/ koordinator 

Sekretaris 

Bendahara 

Anggota. 

4 Perencanaan Masyarakat 

Tahapan ini mencakup kegiatan: 

Penyiapan dokumen teknis meliputi: 

a). Penyiapan gambar teknis dan penyusunan Rencana Anggaran Belanja(RAB) 

b). Penyiapan proses IMB ( Izin mendirikan bangunan) 

Pembukaan rekening pokmas dengan tiga spesimen terdiri dari ketua, Sekretaris, Bendahara 

Pelaksanaan 

Kegiatan Pelaksanaan mencakup penyaluran dana pelaksanan kegiatan fisik evaluasi 

pemanfaatan dana yang telah disalurkan berdasarkan rencana yang telah disepakati bersama, 

verifikasi rumah yang sudah jadi, termasuk pembuatan laporan dan pendokumentasi 

 

d. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi. 

Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah hanya disalurkan melalui Rekening kelompok 

Masyarakat dengan minimal tiga spesimen tanda tangan yang meliputi ketua koordinator, 

Sekretaris, dan Bandahara pokmas bukan kepada keluarga individual, jumlah anggota 

kelompok masyarakat maksimal 15 orang, yang masing-masinng-asnggota rumahnya saling 

berdekatan dalam satu cakupan wilayah desa / Kelurahan.  

 



Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah diberikan kepada masyarakat dalam dua tahap yaitu 

tahap satu sebesar 40 % tahap dua sebesar 60% dimana pada setiap pengajuan tahapan disertai 

dengan usulan oleh masing-masing kelompok masyarakat dan diverifiasi oleh 

Penanggungjawab Pelaksana 

 ( Lurah) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kabupaten/ kota. 

Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah disalurkan kepada Kelompok Masyarakat dalam 

dua tahap dengan kriteria pengajuan dana sebagai berikut 

Tahap Penyaluran Pra- syarat 

 

Tahap I : 40% 

Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan 

Dana( SPPB) harus di tanda tangani antara 

Pokmas dengan Pejabat Pembuat 

Komitmen( PPK) Kabupaten/ kota 

 

Tahap II: 60 % 

75% Dana tahap I telah di belanjakan 

dengan hasil kemajuan fisik 30% 

Selanjutnya dana rekonstruksi tersebut disalurkan melalui Rekening Kelompok Masyarakat 

(group account) dengan minimal tiga specimen tanda  tangan yang meliputi Koordinator, 

Sekretaris dan Bendahara Pokmas bukan kepada keluarga individual yang masing-masing 

rumahnya berdekatan dalam cakupan wilayah desa. Dana rekonstruksi rumah tersebut diberikan 

secara bertahap yaitu tahap I sebesar: 40% dan tahap II sebesar; 60% dimana setiap tahapan 

pengajuan dana disertai dengan usulan masyarakat manakah yang akan diajukan untuk 

mendapatkan dana rekonstruksi. 

Sehingga jika dirinci penyaluran dana adalah sebagai berikut: 

 

Tahap pertama : 40/100 x (15000.000) = 6000.000.00 

Tahap kedua : 60/100 x (15.000.000) = 9000.000.00 

 Sehingga jika dijumlahkan dana bantuan tersebut adalah Rp 15.000.000.00 selanjutnya lurah 

sebagai pejabat penanggung jawab pelaksanaan (PJP) berkewajiban untuk memverifikasi 

usulan data masyarakat yang diajukan melalui pokmas tersebut. Sasaran prioritas, bantuan 



diberikan kepada kelompok masyarakat yang terpilih sesuai dengan kriteria. Selanjutnya bagi 

kelompok masyarakat yang yang belum mendapatkan dana rekonstruksi pada tahap awal akan 

mendapatkan bantuan pada tahap berikutnya1. 

Setiap tahapan kegiatan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk menjamin bahwa 

dalam rangka pencairan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah sesuai dengan ketentuan, 

bermanfaat tepat sasaran dan sesuai asas transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme Peyaluran 

dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

ditetapkan oleh Departemen Keuangan 

Adapun alur pencairan dana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Kelurahan Srimartani sebagai 

berikut: 

Masing-masing kelompok masyarakat sebagai pihak penerima bantuan sekaligus sebagai 

pelaksana pekerjaan pembangunan rumah mengajukan usulan dilengkapi dengan nomor 

Rekening  Bank kepada Penanggungjawab Pelaksana ( PJP) dalam hal ini lurah 

PJP Melaksanakan ikatan perjanjian dengan Koordinator kelompok masyarakat yang telah di 

tetapkan sebagai penerima Bantuan dana. 

PJP ( lurah) melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan dan berkoordinasi dengan 

pendamping kegiatan kegiatan/ fasilitator, apabila usulan dan kelengkapanya telah memenuhi 

syarat maka PJP selanjutnya menyampaikan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) 

Kabupaten / kota. 

PPK Kabupaten/ Kota melaksanakan verifikasi usulan termasuk persetujuan ikatan perjanjian 

yang telah mendapat rekomendasi dari PJP da berkoordinasi dengan konsultan Manajemen 

kabupaten/ kota (KMK) , apabila telah memenuhi syarat selanjutnya disampaikan kepada 

Gubernur melalui Satuan tenaga kerja ( SATKER). 

Berdasarkan usulan yang diterima, selanjutnya Gubernur dalam hal ini Satker menerbitkan 

SPP(Surat Permintaan Pembayaran) selanjuntnya dokumen tersebut dikirim ke KPPN 

Pembayar.  

Selanjutnya KKPN pembayar menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) yang di 
                                                       

1  Buku petunjuk operasional Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi  Pasca Gempa bumi di  DIY Anggaran 
DIPA NOMOR:0026.1/062-03.0/-2006.).tahun 2006 



tujukankepada Bank untuk pencairan dana. 

Bank pelaksana melaksanakan pembayaran Dana kepada Kelompok masyarakat melalui 

Rekening POKMAS. 

Perlu Penyusun sampaikan bahwa dalam hal pengumpulan data jumlah, baik jumlah dusun 

yang menerima bantuan dana Rekonstruksi maupun jumlah pemotonganya secara keseluruhan 

Penyusun tidak dapat mengupayakan hal tersebut dikarenakan sulitnya birokrasi mulai dari 

tingkat kelurahan sampai tingkat Kabupaten/ kota (tertutupnya semua akses untuk pencarian 

data tentang Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi di kelurahan Srimartani)2 

 

                                                       

2 Wawancara dengan bapak dukuh wanujoyo lor di Rumah beliau Selasa 27 november 2007 jam 19.15 WIB. 



BAB III 

 

A.  Pemotongan Dana Rekonstruksi Dalam Pendekatan Hukum Islam dan Hukum Positif 

a. Pendekatan Hukum Islam   

             Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt. kepada nabi Muhamad Saw untuk mengatur 

segala sistem hidup yang didasarkan pada perintah Allah dalam alqur’an dan tuntunan Rasulullah dalam 

Sunnah. Karena itulah manusia diwajibkan untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi sagala 

laranganya. Dengan mempertimbangkan setiap langkah dan perilaku sesuai dengan akal sehatnya,  

sehingga dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan oleh hukum syara’ dan perbuatan 

mana yang dilarang oleh hukum syara’. Karena segala perbuatan manusia akan berakibat didunia 

maupun di akhirat. 

Di dalam al-Quran memang tidak  di jelaskan secara langsung  tentang hukuman terhadap 

pemotongan dana rekonstruksi. 

            Perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’ dalam hukum pidana islam disebut dengan istilah  

Jarimah. atau perbuatan tindak pidana, tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang dipenuhi 

sehingga perbuatan tersebut dapat digolongkan dalam bentuk jarimah,  unsur tersebut adalah nass yang 

mengatur atau melarang perbuatan tersebut beserta ancaman hukumanya. Pada kenyataanya walaupun 

sudah ada nass yang mengatur dan ancaman hukumanya akan tetapi masih juga manusia malakukan 

perbuatan tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari suatu suatu jarimah, bilamana 

nass /undang-undang menyebut dengan tegas sebagai sebagai unsur terjadinya suatu perbuatan pidana  

maka perbuatan tersebut adalah unsur dari tiap-tiap perbuatan pidana di dalam jarimah suatu perbuatan 

dibedakan menjadi: 

a. Jarimah Qisas diyat yaitu: suatu perbuatan /jarimah yang hukumanya telah ditentukan dalam 

nass. 

b. Jarimah ta’zir yaitu: suatu perbuatan tindaka pidana yang ancaman  hukumanya belum 

ditentukan dalam nass sehingga ancaman hukuman tersebut diserahkan kepada 

pemerintah/hakim termasuk tindak pidana korupsi. 

Setiap tindak pidana memuat unsur-unsur khusus dan unsur –unsur umum 



Unsur khususnya adalah:  

1. Segala unsur yang terdapat pada setiap perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman dan 

akan berbeda antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Sedangkan unsur umumnya 

adalah: 

Adanya nass yang mengatur atau melarang perbuatan tindak pidana dan memberi ancaman 

hukuman terhadap perbuatan tersebut, Unsur ini sering disebut sebagai unsur formil. ( rukun 

syar’i) 

2. Adanya tingkah laku manusia yang membentuk tindak pidana itu sendiri.  sering disebut ( 

rukun  maddi). 

3. Pelaku adalah orang yang telah mukallaf yaitu orang yang dimintai pertanggungjawaban atas 

perbuatan yang dikerjakanya yang sudah baligh.berakal, bebas berkehendak,/ merdeka, dan 

dalam keadaan sadar unsur ini disebut dengan unsur moril ( rukun adabi). 

Suatu perbuatan dilarang atau ditetapkan sebagai suatu perbuatan tindak pidana atau jarimah 

,serta ditentukanya hukuman dari jatimah tersebut pada dasarnya untuk kebaikan dan kepentingan 

manusia itu sendiri, dan Allah tidak akan mendapatkan kerugian jika hambanya berbuat dosa dan 

durhaka.. Ringkasnya dasar pelarangan suatu tindak pidana hanya untuk kepentingan manusia untuk 

menuju suatu kemaslahatan didalam Masyarakat.tetapi manusia tidak menyadari akan hal tersebut 

manusia masih sering menganggap suatu perintah Allah hanya sebatas kewajiban saja sehingga daam 

menjalankan perintah tujuanya hanya untuk menggugurkan kewajiban, padahal perintah Allah harus 

dimaknai lebih dari suatu kewajiban akan tetapi harus dimaknai sebagai sebagai kebutuhan manusia 

karena taat atau tidak manusia sendirilah yang akan mendapatkan balasan di Akhirat kelak. Jika melihat 

tujuan suatu aturan antara hukum islam dengan hukum positif maka akan terjadi kesamaan terhadap 

penetapan dan ancaman hukamannya yaitu: 

          Menjaga atau memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan 

hidup yang teratur. 

Seperti telah disebutkan dalam bab sebelumnya  bahwa tujuan hukum syar’i dikenal dengan 

maqashid asy-syari’ah  yaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia. ada lima hal yang termasuk dalam 

maqashid asy-syari’ah yaitu: (hifdzu –addin) (hifdzu ann-nafs) (hifdzu al-aql). (hifdzu an-asl) (hifdzu-

mal). Setiap perbuatan yang menganggu atau melanggar dari lima ketentuan tersebut termasuk 



perbuatan kedzaliman dan mengandung bahaya (makhdarat). Oleh karena itu syara’ menentukan 

jarimah serta menetapkan hukumanya. Misalnya untuk jarimah murtad hukumanya adalah hukuman 

mati hal ini adalah realisasi dari hifdzu –addin ,jarimah syirbu –alkhamr  yang bertentangan dengan 

hifdzu ‘aql (perlindungan akal)  hukumanya adalah berupa hukuman jilid (dera) pencurian bertentangan 

dengan hifdzu al-mal sebagai pelaku akan dikenai hukuman potong tangan, Perbuatan zina akan dikenai 

sanksi  hukuman rajam karena melanggar asas hifdzu – nasl dst. 

Hukum islam merumuskan fungsi hukum sebagai penjeraan atau aspek jera, dimana tujuanya 

adalah agar perbuatan tersebut tidak diulangi, dana bagi masarakat yang belum pernah melakukanya 

supaya takut sehingga tidak mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut. Adapun hikmah dari dan 

manfaat dari penetapan/pelaksanaan hukuman adalah: 

1. Melindungi  seluruh anggota masyarakat dari kejahatan 

2. Hukuman pada tubuh akan dirasakan dalam waktu yang lama apalagi pelaksanaanya dilakukan 

didepan umum maka dengan begitu seseorang akan berpikir untuk melakukanya 

3 Menyadarkan hati seseorang yang menjadi pelaku kejahatan bahwa dirinya selalu diawasi  Allah 

swt. 

4 Mencegah dan menanggulangi angka  kriminalitas. 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa setiap perbuatan yang telah ada ketentuan 

hukumnya didalam nass maka termasuk dalam kategori jarimah qisas,diyat sedangkan yang belum 

diatur didalam nass termasuk didalam jarimah ta’zir (jarimah yang bentuk hukumanya diserahkan 

kepada pemerintah/hakim) termasuk salah satunya adalah tindak pidana korupsi karena jarimahnya ini 

tidak diatur secara langsung didalam nass, dan jika di qiyaskan dengan jarimah lain maka illat 

hukumnya tidak akan sama misalnya saja diqiyaskan dengan jarimah pencurian yang dirugikan adalah 

perseorangan sedangkan korupsi yang di rugikan adalah Negara walaupun pada prakteknya masyarakat 

juga ikut dirugikan, apalagi perbuatan ini benar-benar menimbulkan mafsadat, maka sudah sepantasnya 

aparat pemerintah untuk bertindak. 

Secara umum istilah korupsi dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum dengan 

melakukan perbuatan  mengambil harta kekayaan pemerintah  yang akan digunakan untuk kesejahteraan 

rakyat umum untuk memperkaya diri atau golongan yang dapat merugikan keuangan Negara dan 

masyarakat pada umunya. 



Dalam hukum positif hal ini di atur dalam Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan 

atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu unsur 

yang paling utama dari tindak pidana korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau golongan 

(koorporasi), sedangkan jika dilihat dari unsur umumnya maka unsur yang pertama adalah:  

adanya nass yang mengatur dan mengancam  perbuatan tersebut, unsur yang kedua adalah 

adanya perbuatan yang membentuk atau menyebabkan terjadinya jarimah itu sendiri unsur ini sering 

disebut unsur materiil. dan unsur yang ketiga adalah unsur moril yaitu bahwa pelaku tindak pidana 

adalah orang mukallaf yang sudah baligh, berakal. Harta benda merupakan salah satu al-mashalih ad-

daruriyah dan hifdz al-mal dalam maqashidu al-asyari’ah. Intinya islam melindungi kepemilikan harta 

benda dan oleh karenanya mengharamkan penguasaan harta orang lain secara batil. 

وال تأآلوااموالكم بينكم بالباطل وتدلوابها الى الحّكام لتأآلوا فريقا من اموال الناس باالثم 

  .1تعلمون وانتم

  

Kata al-bathil dalam ayat diatas mengandung pengertian tidak melalui melalui jalan yang benar, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwas mengambil harta orang lain tanpa keikhlasan dari yang 

punya dan memanfaatkan harta tersebut dengan cara bathil akan mewnimbulkan kemafsadatan maka 

islam mengharamkan perbuatan tersebut sesuai dengan kaidah fiqh  bahwa “ kemakhdaratan harus 

dihilangkan”. Hukum seperti ini tidak memandang siapakah yang melakukan perbuatan tersebut 

termasuk pejabat pemerintah karena menyalahgunakan wewenang, menggunakan kesempatan yang ada 

berarti mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya.  

Dan hal tersebut salah satu ciri tanda orang munafik, karena didalam hadist sahih yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim bahwa salah satu tanda-tanda orang munafik adalah jika 

diberi amanah atau berjanji akan  mengingkari. 

Hukum Islam yang disyariatkan Allah Swt pada hakekatnya untuk kemaslahatan manusia . Salah 

satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan adalah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik 

yang menyimpang dari prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak 
                                                       

1   Albaqarah : 188 



Allah Swt . Oleh karena itu, adanya larangan mencuri (sariqoh), merampas (ikhtithaf), mencopet dan 

sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah . Larangan 

menggunakan harta sebagai taruhan judi (misalnya) dan memberikannya kepada orang lain yang 

diyakini akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan 

kehendak Allah swt, menjadikan kemaslahatan yang akan dituju dengan harta itu tidak tercapai  

Para Ulama telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi dengan beragam bentuknya 

didalamnya, dalam literatur fiqh misalnya, adanya unsur sariqoh (pencurian), ikhtilas (penggelapan), al-

Ibtizaz (pemerasan), al-Istighlal atau ghulul (korupsi), dan sebagainya adalah haram (dilarang) karena 

bertentangan dengan Maqashid Syari’ah (tujuan hukum Islam). Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga 

mengeluarkan fatwa tentang risywah (suap), ghulul (korupsi), dan hadiah kepada pejabat, yang intinya 

1. Memberikan risywah dan menerimanya, hukumnya adalah haram.  

2. Melakukan korupsi hukumnya haram.  

Keharaman korupsi menurut hemat penyusun dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain sebagai 

berikut : 

a) Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung 

merugikan keuangan negara (masyarakat)  Allah Swt memberi peringatan agar kecurangan dan 

penipuan itu dihilangkan.Rasulullah sendiri telah menggariskan sebuah ketetapan bahwa setiap 

kembali dari ghazwah/sariyah (peperangan), Semua harta ghanimah (rampasan) baik yang kecil 

maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dan dikumpulkan dihadapan pimpinan perang, 

kemudian Rasulullah membagikannya sesuai ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk 

Allah Swt, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, sedangkan sisanya 

atau 4/5 lagi diberikan kepada mereka yang berperang2. Nabi Muhammad Saw tidak pernah 

memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin dan panglima perang untuk mengambil harta 

ghanimah diluar dari ketentuan ayat tersebut . 

Setiap perbuatan curang, seperti korupsi akan diberi hukuman setimpal kelak diakhirat . Hal itu 

memberi peringatan agar setiap pejabat tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi . 

b) Tindak Pidana Korupsi (ikhtilas) disebutkan juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk 
                                                       

2   http: www . // Metrawirman/ Kolom/ fiqh-anti- korupsi.co.id 



memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan 

masyarakat  kepadanya adalah perbuatan terlarang dan berdosa dan mengkhianati amanah seperti 

perbuatan korupsi bagi para pejabat public adalah perbuatan terlarang (haram). 

c) Tindak Pidana Korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan zhalim 

(aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk 

masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan perbuatan tersebut 

berdampak sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru . Oleh 

karena itu, amat lalimlah seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat 

tersebut 

d) Termasuk kedalam kategori Tindak Pidana Korupsi, perbuatan memberikan fasilitas negara 

kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas tersebut . Perbuatan 

ini oleh Nabi Muhammad Saw disebut laknat seperti dalam sabdanya : 

لعن ” : قال رسول اهللا صلي عليه وسلم : عن ابن عمرو صلي اهللا عليه وسالم مرفوعا قال 

صححه الترمذي”اهللا الراشي والمرتشي  3

 

b. Hukum memanfaatkan Hasil Korupsi . 

Istilah memanfaatkan mempunyai pengertian yang luas, termasuk diantaranya adalah 

memakan, mengeluarkannya untuk kepentingan ibadah, sosial dan sebagainya . memanfaatkan harta 

kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan memanfaatkan harta 

yang dihasilkan dengan cara – cara ilegal lainnya, karena harta yang dihasilkan dari tindak korupsi 

sama dengan harta rampasan, curian, hasil judi, dan sebagainya . Jika cara memperolehnya sama, 

maka hukum memanfaatkan hasilnya pun sama . 

Dalam hal ini ulama fiqh sepakat bahwa memanfaatkan harta yang diperoleh dengan cara – 

cara ilegal adalah haram, sebab pada prinsipnya harta itu bukanlah milik yang sah, melainkan milik 

orang lain yang diperoleh dengan cara tidak sah.  

 
                                                       

3 Sahih Imam tirmidzi 



Harta kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi menurut penulis dapat juga di qiyaskan 

(dianalogikan) dengan harta kekayaan yang diperoleh cara riba, karena kedua bentuk perbuatan itu 

sama – sama ilegal . Jika memakan harta yang diperoleh secara riba diharamkan, Sehingga 

memakan hasil korupsipun menjadi haram . Disamping itu dalam kaidah fiqh yang menunjukan 

keharaman memanfaatkan harta hasil korupsi yaitu :    

  ما حرم أخذه حرم عطاء ه

Oleh karena itu, seperti yang ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sepanjang suatu 

perbuatan dipandang haram, maka selama itu pula diharamkan memanfaatkan hasilnya . Namun jika 

perbuatan itu tidak lagi dipandang haram maka hasilnya boleh dimanfaatkan . Dan selama hasil 

perbuatan itu diharamkan memanfaatkannya, selama itu pula pelakunya dituntut untuk 

mengembalikannya kepada pemilik yang sah . 

Jika ulama fiqh sepakat mengharamkan pemanfaatan harta kekayaan hasil korupsi, namun 

mereka berbeda pendapat mengenai akibat hukum dari pemanfaatan hasil korupsi tersebut . 

Misalnya, hukum sholat atau haji yang dilaksanakan dengan menggunakan hasil korupsi . 

 

Mazhab Syafii, mazhab Maliki, mazhab hanafi mengatakan bahwa sholat dengan menggunakan 

kain yang diperoleh dengan cara batil (menipu/ korupsi) adalah sah selama dilaksanakan sesuai 

dengan syarat dan rukun yang ditetapkan. Meskipun demikian, mereka tetap berpendapat bahwa 

memakainya adalah dosa, karena kain itu bukan miliknya yang sah . Demikian juga pendapat 

mereka tentang haji dengan uang yang diperoleh secara korupsi, hajinya tetap sah, meskipun ia 

berdosa menggunakan uang tersebut . Menurut mereka, keabsahan suatu amalan hanya ditentukan 

oleh terpenuhi rukun dan syarat amalan yang dimaksud . Sedangkan menurut imam Ahmad bin 

Hanbal, sholat dengan menggunakan kain hasil korupsi tidak sah, karena menutup aurat dengan 

bahan yang suci adalah salah satu syarat sah sholat . Menutup aurat dengan kain yang haram 

memakainya sama dengan sholat memakai pakaian bernajis, Lagi pula sholat merupakan ibadah 

untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt . Oleh karena itu, tidak pantas dilakukan dengan 

menggunakan kain yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah Swt . Menurut Imam 

ahmad bin Hanbal, Haji yang dilakukan dengan uang hasil korupsi tidak sah . Ia memperkuat 



pendapatnya dengan hadits yang menerangkan bahwa Allah swt adalah baik, dan tidak menerima 

kecuali yang baik.  

Jika penyusun bandingkan antara unsur-unsur Kasus pemotongan Dana Rekonstruksi di 

Desa Srimartani dengan teori korupsi di atas maka ada kesamaan sifat antara keduanya terdapat 

pada teori al- ibtizaz yaitu sama sama mengandung sifat pemerasan terhadap orang lain masyarakat.  

Atas dasar logika dan hadist tersebutlah dapat di ambil kesimpulan bahwa Kasus 

pemotongan Dana Rekonstruksi di Desa Srimartani termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh 

Hukum Islam karena termasuk dalam pidana korupsi dan masuk dalam wilayah jarimah ta’zir. 

c. Pemotongan Dana Rekonstruksi Dalam Pendekatan Hukum Positif 

Didalam Hukum positif pun tindak pidana korupsi masuk dalam delik penggelapan yaitu pada 

pasal 8,9,10 KUHP sedangkan didalam undang –undang No.31 tahun 1999 terdapat dalam pasal 7, dan 

12 e yang semuanya dilarang oleh hukum islam karena memakan harta orang lain secara bathil.  

Didalam penerapan hukum, pemerintah dapat dikatakan tidak menerapkan hukum islam secara 

langsung dalam system hukum yang ada termasuk delik yang terdapat dalam jarimah qisas/ diyat, tetapi 

walaupun demikian selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan maslahah ‘ammah 

maka diperbolehkan menerapkan aturan seperti itu karena  pada prinsipnya sama yaitu hak dari hakim/ 

penguasa untuk menjaga kemaslahatan masyarakat yang dipimpinya sedangkan rakyat wajib 

mentaatinya karena agama memerintahkan demikian. 

Telah di sampaikan dalam bab sebelumnya bahwa islam melindungi harta milik oleh sebab itu 

dibenarkan melidungi harta milik dengan sebuah undang-undang . Walaupun secara tidak langsung nass 

telah menunjukkan keharaman dari sebuah tindak pidana korupsi akan tetapi nass tidak menentukkan 

hukuman serta batasanya. Sehingga tindak pidan korupsi masuk dalam wilayah jarimah ta’zir dimana 

bentuk hukumanya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah. 

           Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa diciptakannya aturan tentang tindak pidana 

korupsi oleh pemerintah Indonesia dengan dikekeluarkanya Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang 

perubahan atas Undang-undang No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, walaupun belum diatur secara rinci atau langsung didalam 

nass akan tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan mafsadat yang besar yaitu dengan meningkatnya 



kedzaliman dan kerusakan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sehingga untuk mengatasinya 

perlu undang-undang yang tegas. 

 

Untuk memperoleh data tentang jumlah pembagian dana Rekonstruksi beserta jumlah potonganya 

maka Penyusun meggunakan metode acak sampling yaitu penyusun menentukan sendiri dusun mana 

yang akan dijadikan obyek penelitian dengan menggunakan angket dengan ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Di dalam satu dusun seluruh Masyarakat dibagi atau dikelompokkan menjadi     beberapa 

kelompok yang disebut dengan kelompok masyarakat (pokmas) dengan susunan pengurus 1. 

Ketua.2. Sekretaris 3. Bendahara 

2.   Setiap pokmas terdiri dari kurang lebih 15 Kepala keluarga 

3.  Data yang kami buat penyusun batasi hanya terbatas pada penyaluran dana rekonstruksi tahap  

satu saja. 

4 Setiap kepala keluarga dalam satu pokmas mendapat jatah penyaluran dana Rekonstruksi sebesar 

Rp 15000.000.00 (lima belas juta rupiah ) 

1. Setiap satu Angket yang Penyusun bagikan mewakili satu pokmas, Setiap pokmas terdiri dari 15 

( lima belas) Kepala Keluarga, dan Angket yang penyusun bagikan kepada masyarakat ada 25 

angket sahingga dapat diasumsikan 25 x 15 = 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) kepala keluarga 

yang datanya masuk kepada kami. 

 

d.  Data Besaran Pemotongan Dana Rekonstruksi 

No Nama Dusun Jumlah Potongan Jumlah Angket tersebar 

1 Munggur Rp.  500.000.00- Rp.1500.000,00 5 Angket 

2 Bendosari Rp. 500.000 ,00 4angket 

3 Rejosari Rp   2000.000- Rp. 4000.000, 00 4 Angket 

4 Sanansari Rp.  500.000, 00- Rp 1000.000,00 5 Angket 

5 Piyungan Rp    1000.000, 00- Rp 3000,000,00 3 Angket 

6 Wanujoyo lor Rp     500.000,  00 5 Angket 



 

e. Analisis pemotongan 

Alasan Pemotongan dana Rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Simaratani Berdasarkan 

data yang penyusun peroleh dilapangan sangat bemacam-macam:  

1) Dipotong didepan sebelum dibagikan dengan alasan perintah dari PJP (lurah). 

2) Perintah dari lurah untuk biaya administrasi pencairan dana Rekonstruksi padahal biaya 

untuk pencairan tersebut sudah ada anggaran tersendiri. 

3) Dipotong pada saat pembagian dana tersebut dengan alasan untuk kas pembangunan sarana 

di dusun akan tetapi pada kenyataanya pembangunan tersebut belum terealisasi. 

4) Dipotong pada saat pembagian dana dengan jumlah Rp.500.000.00 tersebut untuk biaya 

pembuatan atau pengurusan IMB ( izin mendirikan bangunan). Biaya untuk mengurus IMB 

tersebut Rp 50.000-  Rp 200.000,00 padahal dari pemerintah kabupaten bantul tidak ada 

biaya untuk mengurus IMB tersebut.4 Selain itu warga korban gempa yang menerima 

bantuan Dana Rekonstruksi kategori rusak sedang dan ringan juga tidak lepas dari 

pemotongan semua warga yang mendapat bantuan dana Rekonstruksi kategori rusak sedang 

dan ringan diwajibkan untuk menyetor uang sebanyak Rp.300.000,00 melalui masing-masing 

ketua Pokmas5 

 

 

                                                       

 

               4Wawancara dengan bu endang warga dusun Piyungan yang menjadi korban bencana Gempa 27 Mei 2006. Di      

rumah beliau jum’at 03 September 2008. 

5Wawancara dengan Sdr sdr.Arifudin.Anggota Advokasi dari ANSOR NU Kecamatan Piyungan dan Ahmad yani 

Tim Advokasi/Anggota Lakpesdam NU DIY Minggu 21 September 2008 jam 16.43 Wib. Dirumah sdr.Arifudin. 

 



BAB IV 

 

Analisis Tinjauan Hukum islam tentang Pemotongan dana Rekonstruksi 

Praktek pemotongan Dana Rekonstruksi di Kelurahan Srimartani dapat di analisis dengan analisa sebagai 

berikut:  

1. Analisis dari segi Akad  

Pengertian akad menurut istilah adalah perkataan ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan 

oleh hukum syara’. Yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak.1, atau biasa diartikan sebagai 

ikatan antara dua pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu yang dikehendaki oleh salah satu pihak 

kemudian disetujui oleh pihak yang lain, dehingga merupakan suatu kesepakatan yang mengikat 

keduanya2. Rukun dari kesepakatan adalah ijab dan Kabul yang disebut dengan sighat Adapun syarat-

syaratnya adalah  

1) harus bersesuaian antara ijab dan Kabul 

2) Harus terang pengertianya 

3) Harus menggambarkan kesungguhan dari pihak yang bersangkutan 

atau pihak yang mengadakan perjanjian.3

          Rukun sewa menyewa baik menyewa barang maupun menyewa tenaga orang atau pekerja adalah 

sah apabila ada ijab Kabul baik dalam bentuk perkataan maupun peryataan lainya yang menunjukkan 

adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak ada penginkaran terhadap akad. Dalam hal 

seseorang dipilih diberi amanah untuk menjadi pejabat pemerintah maka jika orang tersebut menjadi 

pejabat  sesungguhnya orang tersebut telah melaksanakan ijab kabul atau kesepakatan dengan 

masyarakat untuk tidak berbuat dzalim tidak khianat, ingkar dll, apalagi sebelum diangkat telah 

disumpah terlebih dahulu. Suatu akad harus dilaksanakan  sesuai dengan rukun dan syaratnya hal ini 

untik menhindari mahdarat yang dapat merugikan salah satu pihak, hal ini merupakan salah satu 

pencerminan dari prinsip hukum islam yang dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendapakan manfaat 

                                                       

1  Hasbi asidiqy  “Pengantar fiqh Muamalah” Cet- ke 5 ( Jakarta:Bulan bintang Bandung .1994) hlm.33. 

2  Zahri hamid  “Asas-Asas Muamalah” ( yogyakarta : UII 1993) hlm 42. 

3  Hasbi asidiqy  ‘’ Pengantar fiqh Muamalah” . hlm.3 



dan menghindarkan mahdarat dalam hidup di masyarakat 

2. Analisis dari sistem pemidanaan 

           Suatu perbuatan baik dalam hukum islam maupun hukum positif suatu perbuatan dikatakan 

sabagai perbuatan tindak pidana manakala memenuhi unsur-unsur tindak pidana  maka antara hukum 

pidana dan hukum islam tidak ada perbedaan secara substansif.  

Mengenai masalah pemidanaan maka jelas yang mendasari terjadinya perbedaan terletak pada sumber 

hukumnya. Dalam hukum pidana islam yang menjadi sumber hukum pidana islam adalah Alquran dan 

hadits yang mana tidak dapat digantikan ataupun diubah oleh manusia dan tidak akan berubah karena 

waktu, Sedangkan sumber hukum positif merupakan hukum produk manusia yang tidak lepas dari 

kesalahan hal ini dapat dilihat didalam undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi yang mana terus nmenerus mengalami perubahan seiring dengan berjalanya waktu atau 

situasi dan kondisi. 

3. Analisis dari Sanksi hukum Pelaku korupsi 

            Pembuat hukum tidak akan menyusun aturan –aturan hukum tanpa adanya suatu tujuan yang 

ingin dicapai. Dengan demikian untuk memahami pentingya suatu ketentuan hukum mutlak perlu 

mengetahui apa tujuan di tetapkanya suatu hukum . Penjatuhan hukuman atau pidana dalam hukum 

positif mempunyai beberapa tujuan yaitu: 

1) Pembalasan ( revenge) 

2) Menjerakkan (deterent ) 

3) Penghapusan dosa ( expiation) 

Perlindungan terhadap kemaslahatan umum (Protection of public  Memperbaiki moral si pelaku ( 

Rehabilitation of the criminal )  

            Sedangkan didalam hukum islam apabila ditinjau dari segi penetapan hukuman terhadap nilai- 

nilai kemaslahatan  maka dapat dkelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: Kemaslahatan yang bersifat 

dzoruri ( primer) 

Kemaslahatan yang bersifat tahsiri ( kebaikan dan asketis ), dan terakhir untuk melaksanakan hajiyyah ( 

berdasar kebutuhan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan Maka demi mencapai kemaslahatan, 

secara umum hukuman bertujuan untukm mencegah seseorang dari perbuatan maksiat  

( preventif ). Dan menjerakkan setelah terjadinya perbuatan ( represif ).dan yang ketiga Memberikan 



pendidikan terhadap pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum 

dan merugikan orang banyak 

.( edukatif untuk menjaga kemaslahatan umat). Sehingga hukuman dalam bentuk fisik adalah upaya 

terakhir dalam memberikan hukuman sebagai upaya untuk menjaga seseorang untuk melakukan tindak 

pidana. 

Dalam hukum positif hukuman maksimal bagi pelaku korupsi adalah hukuman mati, yang mana 

hukuman tersebut diberikan pada saat keadaan tertentu misal Negara dalam keadaan darurat mengalami 

musibah atau mengalam krisis ekonomi moneter dll. 

              Selain hukuman mati, hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku korupsi adalah hukuman 

penjara hukuman denda serta pengembalian terhadap harta yang dikorupsi yang telah ditetapkan dalam 

suatu Undang-undang tentang waktu hukuman penjara denda dan pegembelian harta yang dikorupsi baik 

secara maksimum atau minimum sehingga hakim tinggal menetapkan hukuman berdasar tindak pidana 

yang dilakukan oleh pelaku. 

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi didalam hukum islam masuk pada 

wilayah jarimah ta’zir karena melihat kemaslahatan umat. Hal ini dikarenakan didalam Alqur’an 

ataupun hadits tidak ada ayat / ketentuan yang mengatur secara langsung mengenai sanksi bagi tindak 

pidana korupsi semuanya diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk mengaturnya 

Didalam Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, didalamnya terdapat beberapa hukuman yang terdiri 

dari  

Pidana pokok  yaitu: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan dan pidana denda, Pidana tambahan 

: Perampasan terhadap barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak atau pengembalian terhadap 

harta yang dikorupsi yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari hasil korupsi 

Dalam menentukan hukuman atau sanksi hakim menyesuaikan terhadap sejauh mana tindak 

pidana yang diperbuat dan harus sesuai dengan tujuan ta’zir yaitu aspek perbaikan dan aspek 

pencegahan, sehingga dapat dibagi menjadi dua hal yaitu; 

Menimpakkan siksa yang setimpal dengan kejahatan terhadap pelaku demi tegaknya keadilan di 

tengah-tengah masyarakat 

Mendidik pelaku agar menjadi masyarakat yang baik demi terwujudnya kehidupan sosial yang mapan. 



             Hukuman denda identik dengan memakan harta benda orang lain  yang bukan haknya secara 

batil hal ini karena tidak ada serah terima yang ridho diantara keduanya (ada unsur keterpaksaan). Sama 

halnya dengan penyaluran dana Rekonstruksi di Kelurahan Srimartani berdasar data yang penyusun 

peroleh banyak penyusun temukan praktek pemotongan dana Rekonstruksi pasca gempa 27 mei di 

Srimartani yang dilakukan  oleh aparat pemerintah kelurahan Srimartani padahal dana tersebut menjadi 

hak penuh untuk  masyarakat karena para aparat pemerintah sudah di gaji dalam melaksanakan tugasnya 

di pemerintah / kelurahan Srimartani. maka  karena itu bukan haknya maka telah memakan harta secara 

batil dan sudah sepantasnyalah mendapat hukuman yang setimpal dari penguasa atau hakim karena 

masuk dalam wilayah jarimah ta’zir yang bentuk hukumanya telah penyusun sampaikan diatas. 

4. Analisis dari segi sebab sebab terjadinya tindak pidana korupsi  

Korupsi yang terjadi pada dewasa ini umumnya di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi 

banyak orang korupsi korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu 

kebiasaan. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendirong pemberantasan korupsi di Indonesia 

naming hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat 

peringkat Indonesia dalam perbandingan  korupsi antar Negara masih rendah dalam hal 

pemberantasanya.  

Sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana  

1) Adanya tindakan manusia 

2) Perbuatan tersebut melawan hukum 

3) Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh unndang-undang 

4) Perbuatan itu dilakukan oleh seaseorang yang dianggap mampu bertanggung jawab atau sudah 

mampu/cakap melaksanakan perbuatan hukum 

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia pada dewasa ini secara umum disebabkan oleh:   

1) Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada 

rakyat. 

2) Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah 

3) Kampanye-kampanye politik yang mahal, mengeluarkan dana yang lebih besar dari pendanaan 

politik yang normal Sehingga para pejabat hanya berpikir bagaimana caranya agar uang tersebut 

dapat kembali. 



4) Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah yang besar. 

5) Lingkungan kerja yang tertutup yang mementingkan yang diri sendiri/golongan dan jaringan 

“teman lama” 

6) Lemahnya ketertiban hukum 

7) Lemahnya profesi hukum 

8) Gaji pemerintah yang kecil kurang dari standar  

9) Lemahnya iman disebabkan kurangnya pengetahuan tentang keimanan/siraman rohani 

10) . Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. 

sebagai kontrol yang berfungsi mencegah penyuapan di dalam pemerintahan atau sumbangan pada saat 

kampanye.4

Unsur-unsur terjadinya tindak pidana korupsi 

1) Pengambilan serta penggunaan harta atau barang secara diam-diam untuk kepentingan pribadi 

atau golongan 

2) Barang yang diambil serta yang digunakkan adalah milik orang lain/ pemerintah 

3) Adanya niat melawan hukum.5 

         Jika melihat sebab terjadinya pemotongan dana rekonstruksi di kelurahan Srimartani maka terdapat 

persamaa illat hukum diantara keduanya 

sehingga kedua hal diatas  dapat di qiyaskan bahwa pemotongan dana rekonstruksi sama halnya 

dengan tindak pidana korupsi. 

                                                       

4  wikipedia Indonesia, ensklopedia bebas berbahasa indonesia 

5  H Ahmad Wardi Muslich “ Hukum Pidana Menurut Alqur’an” (Bandung : Dian dita Media).hlm.20 



 

BAB V 

Penutup 

1. Kesimpulan 

           Berdasarkan data yang penyusun peroleh dilapangan maka sudah jelas bahwa dalam penyaluran 

dana Rekonstruksi di desa Srimartani telah terjadi praktek pemotongan terhadap dana tersebut secara 

batil yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di kelurahan itu sendiri ,karena dana yang seharusnya 

menjadi hak penuh bagi warga ternyata tidak seluruhnya dibagikan kepada warga padahal tidak ada 

peraturan bahwa dana tersebut boleh dipotong diperuntukkan untuk pejabat pemerintah desa atau 

digunakan untuk yang lain. Perlu penyusun sampaikan bahwa berdasar data yang penyusun peroleh 

dilapangan mayoritas masyarakat sangat terpaksa atau tidak rela/ ridho jika dana yang diperuntukkan 

baginya dipotong karena para pejabat sudah mendapat gaji, maka jika melihat teori akad atau ijab Kabul 

yang kami sampaikan pada bab sebelumnya hal tersebut sudah menyimpang dari aturan syara’ karena 

dalam teori akad mengaharuskan keduanya suka sama suka tidak ada unsur keterpaksaan  dilandasi 

dengan rasa ikhlas/ ridho.  

              Pada bab sebelumnya telah kami sampaikan  masalah korupsi atau pemotongan dana 

rekonstruksi masuk pada wilayah jarimah ta’zir dikarenakan tidak ada ayat/ ketentuan yang mengatur 

secara langsung masalah korupsi semua dapat disimpulkan sebagsi berikut: 

Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi ayau dalam hal ini tindak pidana pemotongan 

pemotongan dana rekonstruksi di kelurahan Srimartani dalam hukum positif telah ditentukan jenis dan 

besar hukumanya yaitu didalam Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

undang No.31 tahun 1999 adapun jenis penjatuhan hukuman yang dapat dilakukan oleh hakim adalah 

terhadap pelaku tindak pidana tersebut adalah pidana mati, pidana penjara atau denda serta 

pengembalian harta yang didapat selama si pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pidana mati dapat 

dijatuhkan oleh hakim terhadap si pelaku jika negara sedang dalam keadaan darurat atau sedang 

mengalami krisis misalnya Negara mengalami krisis moneter atau dalam keadaan darurat misalnya 

musibah gempa bumi dll. Sedangkan dalam hukum  pidana islam pidana korupsi atau tindak pidana  

 

 



a) Hukuman bagi pelaku tindak Pidana Pemotongan Dana Rekonstruksi 

Kecendrungan untuk menerapkan Hukum seberat- beratnya terhadap pelaku tindak Pidana 

Pemotongan Dana Rekonsteruksi bukan lagi suara perorangan, kelompok, atau organisasi tertentu. Suara 

itu sudah menjadi suara mayoritas. Bahkan seluruh masyarakat di Desa Srimartani. Dengan demikian, 

semangat ketegasan Hukum Islam yang selama ini jadi hal yang menakutkan bagi sebagian kalangan, 

secara sadar ataupun tidak. Sebenarnya sudah diadopsi masyarakat. 

Namun dalam Islam terdapat 3 jenis Hukuman. Penggolongan tersebut sesuai dengan jenis 

pelanggaran (Jarimah) yang dilakukan. Tiga jenis Hukuman adalah: 

 pertama, tindak pidana hudud, yaitu jarimah yang diancam hukuman had (Hukuman yang telah 

ditentukan macam dan jumlahnya). Misalnya, zina dengan dijilid seratus kali (QS: an-

Nur : 2), qadzaf (menuduh orang berbuat zina) dengan dijilid 80 kali kalau tidak bisa 

menghadirkan 4 orang saksi, minum minuman keras, mencuri dengan potong tangan 

(QS: al-Maidah : 38), Hirabah ( Pembegalan, perampokan, perusakan dan jenis 

gangguan keamanan lainnya) dengan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan 

kakinya secara berseling, atau diasingkan (QS: al-Maidah : 33) dan lain - lain.  

Kedua, tindak pidana qotlu / jarh (pembunuhan/ mencelakai), dan 

 ketiga, tidak pidana takzir (jarimah).  

Abdul Qodir Audah mengatakan bahwa ada tiga kriteria jenis - jenis jarimah Takzir tersebut, 

yaitu : 

a). Terhadap perbuatan itu disyariatkan hukuman hudud, tetapi karena tidak memenuhi syarat, 

maka hukuman hudud tersebut tidak bisa dilakukan. Misalnya, seseorang melakukan pencurian tetapi 

tidak mencapai satu nisab harta yang dicuri. 

 b). Terhadap perbuatan itu disyariatkan Hukum Hudud, tetapi ada penghalang untuk melakukan 

hukum hudud itu. Misalnya, anak mencuri harta ayahnya satu nisab atau lebih. Hukuman hudud potong 

tangan tidak bisa dilakukan, karena antara keduanya ada hubungan keturunan yang mengakibatkan 

adanya syibhu al-Milk (keraguan kepemilikan).  

c). Terhadap perbuatan itu tidak ditentukan sama sekali hukumannya, baik hudud,qisas, diyat, 

dan kafarrat. Bentuk terakhir inilah maksiat yang paling banyak seperti mengingkari atau mengkhianati 

amanah, pengurangan timbangan atau takaran, memberi kesaksian palsu, melakukan muamalah riba, dan 



sogok menyogok. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana takzir   Oleh sebab 

itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk dan jumlahnya diserahkan Syarak kepada pemerintah, 

(dalam hal ini) Hakim (qadhi) . Dalam menentukan hukuman terhadap koruptor, seorang hakim harus 

mengacu kepada tujuan syarak (maqashid asy-Syari’ah) dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan 

masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi sang koruptor, sehingga koruptor 

akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa menjadi tindakan preventif bagi orang lain . 

Jenis  jenis hukuman dalam jarimah takzir, menurut Abdul Qodir Audah, Abdul Aziz Amir, dan 

Ahmad Fathi Bahnasi, ketiga pakar Hukum Pidana Islam, mengatakan bahwa hukuman Ta’zir bisa 

berbentuk hukuman paling ringan, seperti menegur pelaku pidana, mencela, atau mempermalukan 

pelaku, dan bisa juga hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. 

Melihat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang telah 

membudaya di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis yang membutuhkan obat dosis keras. Oleh 

karena itu, perlu kiranya penulis memberikan masukkan kepada pemerintah/ Hakim (qadhi) memberikan 

hukuman yang seberat – beratnya seperti hukuman mati dan sebagainya. Dikarenakan negara dalam 

keadaan darurat yaitu mahalnya biaya hidup. Mungkin itu kiranya menurut hemat penulis sebagai salah 

satu cara menjamin keamanan harta Negara dari tindak pidana korupsi  

b)  Operasional Pemberantasan  

Bertitik tolak pada pandangan Hukum Islam, bahwa tidak ada Fiqh (pemahaman) atau tafsiran 

sumber rujukan Hukum Islam (al-Qur’an dan as-Sunnah) yang memberi celah / peluang pada 

kemungkinan hukum Korupsi itu dapat diterima sehingga pemimpim seharusnya jangan sekali-kali 

memberi celah untuk bertindak korupsi dengan memberi contoh keteladanan pada diri pribadi terhadap 

orang lain seperti keteladanan (uswah) Rasuullah SAW kepada umatnya dapat dibuktikan karena beliau 

memulainya dari diri sendiri. Jika pemimpinnya sudah memulai, diharapkan umatnya juga mengikuti 

serta memberikan dukungan penuh secara konsisten. 

Selain itu, membangun instrumen Hukum yang konprehensif. Hal itu, dimulai dengan membenahi 

system, tata cara, dan prosedur untuk menutup celah akan terjadi penyelewengan dan penyimpangan dan 

sebagainya terutama aparat penegak Hukum. Setelah itu masyarakat umum sebagai subjek hukum juga 

harus memiliki kesiapan. Misalnya ketika mempunyai urusan, tempuhlah cara-cara prosedural sesuai 

aturan yang berlaku (Undang-undang) dan jangan suka memberikan sesuatu dengan harapan urusan 



cepat sekali, alternatif lain adalah menaikan tingkat penghasilan para pekerja, termasuk pegawai negeri. 

Yang terakhir inilah yang harus diperbaiki. Sebab, dengan standar demikian, mencari orang yang bersih 

dan cerdas akan dapat diakukan lantaran mereka mendapatkan imbalan yang proporsional dengan porsi 

tugas masing-masing. 

Dari paparan diatas bahwa dampak negatif yang ditimbulkan tindak pidana Pemotongan Dana 

Rekonstruksi sangat besar serta mengganggu kelanjutan perjalanan pembangunan di desa Srimartani 

Jadi dapat disimpulkan, ada 4 langkah yang bisa dilakukan untuk langkah pemberantasan tersebut . yaitu 

: 

1. Membangun kesadaran masyarakat bahwa korupsi harus diberantas dengan merujuk pada Fiqh 

Anti Korupsi yang telah disepakati. Yang kemudian, memicu kesiapan sikap diri senantiasa bersih dari 

segala penyimpangan dari seorang pemimpin atau pejabat dilingkungan pemerintahan. Sehingga 

mendorong yang lain melakukan hal yang sama (Tindakan Preventif).  

2. Pembenahan sistem, tata cara, dan prosedur untuk menutup peluang terjadinya korupsi (Tindakan 

Preventif Primer). 

3. Meningkatkan standar penghasilan para pegawai negeri atau swasta sesuai dengan kebutuhannya 

yang rasional. (Tindakan Preventif Sekunder). 

4. Melakukan penindakan tegas terhadap para koruptor tanpa pandang bulu dengan hukuman Ta’zir 

yang paling berat .)Tindakan Represif). 

pemotongan dana Rekonstruksi  masuk pada wilayah jarimah ta’zir karena tidak adanya nass 

yang secara  langsung  mengatur hal tersebut, sehingga jenis dan besar hukumanya diserahkan oleh 

pemerintah dalam hal ini adalah hakim. dalam hal hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi  oleh 

karena itu aturan yang dipakai untuk menghukumi tindak pidana korupsi adalah hukum positif yang 

diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi tepatnya didalam 

pasal 12 huruf e yang berbunyi  

 

 

 

 



“Dipidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (tahun) dan paling lama 20 tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): 

 

”Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diori sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa 
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau 
mengerjakan sesuatu  bagi dirinya sendiri”. 

 

Hukum Pemotongan dana rekonstruksi  antara hukum positif atau hukum  pidana islam keduanya 

mempunyai tujuan yang sama yaitu mencegah seseorang untuk melakukan dan megulangi tindak pidana 

tersebut.(preventif). Usaha untuk menjerakkan si pelaku ( represif) dan untuk menjaga kemaslahatan 

umat atau kepentingan umum sehingga keadilan di masyarakat bisa di tercapai (maslahah ‘Ammah). 

 

 

 



2. Kritik dan Saran 

1. Semoga penelitian bermanfaat bagi peneliti yang lain untuk menyusun penelitian berikutnya 

dalam tema yang sama 

2. Kepada pihak permerintah agar tidak mempersulit birokrasi dalam akses pencarian data  tentang 

pencairan dana Rekonstruksi 

3. Skripsi yang berjudul Pemotongan Dana Rekonstruksi Pasca gempa bumi 27 mei di kelurahan 

Srimartani Piyungan Bantul Perspektif Hukum Islam ini semoga membantu pihak –pihak terkait 

dalam hal penyusunan materi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

 



Lampiran II 

TERJEMAHAN  

BAB I 

HLN FTN TERJEMAHAN 
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Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu 
agamu(maksudnya 
 hukum hukum haram dan halal) dan telah kucupkan 
nikmat karuniaku  
 kepadamu dan telah aku ridhoi (artinya telah aku pilih) 
islam sebagai agama kalian 
 
Dan janganlah kamu memakan harta riba sesama kamu / 
sebagian yang lain dengan cara yang batil dan janganlah 
kamu ajukan hakim-hakim (agar kamu dapat memakan)  
Segagian jumlah harta manusia yang bercampur dengan 
dosa padahal kamu mengetahui. 
 
Dan janganlah kamu memakan harta riba sesama kamu / 
sebagian yang lain dengan cara yang batil dan janganlah 
kamu ajukan hakim-hakim (agar kamu dapat memakan)  
Sebagian jumlah harta manusia yang bercampur dengan 
dosa padahal kamu mengetahui. 
 
 
 
Diriwayatkan dari ibnu Umar Ra. Dari Rasullullah Saw 
Bersabda: “Laknat Allah terhadap perbuatan Suap 
menyuap”.(H.R. Tirmidzi). 
“Sesuatu yang  dalam mendapatkanya dengan cara 
haram Maka haramlah dalam menggunakanya”. 
 

 

 

 



 Lampiran III 

Biografi Ulama 

 

Prof. Abdul Wahhab Khallaf 

Lahir di Mesir pada Maret 1888, ia belajar di Al-Azhar tahun 1900, pada tahun 1915 

menyelesaikan pendidikannya di al-Qad’i asy-Syar’iyah dan pada tahun yang sama diangkat 

menjadi guru agama di sana (Mesir). Pada tahun 1920 ia dianhkat menjadi qadi di Mahkamah 

Syar’iyyah, pada tahun 1934 ia diangkat menjadi dosen Universitas Kairo dan memegang mata 

kuliah Syariyah Islamiyyah sampai tahun 1938. ia pernah menjabat sebagai anggota 

perkumpulan Bahasa Arab dan menjadi perintis untuk penyusunan Mu’jam Al-Quran. Beliau 

merupakan Guru Besar  Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, 

Kairo. Wafat pada hari Jum’at tanggal 20 Januari 1956, di antara karyanya adalah Ushul Fiqh, 

Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, as-Siyasah Syar’iyyah dan lain sebagainya 

 

 



Sayyid Sabiq 

Ia dikenal sebagai salah seorang ulama termasyhur di Al-Azhar, Kairo. Sekitar tahun 1356 M, 

ia menjadi teman sejawat Hasan al-Basri, seorang pemimpin terkemuka gerakan ikhawan al-

Muslimin. Ia termasuk salah satu yang menganjurkan kembali adanya Ijtihad serta mengajak 

kembali umat Islam untuk berpegang teguh kembali pada al-Qur’an dan Sunnah. 

 Adapun karya yang masyhur adalah Fiqh al-Sunnah dan Qaidah al-Fiqhiyyah. 

 



Pedoman Wawancara 

Daftar Pertanyaan: 

 

1. Apakah anda termasuk warga kelurahan Srimartani? 

2. Apakah anda termasuk korban Bencana Gempa bumi 27 mei 2006? 

3. Apakah anda termasuk warga yang mendapat alokasi dana bantuan Rekonstruks tahap dua? 

4. Menurut aturan yang ada Berapa jumlah keseluruhan dana bantuan Rekonstruksi dari pemerintah 

yang akan dibagikan 

5. Dalam kenyataanya Berapa dana yang anda terima? 

6. Apakah ada pemotongan dana Rekonstruksi terhadap jatah yang akan diberikan kepada anda? 

7. Kalau ada pemotongan bagaimanakah model pemotongnya? Dan pihak siapakah yang 

melakukan pemotongan? 

8. Apakah anda mengetahui pemotongan dana tersebut akan digunakan untuk apa saja? 

9. Jika jatah dana yang diberikan kepada anda  dipotong apakah anda ikhlas atau karena terpaksa/  

ada pemaksaan? 

 



Surat Pernyataan Wawancara 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini saya  

Nama   : .................................................................................... 

Alamat   : .................................................................................... 

Anggota pokmas : .................................................................................... 

Jabatan dalam Pokmas:  Ketua Pokmas 

Dengan ini menyatakan telah diwawancarai sdr. Alfan Ali yafi guna 

Penyusunan Skripsi yang berjudul Pemotongan dana Rekonstruksi Tahap1 di 

Desa Srimartani kabupaten Bantul DIY Perspektif Hukum Islam. 

 

                                                                                 Piyungan,....-.....- 2008 

 

 

                                                                                (......................................) 
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