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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.  

1.  Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin 

 {t ط Tidak dilambangkan ا

 ب
b ظ 

z} 

 ‘ ع t ت

 g غ |s ث

 f ف j ج

 q ق {h ح

 k ك kh خ

 l ل d د

 m م |z ذ

 n ن r ر

 w و z ز

 h هـ s س

 ’ ء sy ش

 y ي {s ص

   {d ض

2.  Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

 v



Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama 

    َ  Fathah          a       a 

    ِ  Kasroh          i        i 

    ُ    D{ammah         u        u 

Contoh: 

آتب     - kataba   يذهب - yaz\habu 

 z\ukira -  ذآر       su’ila سئل   -  

b.  Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama      Huruf Latin  Nama 

َ     ى   Fath}ah dan ya              ai                 a dan i 

 Fath}ah dan wawu         au                 a dan u            و َ

Contoh: 

 h}aula – حول    kaifa -آيف  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

 

Tanda Nama                 Huruf Latin              Nama 
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َ ا    ى   َ Fath}ah dan alif atau alif \            a>  a dengan garis di atas 

 Maksu>rah 

 Kasrah dan ya                               i@            i dengan garis di atas ى

 d}ammah dan wawu                     u>  u dengan garis di atas      ُ    و 

Contoh: 

قال    - qa>la        قيل - qi>la 

 yaqu>lu - يقول   <rama -              رمى 

4.  Ta’ Marbut}ah 

Transliterasi untuk ta’ marbut}ah ada dua: 

a. Ta Marbut}ah hidup 

Ta’ marbut}ah yang hidup atau yang mendapat harkat fath}ah, kasrah dan 

d}ammah, transliterasinya adalah (t).  

b. Ta’ Marbut}ah mati 

Ta’ marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah (h) 

Contoh: طلحة- T{alh}ah  

c.  Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbut}ah diikuti oleh kata yang 

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

ta’marbut}ah itu ditransliterasikan dengan h}a /h/ 

 Contoh: الجنة روضة  - 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. 
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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 qamariyah. 

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 qamariyah.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

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

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan  dengan tanda 

sambung (-)  

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

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

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh :  

امرت    syai’un - شيئ      - umirtu 

 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: 

الرازقين خير لهو اهللا وان   - Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n  

  

  Fa ‘aufu> al kaila wa al-mi>za>na  -         والميزان الكيل فأوفوا

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 : 

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

للناس وضع بيت أّول اّن  -  inna awwala baitin wud}i’a 

linna>si 

 ix



 Penggunaan huruf kapital untuk Alla>h hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang 

dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. 

 Contoh : 

قريب وفتح اهللا من نصر   - nas}run minalla>hi wa fath{un qori>b 

 lilla>hi al-amru jami>’an - االمرجميًعا هللا                    

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwi>d. 
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Halaman Motto 
 
 
 

 
 
 
 

 
“Adalah lebih baik menyalakan sebuah lentera kecil, 

daripada mengumpat kegelapan” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 xi



Halaman Persembahan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyusun Persembahkan Skripsi ini Untuk: 
 

Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku tercinta,  
dan Semua Sahabat2ku 

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta  

 
 
 

 xii



KATA PENGANTAR 

 

 بسم ا هللا ا لرحمن ا لرحيم
 الحمد هللا رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والدین

وحده ال شریك له وأشهد ان محمدا عبده   أشهد ان ال اله اال اهللا 
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ABSTRAKSI 
 
 

Korupsi secara sederhana dapat dimaknai sebagai tingkah laku individu 
yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk keuntungan pribadi, serta 
berakibat merugikan kepentingan umum dan negara. Bentuk nyata tingkah laku 
korupsi bisa berwujud penggelapan, penyuapan, penyogokan, manipulasi data 
administrasi keuangan dan perbuatan sejenis lainnya. Korupsi di Indonesia telah 
menjadi persoalan yang amat kronis dan menyedihkan. Ibarat penyakit, korupsi 
telah menyebar luas ke seluruh negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun 
cenderung semakin meningkat serta modus yang makin beragam. Hasil riset yang 
dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di 
Indonesia termasuk yang paling tinggi di Asia. Pemerintah kemudian 
mengeluarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-
undang No. 31 Tahun 1999. Undang-undang tersebut memuat berbagai ancaman 
pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ancaman tersebut mulai dari yang 
ringan dengan denda sampai yang terberat yakni hukuman mati. Pidana hukuman 
mati kemudian menimbulkan polemik diberbagai kalangan.  

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat maka yang menjadi pokok 
masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama, bagaimana pandangan Islam 
tentang kejahatan korupsi? Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam tentang 
hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi? 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu 
penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan 
sifat Penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Model ini bertujuan untuk 
memaparkan dan menggambarkan serta menganalisis persoalan korupsi serta 
mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam 
perspektif hukum Islam. Adapun pendekatan akan lebih diarahkan kepada 
pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan ini akan menekankan pada ketentuan-
ketentuan hukum Islam baik yang tekstual maupun kontekstual untuk mengkaji 
obyek penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara deduktif.  

Penelitian ini menemukan bahwa hukum Islam mempunyai konsep 
korupsi, yakni terkait dengan riswyah dan ghulul. Kedua hal tersebut dalam 
kategori tindak pidana (jarimah) ta’zir yang besar-kecilnya hukuman (‘uqubah) 
diserahkan kepada pemerintah dan hakim. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa 
hukuman ta’zir kendatipun pada asalnya bertujuan untuk memberi pelajaran (lil 
al-ta’dib) bentuknya tidak harus selalu berwujud hukuman ringan. Dalam hal ini 
pemerintah boleh menetapkan pidana ta’zir dalam bentuk hukuman mati jika 
kepentingan umun menghendakinya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa 
tindak pidana korupsi secara karakteristik memiliki kesamaan dengan jarimah 
hirabah dan jarimah al-baghy yang dalam konstruksi hukum Islam diancam 
dengan pidana mati. Dengan memerhatikan kepentingan umum yang terancam 
dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya 
hukuman ta’zir yang paling keras (hukuman mati) atas para koruptor besar dapat 
dibenarkan oleh hukum Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu problem global yang paling memprihatinkan saat ini adalah 

mengenai persoalan korupsi.1 Hal ini dikarenakan korupsi merupakan persoalan yang 

menjadi faktor perusak tatanan birokrasi serta menyebabkan munculnya  

ketidakadilan di masyarakat.2 Parahnya kejahatan korupsi hampir muncul diberbagai 

negara di dunia dengan intensitas yang sangat beragam.   

Korupsi di Indonesia juga telah menjadi persoalan yang amat kronis dan 

menyedihkan. Ibarat penyakit, korupsi telah menyebar luas ke seluruh negeri dengan 

jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat serta modus yang 

makin beragam.3 Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga 

                                                 
1 Kata korupsi sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang sekarang ini berasal dari bahasa 

Inggris corrupt, corruption yang berarti jahat, buruk, rusak, curang, suap, Jhon M Echol dan Hassan 
Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 149. 

  
2 Oleh sebagian pihak, praktek korupsi disejajarkan dengan konsep pemerintahan totaliter yang 

meletakkan kekuasaan pada segelintir orang dan berimbas pada ketidakadilan dan pelanggaran hak 
asasi manusia. lihat, Jeremy Pope, Strategi Pemberantasan Korupsi: Elemen Sistem Integritas 
Nasional, terj. Masri Maris, (Jakarta: Tranparancy Internasional Indonesia, 2008), hlm. ix. 

 
3 Untuk melihat berbagai aspek terkait dengan parahnya tingkat korupsi di Indonesia, lihat, 

Frenky Simanjuntak dan Anita Rahman Akbarsyah (ed.), Membedah Fenomena Korupsi, Analisa 
Mendalam Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia, (Jakarta: Transparancy Internasional- Usaid, 
tt).  

1 
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menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia termasuk yang paling tinggi di 

dunia.4  

Terma korupsi secara sederhana dapat dimaknai sebagai tingkah laku individu 

yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk keuntungan pribadi, serta berakibat 

merugikan kepentingan umum dan negara. Bentuk nyata tingkah laku korupsi bisa 

berwujud penggelapan, penyuapan, penyogokan, manipulasi data administrasi 

keuangan dan perbuatan sejenis lainnya.5

Dari pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi 

merupakan perbuatan melawan hukum yang berupa penyimpangan kekuasaan dan 

jabatan, privatisasi fasilitas, penyuapan atau penyogokan, penipuan. Kejahatan 

korupsi lebih eksplisit lagi karena adanya kerugian yang diakibatkan dari tindakan 

korupsi, seperti kerugian uang negara secara materil. Oleh karenanya dapat diketahui 

bahwa definisi korupsi mengandung dua unsur didalamnya: Pertama, 

penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para 

pejabat atau aparatur negara. Kedua, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di 

atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan. 

Menurut Soejono, terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana korupsi. Salah satu faktor tersebut adalah adanya perkembangan dan 

perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah 
                                                 

4 Pada tahun 2005, menurut data Pacific Economic and Risk Consultancy, Indonesia menempati 
urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Lihat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami 
untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Komisi 
Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 1. 

 
5 Mengenai penjabaran bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, lihat, Ibid., hlm 15-17. 
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berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan 

peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 

upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman 

modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam 

bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.6

Sedangkan menurut Alatas, korupsi bisa terjadi apabila karena faktor-faktor 

sebagai berikut: 

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang 

mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang 

menjinakkan korupsi. 

2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika. 

3. Kolonialisme. 

4. Kurangnya pendidikan. 

5. Kemiskinan. 

6. Tiadanya hukuman yang keras. 

7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. 

8. Struktur pemerintahan. 

9. Perubahan radikal 

                                                 
6 Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 

17.  
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10. Keadaan masyarakat.7 

Bila dilihat dari faktor munculnya korupsi tersebut, nampak bahwa korupsi 

lahir dari banyak faktor. Dengan demikian semakin kompleks juga konstruksi 

langkah yang harus ditempuh untuk menanggulanginya.8  

Dalam konteks Indonesia, ada beberapa hal yang menyebabkan korupsi begitu 

subur dan berkembang di masyarakat, yaitu:9 Pertama, karena pemerintah telah 

berubah menjadi lembaga transaksi kekuasaan. Pemerintah yang seharusnya 

berfungsi sebagai lembaga yang bertugas mengatur negara demi kemaslahatan publik, 

telah menjelma menjadi lembaga yang melakukan transaksi kekuasaan. Oleh karena 

pemerintah memegang hak regulasi dan otorisasi, pengumpul pajak, penentu belanja 

negara, hak menjual barang dan jasa di bawah harga pasar, wewenang dalam 

penetapan insentif pajak perdagangan, pemberian hak pengelolaan hutan, pemberian 

monopoli terhadap barang dan jasa tertentu, penjualan aset di sektor publik, penjualan 

BUMN, dan sebagainya. Banyaknya kekuasaan pemerintah telah dimanfaatkan untuk 

melakukan tindakan penyelewengan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan 

kelompok sehingga kepentingan dan kesejahteraan rakyat diabaikan. Menurut data 

                                                 
7 Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, 

(Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 46-47. 
  
8 Untuk kajian mendalam mengenai strategi pemberantasan korupsi, lihat, Jeremy Pope, Strategi 

Pemberantasan…, hlm. 35-61. 
 
9  Sumiarti, “Pendidikan Anti Korupsi”, dalam Insania Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, 

vol. 12, No. 2, 2007, hlm. 4. 
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Tranperancy International Indonesia (TII), paling tidak ada 30 persen kebocoran 

dana negara yang diselewengkan oleh penyelenggara negara. 

Kedua, adanya hyper consumerism. Akibat hyper globalization yang 

merupakan anak kandung hyper capitalism menyebabkan masyarakat memiliki tradisi 

baru dengan perilaku konsumerisme. Masyarakat berlomba-lomba mengumpulkan 

barang dan harta demi memuaskan hawa nafsunya. Hal ini diperparah dengan 

gencarnya iklan melalui berbagai media massa dan elektronik yang meracuni 

masyarakat sehingga masyarakat terpengaruh untuk membeli hal-hal yang tidak 

bermanfaat dan membutuhkan modal yang besar untuk mencapainya. Kebutuhan 

sandang, pangan, dan papan tidak lagi semata-mata dipenuhi demi kebutuhan untuk 

hidup, tetapi demi gengsi dan harga diri.10

Ketiga, kekuasaan dan gaji yang tidak memadai. Pendeknya, adanya 

ketidakseimbangan antara jam kerja dan penghasilan. Yang sering dipermasalahkan 

misalnya masalah gaji pegawai negeri. Minimnya gaji sering dijadikan alasan untuk 

melakukan korupsi. Mungkin sebenarnya, ada yang lebih fundamental dari sekadar 

matematika pendapatan, yaitu masalah mentalitas aparat negara yang tidak puas 

dengan apa yang telah didapatkan.  

Keempat, korupsi dipersepsi sebagai tuntutan perubahan sehingga korupsi tidak 

lagi dipermasalahkan sebagai tindakan tercela. Jika tidak ada korupsi, maka 

perubahan tidak dapat dilaksanakan. Tidak mengherankan, kadangkala korupsi di 

                                                 
10 Perilaku hyper consumerism adalah manifestasi dari sifat tamak seseorang karena tidak 

pernah merasa cukup dengan apa telah yang dimiliki, lihat, Ibid. 
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beberapa negara berkembang dianggap diperlukan untuk memperlancar birokrasi 

yang buntu dan macet. Korupsi dianggap sebagai “oase” di tengah kebuntuan dan 

kemacetan birokrasi. 

Kelima, perilaku pembiaran. Akar korupsi adalah perilaku pembiaran oleh 

masyarakat terhadap koruptor sehingga seakan-akan korupsi adalah perbuatan yang 

wajar dan biasa. Bahkan, beberapa koruptor tetap menduduki posisi dan jabatan 

publik, bahkan menjadi untouchable. Kadangkala, sebagian dana hasil korupsi 

“disucikan” dengan cara disumbangkan untuk membangun fasilitas publik, dan 

perilaku ini ditolerir oleh masyarakat. 

Keenam, atasan mendapat bagian. Atasan tidak mempunyai kepentingan 

menindak bawahan karena dia mendapatkan keuntungan dari tindakan korup 

bawahannya. Simbiosis mutualisme menyebabkan perilaku tahu sama tahu dalam 

wujud konspirasi untuk saling menutupi dan melindungi. 

Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah dan menghilangkan praktek 

korupsi di Indonesia. Namun realitasnya, korupsi tetap saja menjamur bahkan sudah 

dianggap sebagai bagian dari "budaya" bangsa. Bahkan di era otonomi daerah 

sekarang ini, korupsi sudah menyebar di berbagai daerah lokal.11 Langkah solusi yang 

ditawarkan untuk menghilangkan "budaya" korupsi di masyarakat salah satunya 

adalah dengan cara menghukum para penjahat atau pelaku dengan hukuman yang 

                                                 
11 Lihat, Taufik Rinaldi dkk, Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi, Studi 

Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah, (t.p: Justice the Poor Project, 2007).  
 



 7

seberat-beratnya.12 Pemahaman hukuman seberat-beratnya yakni kemungkinan 

penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Hanya persoalannya apakah penerapan 

hukuman tersebut melanggar hak asasi manusia. Hal ini lagi-lagi menjadi perdebatan 

internasional dan menjadikan ruang yang sangat dilematis dalam upaya 

pemberantasan korupsi. Pada satu sisi ingin berhasil memberantas korupsi, tapi pada 

sisi yang lain khawatir dianggap melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, 

pemberian hukuman yang seberat-beratnya terhadap para pelaku korupsi bisa menjadi 

pertimbangan yang sangat logis di tengah kebuntuan jalan dalam memberantas 

penyakit tersebut, sehingga membuat para pelakunya jera dan tidak akan mengulangi 

lagi perbuatannya serta menjadi peringatan dini yang sangat serius bagi orang lain 

yang mungkin akan mencobanya. 

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi aspek keadilan dan 

menentang perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Menurut Makhrus 

Munajat, perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan karena merugikan tatanan 

kemasyarakatan, kepercayaan-kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, 

jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum syara’ harus 

dipelihara dan dihormati serta dilindungi.13 Dengan demikian, suatu sanksi diterapkan 

kepada pelanggar syara’ dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat 

kejahatan. Dalam hal ini, korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan baik 
                                                 

12 Faktor budaya merupakan faktor yang ikut andil dalam persoalan korupsi baik dari positif 
maupun negatifnya. Lebih lanjut lihat, Ibid., hlm. 5-6.  

 
13 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 

hlm. 5.  
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kepada individu, masyarakat, dan negara. Bahkan dampak yang ditimbulkan dari 

perilaku korupsi begitu luas terhadap moral masyarakat, kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Oleh sebab itu, pantas kalau korupsi dalam hukum positif dimasukkan 

sebagai kejahatan luar biasa. 

Meskipun dalam hukum Islam14 tidak terdapat istilah korupsi secara definitif, 

namun Islam secara tegas mengharamkan tindakan mencuri, suap dan berbagai 

kejahatan lainnya yang termasuk dalam kategori korupsi.15 Yusuf Qardhawi 

misalnya, menyatakan bahwa Islam mengharamkan seorang muslim menyuap 

penguasa dan pembantu-pembantunya. Selain itu juga kepada pihak ketiga 

diperingatkan untuk tidak menjadi perantara diantara pihak penerima dan pemberi 

karena perbuatan suap termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.16 

Hal ini juga dikuatkan dengan Firman Allah: 

والتأآلوا أمولكم بينكم بالبطل وتدلوا بهاإلى الحكام لتأآلوافريقا من 
 TP 17. أمول الناس باإلثم وأنتم تعلمون

 

Bertolak dari penjabaran di atas, maka penting kiranya untuk menelaah 

persoalan korupsi serta mengkaji perspektif Islam terkait penerapan hukuman mati 

                                                 
14 Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang 

mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Josept Schacht, Pengantar 
Hukum Islam, terj. Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 1.  

 
15 Lihat, Irdamisraini, “Korupsi Perspektif Pidana Islam” dalam Jurnal Hukum Islam, vol. VIII, 

No. 2, Desember 2008. hlm. 123-124. 
  
16 Yusuf al-Qardhawi, al-H{ala>l wa al-H}ara>m fi al-Islam, (ttp: Dar Ihya al-Kitab al-'Arabiyyah, 

tt), hlm. 240.  
 
17 QS. Al-Baqa>rah (2): 188.  
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bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dari kajian ini diharapkan akan menemukan 

konstruksi hukum Islam mengenai persoalan korupsi dan solusi hukum Islam dalam 

memerangi tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan kemungkinan penerapan 

hukuman mati sebagai salah satu langkah guna menimbulkan efek jera bagi 

masyarakat.   

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pandangan Islam tentang kejahatan korupsi?  

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang hukuman mati bagi pelaku tindak 

pidana korupsi? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perspektif Islam dalam 

memandang persoalan korupsi. 

b. Menjelaskan konstruksi hukum Islam terkait penerapan hukuman mati bagi 

pelaku tindak pidana korupsi. 

 

2. Adapun kegunaannya antara lain: 
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a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap 

kajian hukum Islam dalam kajian mengenai korupsi. 

b. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang perspektif hukum 

Islam dalam memandang kemungkinan penerapan hukuman mati untuk 

pelaku tindak pidana korupsi. 

 

D. Telaah Pustaka 

Pembahasan mengenai persoalan korupsi merupakan kajian yang cukup 

menarik dan memunculkan banyak tulisan yang mencoba mengeksplorasi korupsi 

dari berbagai perspektif. Dalam hal ini ada beberapa karya yang membahas mengenai 

Korupsi, antara lain buku berjudul Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya 

karya Andi Hamzah.18 Buku ini membahas tentang korupsi yang terjadi di Indonesia 

mulai dari sejarahnya, sebab-sebab, akibat sampai peraturan dan institusi 

pemberantasannya. 

Syed Hussein Alatas yang berjudul Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan 

Dengan Data Kontemporer.19 Buku ini merupakan buku saku mengenai korupsi, 

dibahas di dalamnya tentang definisi korupsi, fungsi, sebab-sebab, dan cara 

pencegahannya. Kemudian buku karangan Lilik Mulyadi yang berjudul Tindak 

                                                 
18 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1984). 
 
19 Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, 

(Jakarta: LP3ES, 1986).  
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Pidana Korupsi.20 Tulisan ini menjelaskan tindak pidana korupsi sebagai salah satu 

bagian dari hukum pidana khusus, maka tindak pidana korupsi mempunyai 

kekhususan tertentu, ditinjau dari aspek hukum acara dan hukum materialnya. 

Dalam buku yang berjudul Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama (Panduan 

Untuk Pemuka Umat)21 juga merupakan buku penting yang perlu disebutkan. Buku 

ini merupakan upaya untuk mensosialisasikan kampanye antikorupsi di kalangan 

masyarakat melalui jalur pendidikan keumatan. Dalam buku ini pembahasannya 

dilakukan dengan pendekatan lintas agama melalui para penulis yang 

merepresentasikan dari agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha, dan menitikberatkan 

pada pembahasan aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam upaya pemberantasan 

korupsi. 

Selain itu, terdapat beberapa skripsi yang mencoba mengkaji persoalan korupsi. 

Abd. Rahman dengan judul Kategori Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hasil Bahtsul 

Masail Nahdlatul ‘Ulama (NU) Tahun 2002.22 Karya ini mencoba melakukan 

komparasi terkait dengan persamaan dan perbedaan konsep korupsi menurut Undang-

undang nomor 20 Tahun 2001 dengan hasil Bahtsul Masail NU. 

                                                 
20 Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). 
 
21 Yunahar Ilyas dkk, Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama, (Yogyakarta: LP3 UMY, 

2004). 
 
22 Abd. Rahman, “Kategori Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul ‘Ulama (NU) Tahun 
2002”, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). 
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Kemudian Karya Romadon dengan judul Hukuman Bagi Pelaku Korupsi Studi 

Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.23 Karya ini juga berusaha 

melakukan komparasi mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi ditilik 

dari konstruksi hukum positif dan hukum Pidanan Islam. Demikian juga dengan 

karya Narong yang berjudul Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah 

dan Hukum Positif Thailand.24 Karya ini namapknya memiliki sedikit kesamaan 

dengan kajian sebelumnya yang cenderung untuk melakukan studi komparatif 

mengenai tindak pidana korupsi. Bedanya, karya Narong ini melakukan komparasi 

antara hukum jinayah Islam dengan hukum positif Thailand. 

Dari penelusuran yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah 

karya yang secara khusus mencoba mengkaji penerapan hukuman mati bagi pelaku 

tindak pidana korupsi dilihat dari perpektif hukum Islam. Bertolak dari hal tersebut, 

penyusun tertarik untuk membahas persoalan tersebut untuk melihat respon hukum 

Islam terkait tawaran penerapan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi.  

 
 
E. Kerangka Teoretik 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata “korup” 

yang berarti busuk, palsu, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan 

ketidakjujuran. Korup juga berarti dapat disogok, menyelewengkan uang atau barang 
                                                 

23 Ahmad Said Romadon, “Hukuman Bagi Pelaku Korupsi Studi Komparatif Hukum Positif dan 
Hukum Pidana Islam”, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). 

 
24 MR. Narong Mat-Adam, “Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum 

Positif Thailand”, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009). 
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milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk 

kepentingan pribadi, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan 

tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.25 Sedangkan 

menurut UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa korupsi merupakan “Tindakan 

melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau 

korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. 

Dalam hal ini ada beberapa tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi yaitu: suap, 

illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (penggelapan), penggelapan, kolusi, 

nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, serta fasilitas negara.26

Dalam fiqh Islam tidak ditemukan istilah khusus mengenai korupsi. Akan 

tetapi dalam terminologi fiqh Islam, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan  

terhadap amanah. Korupsi identik dengan risywa>h (suap) dan menyalahgunakan 

wewenang. Jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian dan jika 

dilakukan secara terang-terangan disebut sebagai perampokan. Korupsi termasuk 

kejahatan terhadap harta benda manusia dan secara esensial mirip dengan ghulu>l, 

yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang 

(g{animah). Ghulu>l jelas-jelas diharamkan dalam al-Qur’an dengan ancaman bahwa 

                                                 
25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1995), hlm.  527. 
 
26 Sumiarti, “Pendidikan Anti Korupsi”, dalam Insania Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan, 

vol. 12, No. 2, 2007, hlm. 3. 
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pelakunya akan membawa serta barang yang dikorupsinya sebagai 

pertanggungjawaban di akhirat.27

Prinsip dasar Islam dalam mengatur kehidupan publik bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara (siya>sah ad-dunya>) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 

atau kesejahteraan rakyat secara umum (al-mas{lah{ah al-‘ammah) yang berkeadilan 

berdasarkan hukum etika sosial. Islam secara eksplisit mengajarkan manusia untuk 

menegakkan keadilan, kebebasan, toleransi, persamaan hak dan kewajiban serta 

bermusyawarah dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, disyari’atkannya 

hukum-hukum agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik 

kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat.28 Kemaslahatan itu utamanya 

untuk menjamin hak-hak dasar manusia yang meliput; menjaga agama (h{ifz ad-di>n), 

kemaslahatan jiwa raga (h{ifz an-na s), kemaslahatan harta atau hak milik pribadi 

(h{ifz al-ma>l), kemaslahatan keturunan (h{ifz an-nasl), dan kemaslahatan akal atau 

kebebasan berpikir (h{ifz al-’aql)

f

                                                

29 yang kemudian juga dapat dipakai dalam kerangka 

tujuan pembentukan negara. 

Menurut M. Cholil Nafis, dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga 

kejahatan, yaitu: Pertama, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara 

sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang 
 

 
27  Lebih jauh lihat, Irdamisraini, “Korupsi…, hlm. 121-124. 
 
28 Abdu>l al-Waha>b Kha>laf, Ilmu Us{u>l al-Fiqh, cet. ke-2, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 197.  
 
29 Abu Is}haq Ibrah>im Ibn Musa asy-Sy>atibi, al-Muw>afaqat fi Us{>ul al-Ah{k>am, (t.p: Dar al 

Rasy>ad al-H{adisah, t.t.), II: 4.  
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banyak, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, dan menghilangkan keadilan. 

Kedua, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan 

negara. Negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kebodohan. 

Ketiga, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi 

penerus. Berdasarkan hal tersebut, maka korupsi telah bertentangan dengan tujuan 

syariah (maqa>sid asy-syari’ah), yaitu melindungi jiwa (h{ifz an-nafs), melindungi 

harta (h{ifz al ma>l) dan melindungi keturunan (h{ifz an-nasl). Korupsi juga melanggar 

perlindungan terhadap akal (h{ifz a -‘aql) dan penodaan terhadap agama (h}ifz al

di>n).

-

l -

                                                

30

Tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dimasukan dalam klasifikasi 

jarimah. Secara sederhana jarimah merupakan larangan-larangan syara’ yang 

diancam Allah dengan hukuman h}ad atau ta’zi>r. Dalam hal ini, suatu perbuatan 

dianggap delik jarimah bila memenuhi unsur-unsur umum jarimah, yaitu: 

1. Unsur formil, yakni adanya undang-undang atau nas. Artinya setiap perbuatan 

tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali 

adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif 

masalah ini dikenal dengan istilah legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat 

dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum 

adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari’ah Islam hal ini 

lebih dikenal dengan istilah ar-rukn asy-syar’i>. kaidah yang mendukung unsur 

 
30 Sumiarti, “Pendidikan Anti…, hlm. 3. 
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ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak 

ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”. 

2. Unsur materiil yakni sifat melawan hukum. Artinya adanya tingkah laku 

seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap 

tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut ar-rukn al-ma>di. 

3. Unsur moril yakni pelakunya mukalaf. Artinya pelaku jarimah adalah orang 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang 

dilakukannya. Dalam syari’ah Islam, unsur moril disebut dengan ar-rukn al-

ada>bi.31  

Adapun jarimah dalam Islam dilihat dari kadar hukumannya diklasifikasikan 

menjadi tiga, yaitu:  

1. Jarimah hudu>d yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman 

hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman ha>d (hak Allah). Hukuman 

ha>d yang dimaksud tidak mempunyai batasan terendah dan tertinggi dan 

tidak bisa dihapuskan oleh perorangan ataupun masyarakat yang mewakili.  

2. Jarimah qisa>s diya>t yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman qisa>s 

dan diya>t. Hukuman qisa>s maupun diya>t merupakan hukuman yang telah 

ditentukan batasnya, tidak ada batasan terendah dan tertinggi, tetapi menjadi 

hak perorangan (korban atau walinya), yang dengan demikian berbeda 

dengan hukuman h{ad yang menjadi milik Allah semata. 

                                                 
31 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 10-11. 
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3. Jarimah ta’zi>r yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam 

dengan hukuman ta’zi>r yaitu hukuman selain had dan qisas ta’zi>r. Dalam hal 

ini, pelaksanaan hukuman ta’zi>r, baik yang jenis larangannya ditentukan 

oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak 

perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.32  

Korupsi dalam hal ini merupakan jarimah yang dikategorisasikan sebagai 

jarimah ta’zi>r. Dengan demikian konstruksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku 

tindak pidana korupsi sepenuhnya diberikan kepada penguasa. Hal ini secara otomatis 

memberi kuasa kepada pihak penguasa untuk merumuskan kadar hukuman kepada 

para pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa korupsi 

merupakan kejahatan yang bertentangan dengan tujuan syariah (maqa>sid asy-

syari’ah), yaitu melindungi jiwa (h{ifz al-nafs), melindungi harta (h{ifz al ma>l) dan 

melindungi keturunan (h{ifz al-nasl). Korupsi juga melanggar perlindungan terhadap 

akal (h{ifz al-‘aql) dan penodaan terhadap agama (h{ifz al-di>n). Dengan demikian 

korupsi bisa dikategorikan sebagai kejahatan besar karena mempunyai imbas kepada 

besar pada kelangsungan maqasid syari’ah. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi tentunya juga harus seimbang dengan imbas besar yang ditimbulkannya, oleh 

karena itu wacana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi layak 

dipertimbangkan dalam prospek usaha pemberantasan korupsi. 

-

                                                

 

 
32 Ibid., hlm. 12-14. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian ini, penyusun akan membagi pada beberapa bagian: 

1. Jenis Penelitian 

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian 

yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat skripsi ini adalah deskriptif-analitik.33 Model ini bertujuan untuk 

memaparkan dan menggambarkan serta menganalisis persoalan korupsi serta 

mengenai penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam 

perspektif hukum Islam. 

3. Pendekatan 

Pendekatan akan lebih diarahkan kepada pendekatan normatif-yuridis. 

Pendekatan ini akan menekankan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam baik yang 

tekstual maupun kontekstual untuk mengkaji obyek penelitian. 

4. Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah literer. 

Metode ini bergerak dengan mengambil dan menyelusuri karya-karya baik berupa 

                                                 
33 Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya 
hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analitik adalah jalan yang 
dipakai untuk menjalankan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek 
yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain 
untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.  
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buku, artikel, makalah dan selainnya yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang akan dikaji.  

5. Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang ada akan digunakan cara berpikir deduktif. 

Pola berpikir deduktif adalah proses pendekatan dari kebenaran umum mengenai 

suatu fenomena atau teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu 

peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.34 

Dengan kata lain suatu proses penalaran dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang 

bersifat khusus. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, adalah 

sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang korupsi. Dalam hal ini akan 

dijabarkan konsep umum mengenai tindak pidana korupsi, dasar hukum serta kriteria-

kriterianya. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran komprehensif tentang tindak 

pidana korupsi.  

                                                 
34  Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40. 
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Bab ketiga, membahas tindak pidana korupsi dari perspektif Islam. Pada bab ini 

akan menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi dan dasar hukumnya dari sudut 

pandang hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kerangka hukum Islam 

secara utuh dalam meneropong persoalan tindak pidana korupsi. 

Bab keempat, merupakan bagian yang akan membahas pandangan hukum Islam 

terkait penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam bagian ini 

akan dijabarkan analisis penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi 

dari segi hukum Islam. 

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Dalam Islam, terminologi korupsi tidaklah ditemukan dalam khazanah hukum 

Islam klasik. Akan tetapi dalam terminologi hukum Islam teradapat istilah 

perbuatan yang dikategorikan korupsi, yakni risywa>h dan ghulu>l. Risywa>h 

merupakan pemberian seseorang kepada pihak tertentu yang memiliki tujuan 

tertentu. Terkait dengan tersebut, para ulama klasik umumnya memahami 

risywa>h sebagai sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim agar orang 

tersebut memperoleh kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkannya. Dari 

definisi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa istilah risywa>h dalam arti 

sempit adalah memberi sesuatu kepada seseorang untuk membatalkan 

kebenaran dan menetapkan kebatilan demi tercapainya apa yang diinginkannya. 

Adapun secara luas riswyah  mempunyai pengertian memberikan sesuatu 

kepada seseorang, baik untuk menetapkan kebenaran dan menghilangkan 

kebatilan ataupun membatalkan kebenaran dan menetapkan kebatilan agar 

tercapai apa yang diinginkan. Pengertian tersebut lebih komprehensif karena 

mencangkup semua bentuk risywa>h. Sedangkan ghulu>l secara bahasa bermakna 

penghianatan, penipuan, dan percampuran. Secara umum, ghulu>l digunakan 

untuk menjelaskan setiap pengambilan atau penggelapan harta oleh seseorang 

68 
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secara khianat tanpa seizin pemimpin atau yang menugaskannya. Selain itu 

ghulu>l juga diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan 

sesuatu yang diinginkannya. Sebagai misal adalah mengambil harta rampasan 

perang (g{anima>h) yang tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanatkannya. 

Kedua termologi inilah yang muncul dalam khazanah hukum Islam. Kedua 

bentuk perbuatan tersebut dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai 

jarimah ta’zir. 

2. Hukum Islam sejak awal mngenal hukuman mati bagi pelaku tindak pidana 

berat, antara lain terkait dengan pelaku zina yang sudah kawin (muhsa>n), 

dengan sanksi dirajam, yakni dilempari batu sampai mati. Kemudian juga bagi 

pelaku pembunuhan berencana (disengaja). Orang yang membunuh orang 

Islam (tanpa hak) harus diqisas (dibunuh juga). Jika ahli waris (yang terbunuh) 

memaafkannya, maka pelaku tidak diqisas (tidak dihukum bunuh) tetapi harus 

membayar diyat (denda) yang besar. Terkait dengan persoalan jarimah ta’zir, 

hukum pidana Islam mengenal berbagai macam sanksi bagi pelaku jarimah 

ta’zir. Salah satu bentuk sanksi tersebut adalah hukuman mati. Dengan 

demikian, hukum Islam membolehkan pidana ta’zir dalam bentuk hukuman 

mati jika kepentingan umun menghendakinya. Dengan memperhatikan 

kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi 

saat ini, maka dijatuhkannya hukuman ta’zir yang paling keras (hukuman mati) 

atas para koruptor besar dapat dibenarkan oleh hukum Islam. 
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B. Saran-saran 

1. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu luas tumbuh di masyarakat. 

Mulai dari bentuk korupsi yang kecil sampai korupsi yang besar yang tentunya 

merugikan banyak orang. Tentunya hal itu cukup memprihatinkan dan perlu 

dicarikan bentuk solusi kongkrit dalam menggulanginya. Oleh karena itu 

semua elemen haruslah bersatu padu berkomitmen dalam upaya memerangi 

tindak pidana korupsi. 

2. Undang-undang No. 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 

Tahun 1999 telah menjelaskan berbagai kemungkinan sanksi hukuman yang 

dapat menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Mulai yang ringan berupa 

hukuman denda sampai hukuman terberat yakni hukuman mati. Akan tetapi 

dalam realitasnya, para penegak hukum sepertinya kurang begitu tegas dalam 

menerapkan sanksi tersebut. Dengan didukung oleh konstruksi hukum pidana 

Islam yang juga mendukung penerapan hukuman berat (bahkan hukuman mati) 

bagi koruptor besar dan merugikan banyak rakyat, diharapkan tidak lagi merasa 

ragu untuk menghukum berat kepada koruptor. Hal ini penting sebagai upaya 

untuk memberi pelajaran dan memberi efek psikologis supaya masyarakat tidak 

lagi berpikir untuk melakukan tindak pidana korupsi. 

3. Kasus Bank Century yang dalam beberapa bulan ini menjadi perbincangan 

publik merupakan salah satu kasus yang menimbulkan kerugian sangar besar 

terhadap negara. Muncul kontroversi mengenai opini apakah kasus Bank 

Century merupakan bentuk korupsi? Bila hal tersebut kemudian terungkap 
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sebagai tindak pidana korupsi, maka para penegak hukum harus tegas menjerat 

pelakunya dengan hukuman yang sangat berat. Bahkan kalau terbukti, maka 

penegak hukum dapat menghukum pelakunya dengan hukuman mati. Hal ini 

tentunya berdasar pada Undang-undang No. 20 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Undang-undang No. 31 Tahun 1999, pasal 2 ayat (2), yang memperbolehkan 

pidana mati bagi koruptor. Karena sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (2) 

bahwa pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan apabila 

tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana penanggulangan krisis ekonomi 

dan moneter. Dengan penetapan pidana mati terhadap kasus Bank Century, 

maka hal tersebut sebagai salah satu langkah nyata dalam gerakan 

pemberantasan korupsi dan diharapkan dapat membuat efek jera bagi 

masyarakat. 

4. Penelitian ini merupakan kajian awal untuk mengelabori persoalan korupsi. 

Oleh karena itu penyusun berharap agar kajian ini kemudian diikuti oleh 

kajian-kajian lain selanjutnya dalam upaya menemukan rumusan konstruksi 

hukum yang lebih tepat untuk menanggulangi persoalan korupsi. 
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LAMPIRAN  I  
 
 

TERJEMAHAN  
KUTIPAN AYAT AL-QUR’AN DAN HADIS  

 
 

 
BAB HLM TERJEMAHAN 

I 8 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 
hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada 
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, 
padahal kamu Mengetahui. 
 

III 44 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 
hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada 
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, 
padahal kamu Mengetahui. 
 

 45 Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta 
rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan 
rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang 
membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap 
diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan 
dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak 
dianiaya. 
 

 47 Dari Abi Humaid as-Sa’idi, Sesungguhnya Rasulullah Saw. 
Bersabda: Hadiah kepada penguasa adalah ghulul. 
 

 47 Rasulullah Saw. Melaknat orang yang menyuap dan yang 
disuap. 
 

 51 Dari ibnu ‘Umar berkata: Sesungguhnya aku mendengar 
Rasulullah Saw. Bersabda: tidak diterima sholat yang tidak 
bersuci, dan shadaqah dari ghulul. 
 

IV 57 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 
hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada 
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, 
padahal kamu Mengetahui. 
 

 57 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

 I



suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. 
 

 58 Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta 
rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan 
rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang 
membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap 
diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan 
dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak 
dianiaya. 
 

 58 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 
janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui. 
 

 58 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
Melihat. 
 

 63 Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 
bertakwa. 
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seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Ima>m Bukha>ri, yang mana 
keduanya terkenal dengan julukan “ asy-Syaikha>ni”. Karya besarnya 
adalah S{ahi>h Muslim, yang merupakan kitab rujukan dalam kehujahan 
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adalah “membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 
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Pelbagai Persoalan Umat. 
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juz), dan Tays>ir al-Fiqh: Fiqh S{iy>am. 
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