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ABSTRAK 

 

STUDI KOMPERATIF PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM 
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  

 
Oleh : 

Idrus Alghiffary, Pembimbing 1: Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H., Pembimbing 2: 
Firganefi, S.H.,M.H. 

Email: idrusalghiffary@yahoo.com 
 

Permasalahan dalam tindak pidana korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 
yakni Hukum Positif UU Nomor 31 Tahun 1990 jo UU Nomor 20 Tahun 2011 
hukuman maksimal 20 Tahun. Sedangkan dalam Hukum Islam terkait tindak pidana 
korupsi di atur berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist Surat An-Nisa (4) ayat 29 
mengenai  tentang korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 
analisis data, Data yang berdasarkan hasil perbandingan antara Hukum Positif dan 
Hukum Islam. Data dari hasil mewancarai kepada pakar hukum terkait perbedaan 
Hukum Positif dan Hukum Islam dan membandingkan sistem hukum antara Hukum 
Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 
kesimpulan bahwa Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif  Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak 
Pidana Korupsi. Perbandingan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum 
Positif dan Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa Hukum Postif untuk menentukan 
pemidanaan tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan hukuman penjara maksimal 20 
Tahun penjara. Sedangkan Hukum Islam perbuatan korupsi merupakan pencurian dan 
hukumannya potong tangan dan hukuman mati. Adapun Perbandingan  Hukuman 
positif dan Hukum Islam tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Hukum Positif dalam 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 
Hukuman maksimal 20 Tahun, Sedangkan Hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an dan 
Hadist. Saran dalam penelitian ini, Hukum di Indonesia harus memenuhi unsur keadilan 
tidak membuat perpecahan sesama masyarakat , serta penegak hukum harus tegas dalam 
menjatuhkan hukuman pidana bila perlu di dasari Al-Qur’an dan Hadist. 
 
Kata Kunci :Tindak Pidana Korupsi, Hukum Positif, Hukum Islam 



 
 

ABSTRACT 
 

A COMPARATIVE STUDY BETWEEN POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW 
CONCERNING CORRUPTION CRIME 

 
By 

Idrus Alghiffary, Pembimbing 1: Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H., Pembimbing 2: 
Firganefi, S.H.,M.H. 

Email: idrusalghiffary@yahoo.com 
 
The problems of corruption crime is being compared in Positive Law and Islamic Law; 
the Positive Law has been regulating corruption based on law No. 31 of 1990 jo Law 
No. 20 of 2011. While in Islamic Law the corruption crime has been mentioned in the 
Qur'an Surah An-Nisa' ayah 29 and in the Hadith concerning corruption. This study was 
conducted using data analysis method, the data were collected from the results of 
comparation between positive law and Islamic law regarding corruption. The data were 
also taken from interviews with legal experts regarding the differences between positive 
law and Islamic law and its legal system. Based on the results of the research, it can be 
concluded that the corruption crime was regulated in positive law no. 31 of 1999 jo Law 
No. 20 of 2001 regarding corruption. The comparison between Positive Law and 
Islamic Law regarding Corruption Crime can be concluded that in Positive Law the 
punishment against corruption is a maximum of 20 years in prison. While in Islamic law 
the act of corruption is categorized as theft and the punishment is by cutting off hands or 
death penalty. The Comparative between Positive Law and Islamic Law regarding 
corruption has been regulated in Positive Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 
2001 for a maximum 20-years in prison, while the penalty in Islamic Law is based on 
the Qur'an and the Hadith. It is suggested that the law enforcement must fulfill the 
element of justice which does not split the unity of public, and the law enforcement 
officers must be firm in imposing criminal penalties if necessary under the Qur'an and 
the Hadith  
 
Keywords: Corruption, Positive Law, Islamic Law 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pada permasalahan mengenai tindak pidana korupsi di Negara-negara maju, 

tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia merupakan tindak pidana yang sudah 

terjadi secara luar biasa sehingga upaya pemberantasan juga harus dilakukan 

dengan cara yang luar biasa. Diantara bentuk keluar biasaannya ini adalah dalam 

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1990 jo, UU No. 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam hal 

tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 

keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

 

Dapat dilihat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tampaknya undang-undang 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat tegas 

dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, khususnya 

dengan adanya tuntutan mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan 

tertentu, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam 

keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku pada waktu negara 

dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter . Tindakan mengambil harta, uang 

atau hak pihak lain ini, bisa saja disebut dengan mencuri. namun, mengingat 

mencuri menurut fiqih jinayah masuk dalam wilayah Jarimah. 
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Dalam upaya mengatasi suatu aspek permasalahan tindak pidana korupsi yang telah 

menggurita dan menginfeksi seluruh rongga kehidupan bangsa, para wakil rakyat 

dan intelektual negeri ini mencoba menciptakan sebuah instrumen hukum yang 

diwujudkan dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. 

Segala tipe-tipe korupsi dan sanksi hukumannya telah dirumuskan dalam Undang-

Undang ini.Sehingga dengan terciptanya Undang-Undang ini, diharapkan dapat 

menekan laju perilaku korupsi yang semakin sulit untuk dicegah. 

 

Apa saja upaya yang dilakukan dengan metode hukum pidana Islam dalam hal 

mengatasi tindak pidana korupsi?. Sebagai sebuah agama yang telah 

disempurnakan Allah melalui hambaNya yang sangat mulia yaitu Rasulullah, Islam 

telah memberikan pandangan mengenai tindak pidana korupsi.Karena jenis tindak 

pidana ini, memang telah terjadi pada masa Rasulullah Saw.Meski tidak disebutkan 

secara tegas mengenai sanksi pidana korupsi dalam hukum Islam, namun Islam 

selalu memberikan jawaban atas setiap permasalahan.yakni dengan hukuman takzir 

yang identik dengan hukuman yang berdasarkan kebijakan hukum dengan melihat 

kemaslahatan masyarakat1. 

Menurut Hary Susanto2 korupsi level pemerintahan daerah adalah dari sisi 

penerimaan, pemerasan, uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang- 

barang public untuk kepentingan pribadi. 

 

                                                           
1http://basyir-accendio.blogspot.co.id diakses pada tanggal 27 januari 2018 Pukul 11.00 wib 
2Donny Ardayanto, Korupsi di sector pelayanan Publik Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian korupsi di 

Indonesia, Buku 2, yayasan aksara dan partnership For Good Governance Reform, (Jakarta, 20010, hlm.34 
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Sementara Baswir menjelaskan ada 7 pola korupsi yang sering dilakukan oknum-

oknum pelaku tindak pidana korupsi baik dari kalangan pemerintah. Ketujuh  pola 

Tersebut meliputi:  

1. Pola konvensional 

2. Pola upeti 

3. Pola komisi 

4. Pola menjegalorder 

5. Pola perusahaan rekanan 

6. Pola kuitansi fiktif dan 

7. Pola penyalahgunaan wewenang3 

 

Didalam UU No. 20 tahun 2001 disebutkan bahwa menyuap pegawai negeri adalah 

korupsi, dan pelakunya di ancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan 

paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 dan paling banyak 

Rp 250.000.000.00 dan memberi hadiah kepada pegawai negeri juga termasuk 

korupsi. Jadi segala bentuk penyuapan digolongkan kepada korupsi4. 

 

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal bahasa latin corruption atau 

corroptus Sedangkan menurut etimologi Inggris, corruption, corrupt, 

Perancis,corruption, Belanda corruptive dan Indonesia korupsi yang secara   harfiah 

adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak 

bermoral, penyimpangan dari kesucian5. 

 

                                                           
3Baswir Revrisond,Ekonomi,Manusia dan Etika, : Kumpulan Esai-Esai Terpilih, (Yogyakarta : BPFE, 

1993,hlm 23 
4 http://basyir-accendio.blogspot.co.id/ diakses pada tanggal 1 februari 2018, pukul 13.36 WIB 
5Fockema Andrea, Kamus Hukum, Bandung: Bina Cipta, 1983 
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istilah korupsi menurut Poerwadarminta korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti 

penggelapan uang, penerimaan uang sogok, pencucian uang,dan sebagainya yang 

menyangkut mengenai persoalan tentang tindak pidana korupsi yang seharusnya 

tidak boleh dilakukan oleh siapapun dan harus dihindari dari perbuatan yang tercela 

seperti ini 6. 

 

Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu 

perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau 

memfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral dan telah merugikan Negara 

yang telah melakukan perbuatan tercela ini yang sudah merugikan uang Negara 

yang tidak pasti dan terutama untuk kepentingan pribadi seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana korupsi7. 

 

Menurut Alatas, korupsi adalah adanya benang merah yang menjelujur dalam  

aktifitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan 

tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan 

kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan 

kemasa bodohan yang luar akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat yang 

telah bersusah payah mempercai kepada pemerintah8. 

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1. perbuatan melawan hukum 

2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana 

                                                           
6W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus Umum  Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai  Pustaka, 1976, hlm. 524 
7Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Nasional  dan  Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2005, hlm. 4. 
8Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, Op. Cit., hlm. 2 



5 
 

 
 

3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi 

4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak 

Pidana Korupsi mendefinisikan pengertian korupsi ke dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: 

 

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat   merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, dipidana  dengan  pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  

Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 ayat (1) mengartikan pengertian tindak  

pidana korupsi sama seperti apa yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi9. 

 

Perbedaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif dan hukum islam yaitu : 

 

1.Hukum positif 

Pengaturannya 

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai kategori tindak pidana 

korupsi dan mengenai pengesahan united nations convention against 

corruption, 2003 ( Konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi ,2003 ) 

                                                           
9 Ermansjah Djaja, 2010, Op. Cit., hlm 38. 
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b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang tindak pidana korupsi. 

 

Bentuk perbuatan tindak pidana korupsi yakni : 

a. Penyuapan,janji,tawaran,atau pemberian kepada pejabat public 

b. Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh pejabat 

c. Memperkaya diri sendiri dengan uang yang tidak resmi 

 

2.Hukum Islam 

Dilihat dari aspek unsur tindak pidana korupsi dalam hukum Islam : 

a. Ghulul (penggelapan) yakni berkhianat dalam pembagian harta rampasan 

perang dan harta-harta lain. 

b. Risywah (penyuapan) yakni memberikan sesuatu dalam rangka 

memperlancar usaha maupun itu dalam bentuk batil/salah atau meyalahkan 

yang benar10. 

 

Dalam aspek pengaturan yang dilakukan dalam hal Hukum positif dan Hukum 

Islam untuk melakukan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat 

ketidak sesuaian dalam hal pengaturan tindak pidana korupsi maupun itu dalam 

hukum positif maupun dalam hukum islam tidak seberapa menguatkan untuk 

memberantas tindak pidana korupsi dan sepertinya harus ada penambahan unsur-

unsur di dalam pengaturan tersebut.  

 

 

 

 

                                                           
10 Konsep Fiqih Jinayah  Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi 
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah di atas, maka permasalahan dalam penulisan 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah perbandingan antara tindak pidana korupsi dalam hukum positif  

dan Hukum Islam? 

b. Bagaimanakah penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam hukum positif  

dan Hukum Islam ? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup masalah mengambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang 

akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan batas 

penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan. luasnya 

cakupan permasalahan yang akan dibahas, maka ruang Lingkup penelitian skripsi 

ini terbatas pada bidang hukum pidana formil yang termasuk bagian dari kajian 

Hukum Pidana yang ruang lingkupnya membahas Peran Penegak hukum dalam 

mengatasi Tindak Pidana Korupsi dalam hal Hukum Positif dan Hukum Islam. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui perbandingan antara tindak pidana korupsi dalam hukum 

positif dan hukum Islam 

b. Untuk nmengetahui penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam hokum 

positif dan hukum Islam 
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2. Kegunaan penelitian 

a. secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu 

pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka 

memberikan penjelasan mengenai peran Pengadilan Tinggi untuk menanggulangi 

tindak pidana korupsi dalam hukum positif dan hukum islam dan faktor yang 

menghambat upaya Pengadilan Tinggi dalam menanggulangi tindak pidana 

korupsi. 

  

b. secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-

rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana khususnya 

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum mengenai peran 

Pengadilan Tinggi untuk menanggulangi tindak pidana Korupsi. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual 

1. Kerangka Teoritis 

A. Teori perbandingan hukum positif dan hukum Islam dalam tindak pidana korupsi 

adalah: 

1. Persamaan pertama 

-  Pada dasarnya tujuan dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif 

adalah    memberikan kedamaian, keamanaa, serta melindungi kepentingan 

masyarakat. 

-  Penerapan hukuman pada Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif 

adalah dengan tujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat serta 
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untuk menimbulkan kesadaran masyarakat, dan untuk menimbulkan 

kesadaran bagi para pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

2. Persamaan kedua 

-   Sama-sama menaruh perhatian yang cukup besar pada kejahatan terhadap 

nyawa atau yang bisa kita sebut Tindak Pidana Pembunuhan. 

-   Hukum Pidana Islam mengatur dan membahasnya dengan secara rinci dari 

mulai bentuk-bentuk, unsur-unsur, sampai kepada dengan sanksi 

hukumnya. 

-  Hukum Pidana Positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX 

Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, didalam pasal tersebut terdapat 13 

pasal, yaitu mulai pasal 338 sampai pasal 350 yang membahas mengenai 

kejahatan dan lebih khusus lagi dalam pasal-pasal tersebut lebih mengatur 

tentang tindak pidana “Pembunuhan Anak” yang diatur secara rinci11. 

 

B. Teori Peran Penegakkan hukum 

Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan 

merupakan lembaga yang berwenang dalam menangani pemberantasan kasus 

korupsi.Dari ke empat lembaga ini KPK memiliki peran khusus dalam 

memberantas kasus korupsi, KPK harus lebih memiliki nilai dan integritas yang 

tinggi sehingga wewenang yang telah diberikan berdasarkan ketentuannya dapat 

dijalankan dan diimplementasikan dengan baik. Dari ke empat lembaga tersebut 

dapat juga dimungkinkan adanya pihak-pihak tertentu akan terlibat dalam kasus 

korupsi, karena perlu kita ketahui bahwa korupsi itu bukan personal tetapi 

corporation atau kelompok, kecil kemungkinan bahwa korupsi hanya di lakukan 

oleh seorang saja, pasti ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi 

untuk memperlancar urusan yang menyimpang dari ketentuan. 

 

                                                           
11 Teori perbandingan hukum positif dan hukum Islam dalam tindak pidana korupsi 
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2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan 

yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan 

pedoman dalam penelitian atau penulisan12. Sumber Konsep adalah undang-

undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan 

fakta/peristiwa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, 

maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan 

pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai 

istilah sebagai berikut: 

 

a. Peran 

Peran menurut Soekanto ialah merupakan proses dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.Perbedaan antara kedudukan 

dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat 

dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) 

teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di 

dalam organisasi.  Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola 

penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan13 

 

 

 

                                                           
12 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004, Hal 78 
13http://www.materibelajar.id, Diakses pada tanggal 8 februari 2018,Pada Pukul 13.00 WIB 
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b. Penegak hukum 

Penegak hukummerupakan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di 

lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan 

yang kedua dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009. 

 

c. Tindak Pidana 

Menurut UU No.31 Tahun 1999, Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang 

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 

atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda 

paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah14 

 

d. Korupsi 

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang 

bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah 

merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta 

pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal 

menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk 

mendapatkan keuntungan sepihak15. 

 

e. Perkembangan Positif dalam Perjuangan Indonesia Melawan Korupsi 

Meskipun sebagian besar gambarannya (di atas) negatif, ada beberapa tanda-tanda 

positif.Pertama-tama perlu disebutkan bahwa ada dorongan besar dari rakyat 

Indonesia untuk memberantas korupsi di Indonesia dan media yang bebas 

                                                           
14http://www.pengertianpakar.com,Diakses pada Tanggal 8 Februari 2018,Pada pukul 13.10 Wib 
15https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi,Diakses pada Tanggal 8 februari 2018,pada pukul 13.30 Wib 



12 
 

 
 

memberikan banyak ruang untuk menyampaikan suara mereka pada skala nasional, 

sementara para lembaga media juga asyik berfokus pada skandal-skandal korupsi 

(meskipun beberapa institusi media - yang dimiliki oleh politisi atau pengusaha - 

memiliki agendanya sendiri untuk melakukan hal ini). 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi 

fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5 (lima) BAB, 

yaitu: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, 

perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

II. TINAJUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok 

bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai 

bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang 

berlaku dalam praktek. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

yang berisi metode penelitan, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, 

prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian 

mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang 

ada. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat 

hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan 

dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang 

berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

 

Menurut Suyatno, Tindak Pidana Korupsi dapat didefinisikan ke dalam  

4 jenis yaitu: 

1. Discritionery Corruption adalah korupsi yang dilakukan karena adanya 

kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, 

bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. 

2. Ilegal Corruption merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan 

Bahasa atau maksud-maksud hokum, peraturan dan regulasi tertentu. 

3. Mercenry Corruption adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk 

memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan 

kekuasaan. 

4. Ideological Corruption yaitu jenis korupsi illegal maupun discretionary yang 

dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok 

 

Dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 2006, Pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah 

ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, 

integritas dan akuntabilitas, serta kemanan dan strabilitas bangsa Indonesia. Oleh 

karena itu, maka korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan 

merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat tingkat nasional maupun tingkat 

internasional. Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

korupsi yang efesien dan efektif diperlukan dukunganm menejemen tata 

pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya 

pengembalian asset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut. 
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H. Baharuddin lopa (1997:6), mengemukakan: 

 

“Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan 

manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan 

atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau 

perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi 

dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan 

cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi 

kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau 

pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah”. 

 

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah korporasi sebagai subjek 

tindak pidana korupsi disamping manusia sebagai pemangku hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Korporasi sebagai subjek 

tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan dalam 

masyarakat dalam menyalankan aktifitas usaha.  

 

Pada masyarakat yang masih sederhana kegiatan usaha yang masih dijalankan 

secara perorangan. Namun dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi 

sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain 

dalam menjalankan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk 

mengadakan kerja sama, antara terhimpun modal yang lebih banyak tergabungnya 

keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan 

sesorang diri dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko 

kerugian16. 

 

Di Belanda telah ada undang-undang (Wet van 23 1967, Stbl 565) yang 

mengancancam pidana terhadap penyuapan yang diterima bukan oleh pegawai 

negeri (artikel 328 ter Ned.W.v.S). Istilah korupsi yang telah diterima dalam 

pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta 

                                                           
16 http://sitimaryamnia.blogspot.co.id,Diakses pada tanggal 11 februari 2018,Pada Pukul 13.46 WIB 
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dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia : “ Korupsi ialah perbuatan yang buruk 

seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya17. 

 

Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi. Di negara tersebut tidak dipakai 

kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang tentulah berasal dari Bahasa 

Arab (riswah), yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan 

korupsi18. Dengan pengertian korupsi sacara harfiah itu dapatlah ditarik suatu 

kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat 

luas artinya. 

Seperti disimpulkan dalam Encyclopedia Americana, korupsi itu merupakan suatu 

hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, 

tempat, dan bangsa. 

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang 

dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan Negara dan suap. 

Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, 

dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek. 

Pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein 

Alatas dalam bukunya The Sociology of Corruption, akan lain artinya kalau kita 

melakukan pendekatan normatif; begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. 

Misalnya Alatas memasukan “nepotisme” dalam kelompok korupsi, dalam 

klasifikasinya ( memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa 

memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya hal seperti itu sukar dicari 

normanya dalam hukum pidana19 

 

Peluang dan modus operandi korupsi pemerintahan di tingkat lokal. Desentralisasi 

membawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat – daerah 

dan antar lembaga di daerah. Berbagai perubahan membuka peluang maraknya 

‘money politics’ oleh kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan 

dukungan dari legislatif, pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh anggota 

legislatif sebagai setoran bagi partai politik serta yang paling umum adalah 

keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Peluang korupsi semakin terbuka 

                                                           
17 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1976  
18  Abd. Bin Nuh et.al:tanpa tahun.Jakarta: Mutiara pada huruf R 
19 Theodore M.Smith, “ Corruption Tradition and Charge.” Indonesia (Cornell University, No. 11 April 1971) 
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dengan adanya perbedaan/inkonsistensi peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat dan daerah, ‘kerjasama’ antara legislatif dan eksekutif serta 

minimnya porsi partisipasi dan pengawasan publik. Sebenarnya, tidak ada yang 

terlalu baru dalam modus operandi korupsi pemerintahan daerah. 

 

Modus operandi korupsi, Kasus korupsi Legislatif dalam studi kasus ini ditandai 

dengan modus antara lain: i) memperbanyak dan memperbesar mata anggaran; ii) 

menyalurkan dana APBD bagi lembaga/yayasan fiktif; dan iii) manipulasi 

perjalanan dinas. Sementara di lembaga eksekutif terjadi modus korupsi sebagai 

berikut: i) penggunaan sisa dana (UUDP) tanpa prosedur; ii) penyimpangan 

prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah; iii) sisa APBD dan iv) 

manipulasi dalam proses pengadaan20. 

 

Menurut Beberapa  Negara - negara di dunia mengartikan korupsi antara lain21 : 

a. Meksiko Corruption is (acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of 

interst negligence and lock of effeciency that require the planing of specific 

strategies it is an illegal inter change of favors). Korupsi diartikan : sebagai 

bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, 

terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang 

memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada 

pelakunya). 

b. Nigeria Corruption as being : an act done with an intent to give some 

adventage inconsis tent with official duty and the richts of other. The act of an 

official or judiciar person who an lawfully and wrong fully use his station or 

character to procure some benefit for him self or for other persons contraty to 

duty and the right of others. Korupsi diartikan : sebagai suatu perbuatan yang 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai 

dengan tugas / jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh 

seorang pegawai/pejabat atas petugas hukum (judiciart) yang tidak secara sah 

menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau 

                                                           
20http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/Memerangi_Korupsi_dprd.pdf,

Diakses pada tanggal 13 Februari 2018, Pukul 12.30 WIB 
21 Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi,( Jakarta: LP3ES, 1975) hal. 32 
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orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan 

dengan hak-hak orang lain). Bribery as : The offering, giving receving or 

soliciting of anything of value to influence action as an official or in discharge 

of a leal or/public duty). Penyuapan adalah : Penawaran pemberian menerima 

atau menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi tindakan 

sebagai pejabat/petugas atau yang menyelewengkan  (merusakan) tugas-tugas 

yang seharusnya dilaksanakan. 

c. Uganda Corruption called : Any practice act or ommision by a public official, 

that is a deviation from the norm and that cannot be openly acknowledge but 

must be hindden from the public eye. Corruption diverts official decession 

making from what a decession should have been to what it should not he been. 

Corruption introduce discrimination and arbitrarinees in decission making so 

that rules, regulations and prosedures become unimportant). korupsi diartikan : 

Suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai 

negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat 

diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan 

masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat 

suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang 

dilaksanakan. Menjadikan  suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan 

membuat suatu alternatif dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturan-

peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting. 

d. Brasilia Corruption in government “lato sensu” is the direct or indirect use of 

the public power outside of it rasual scope. With the fimality of abtaining 

advantages to the servants or to their friends, partners etc. Korupsi yang terjadi 

di pemerintahan “lato sensu” adalah menggunakan secara langsung atau tidak 

langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (scope) yang harus 

dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada 

bawahannya, kawannya dan sebagainya). Corruption is being to ask adventages 

(usual financial) because of his public function (corrupcao passiva) or to offer 

this adventage to a public servant to intend that he takes or does not take 

something in his public activity (corrupcao Activa). (Korupsi sebagai meminta 

keuntungan (biasanya dalam bentuk keuangan) yang disebabkan oleh 
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kedudukannya (corrupcao passiva) atau menawarkan suatu kesempatan kepada 

petugas pemerintah/negara dengan maksud dia akan memperoleh sesuatu jika 

membantunya (corrupcao activa). 

 

Dalam Kamus Lengkap Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary) korupsi 

didefinisikan sebagai ”penyimpangan atau perusakan integritas dalam 

pelaksanaan  tugas-tugas  publik  dengan  penyuapan  atau  balas  

jasa”.Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank adalah 

”penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (the abuse of public 

office for private gain). Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan 

oleh Transparency International (TI), yaitu ”korupsi melibatkan perilaku oleh 

pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka 

dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri  mereka sendiri, 

atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik 

yang dipercayakan kepada mereka22. 

 

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif 

 

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin corruptive atau corruptus, Selanjutnya 

kata corruptio itu berasal dari kata corrumpere (suatu kata latin yang tua). Dari 

bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti corruption 

dan corrupt (Inggris), corruption (Prancis), dan corruptie (korruptie) (Belanda). 

Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin 

corruption=penyuapan; dan corrumpore = merusak) yaitu gejala bahwa pejabat 

badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta 

ketidakberesan.23 Di dalam konvensi PBB Menentang korupsi, 2003 (United 

National Convention Againts Coruption 2003 (UNCAC), yang telah diratifikasi 

Pemerintah RI dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa 

perbuatan yang dikategorikan korupsi. yaitu sebagai berikut : 

                                                           
22 Ahmad Fawa’id, Sultonul Huda, NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih. Hal 24 
23 IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Persefektif Tegaknya Keadilan Melawan 

Hukum Mafia Hukum, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010), hlm. 14 
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1. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, 

permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, 

secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk 

pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditunjukkan agar pejabat itu 

bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka 

untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.  

2. Penggelapan, Penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/ 

swasta/ internasional. 

3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah24. 

 

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana di Indonesia, istilah korupsi pertama kali 

digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga 

korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan 

tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, 

bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara 

yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi25. 

 

Dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana disebut Azas Legalitas. Azas ini 

biasa disebut juga sebagai azas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege 

poenali, yang maksudnya sama dengan maksud Pasal 1 ayat (1) KUHP yang 

berbunyi “Tiada Kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-

undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana26. 

 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1991 jo. 

UU No. 20 Tahun 2001) memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan 

pengertian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu sendiri, yaitu sebagai berikut : 

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

                                                           
24 Azis Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 138 
25 Elwi Danil, Korupsi : konsep, tindak pidana dan pemberantasannya, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 

2012). hlm. 5 
26 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm. 39 
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keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1991 

jo. UU No. 20 Tahun 2001). 

2. Setiap orang yang dengan tujuan sendiri menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 

jo. UU No. 20 Tahun 2001). 

3. Setiap orang yang memberi atau menjanjiakan sesuatu kepada pegawai negeri 

atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu 

kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan 

sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan 

dalam jabatannya. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001). 

4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan 

maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 

untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat 

untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi 

nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang 

doserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 

2001)27. 

 

Ketika korupsi menjadi sesuatu yang pasti, insentif-insentif baik bagi pejabat 

maupun warga Negara dibelokkan kearah kegiatan-kegiatan yang secara sosial 

tidak produktif meskipun secara pribadi menguntungkan. Para pejabat 

menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari cara-cara memperoleh suap 

dan uang paksa, bukannya mengusahakan pelaksanaan tugas melayani 

masyarakat. Warga Negara pun menggunakan energi mereka untuk mengejar 

keuntungan tidak halal, dengan menambah pendapatan mereka bukan melalui 

kegiatan yang produktif melainkan melalui penyuapan, ketidak jujuran, dan 

                                                           
27 Azis Syamsudin, Op.Cit,.hlm. 139 
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kolusi. Para pengamat mengatakan bahwa korupsi menimbulkan keterasingan 

politik dan ketidak stabilan politik28. 

 

Instrument hukum pidana khusus yang dewasa ini digunakan sebagai sarana untuk 

menanggulangi masalah korupsi dengan hukum pidana, adalah Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk 

menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, dibentuk dan diberlakukan pula 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai sebuah produk hukum, berbagai 

undang-undang korupsi itu diharapkan mampu mengamban fungsi ganda, yaitu 

disamping sebagai sarana represif, sekaligus ia mampu berfungsi sebagai sarana 

dengan daya penangkal preventif. 

 

Hampir setiap hari dapat dibaca melalui liputan media massa tentang 

terungkapnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang tergolong besar (grand 

corruption). Di samping besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang 

ditimbulkan, modus operandi kasus-kasus “grand corruption” itu terlihat demikian 

rumit. Meskipun banyak kasus tindak pidana korupsi yang terungkap, dan bahkan 

telah diproses oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, namun sangat 

sedikit yang dapat diketahui bahwa kasus itu telah dilimpahkan ke pengadilan29. 

 

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada hakim untuk 

menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Ketentuan 

seperti itu jelas mengandung penyimpangan dari asas umum hukum pidana 

tentang penjatuhan pidana pokok, yang tidak memperkenankan seseorang untuk di 

jatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok. 

 

                                                           
28 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (Jakarta, Yayasan  Obor Indonesia, 2001), hlm. 58 
29 Elwi Danil, Op. Cit, hlm.74 
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Ketentuan mengenai kumulasi pidana seperti itu dianut kembali, dan bahkan 

untuk pasal-pasal tertentu di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

dipertegas. Kalau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 masih bersikap lunak 

dengan memberikan kemungkinan atau alternative kepada hakim untuk 

menjatuhkan pidana pokok secara kumulasi, maka Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 justru mengharuskannya, sehingga setiap orang yang terbukti 

melakukan tindak pidana korupsi, disamping akan dikenakan pidana penjara, juga 

akan dijatuhi pidana denda. 

 

Dari 11 pasal Undang-Undang 31 Tahun 1999 memuat rumusan tindak pidana 

korupsi beserta ancaman pidana di dalamnya, 7 Pasal diantaranya merumuskan 

dengan tegas ancaman pidana penjara. Hal itu terbukti dari adanya anak kalimat 

dalam pasal-pasal tersebut yang berbunyi:”dipidana penjara...tahun dan 

denda…rupiah”. Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 1 ayat (1), Pasal 6, 8, 9, 10, 

12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan demikian 

berarti, apabila seseorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi 

menurut pasal-pasal tersebut, maka hakim harus menjatuhkan dua jenis pidana 

pokok itu secara sekaligus. 

 

Sementara pasal-pasal yang lain hanya memberikan alternatif untuk menjatuhkan 

pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, yang dapat diinterprestasikan 

dari anak kalimat yang berbunyi: “…dipidana penjara…dan/atau denda…rupiah”. 

Kenyataan seperti ini ditemukan didalam Pasal 3, 5, 7 dan Pasal 11 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan demikian berarti, apabila seseorang 

terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal-pasal ini, maka hakim 

dapat menjatuhkan salah satu diantara kedua jenis pidana pokok tersebut, atau 

kedua-duanya sekaligus30. 

 

 

 

 

 

                                                           
30  Ibid, hlm. 90 
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a. Jenis-jenis Pidana dalam Hukum Pidana Positif 

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab 2 

dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai 

hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan31 yaitu : 

1. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 

No. 77) 

2. Ordonasi pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749) 

3. Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb 1917  No. 741) 

4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan 

 

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis 

pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, 

pidana dibedakan  menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana 

tambahan. Pidana pokok terdiri dari : Pidana mati, Pidana penjara, Pidana 

kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20 Tahun 

1946). Pidana tambahan terdiri dari : pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana 

perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman keputusan hakim. 

 

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam 

1. sebagai berikut akan membahas mengenai subbab kualifikasi tindak pidana 

korupsi menurut fiqih jinayah, untuk memperoleh komparasi dalam unsur-unsur 

korupsi dalam hukum pidana positif. Selanjutnya akan di uraikan beberapa jenis 

tindak pidana (jarimah) dalam fiqh jinayah dari ungsur-ungsur dan definisi yang 

mendekati terminologi korupsi di masa sekarang, beberapa jarimah tersebut 

adalah ghulul (penggelapan), khianat (ingkar terhadap janji jabatan), risywah 

(gratifikasi), dan ghasab (memakai/mengambil hak orang lain dengan paksa dan 

tanpa izin), sariqah (pencurian), dan hirabah (perampokan)32. 

 

1. Ghulul (Pengelapan) 

a. Pengertian Ghulul 

                                                           
31 Adami Chazawi, Pelajaran Hukim Pidana, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 25 
32 Nurul Irfan, Korupsi dalam hukum pidana islam, (Jakarta, edisi kedua amzah), hlm. 78 
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Ghulul menurut bahasa adalah khianat, sedangkan menurut al-Mu’jam al-Wasit 

ghulul adalah berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam 

harta-harta lain, menurut Ibnu Manzhur ghulul berarti sangat kehausan, dan 

menurut Rawas Qala’arji dan Hamid Sadiq Qunaibi iya mengatakan bahwa ghulul 

ialah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya, definisi 

ghulul yang agak lengkap dikemukakan oleh Muhammad bin salimbin Sa’id 

Babashil al-Syafi’i, dengan sedikit uraian ia menjelaskan bahwa di antara bentuk-

bentuk kemaksiatan tangan adalah al-ghulul berkhianat dengan harta rampasan 

perang, hal ini termasuk dalam dosa besar. Tindakan kejahatan ini disebut dalam 

Qs Ali-Imran (3) : 161, meski hanya menjelaskan sanksi diakhirat tanpa 

memberikan sanksi yang jelas dunia. 

 

Dalam kitab al-Zawajir, dijelaskan bahwa ghulul adalah tindakan 

mengkhuskan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia 

seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum 

dibagi , tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi 

menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit. 

 

b. Sanksi Hukum bagi Pelaku Ghulul (Penggelapan) 

Sanksi hukum pada ghulul tampaknya bersifat sanksi moral, ghulul mirip dengan 

jarimah riddah. Untuk dua jenis jarimah ini, walaupun dalam ayat Al-quran tidak 

disebutkan teknis dan jumlahnya, tetapi dalam beberapa Hadis Rasulullah secara 

tegas disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya. Hal inilah yang membedakan 

antara ghulul dengan jarimah qisas dan hudud sehingga ghulul  masuk dalam 

kategori jarimah takzir.  

 

Sanksi moral pelaku ghulul berupa resiko akan dipermalukan dihadapan Allah 

kelak pada hari kiamat, tampaknya sangat sesuai dengan jenis sanksi moral yang 

ditetapkan oleh Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadis riwayat 

Imam Abu Dawud dengan judul : 

“  Bentuk sanksi moral lain selain .(bab perbuatan penggelapan) ”اْلغُلُْولٌِ  تَْعِظْيمٌِ فِى بَابٌ 

yang dinyatakan dalam surah Ali ‘Imran (3) ayat 161 dan hadis tentang jenazah 
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pelaku ghulul tidak dishalatkan oleh Rasulullah karena korupsi sekitar Rp. 

127.500,0033. 

 

2. Risywah (Penyuapan) 

a. Pengertian risywah dan Hukum Risywah 

Secara terminologis risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka 

mewujudkan kemashalatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka 

membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. Dalam sebuah 

kasus, risywah melibatkan tiga ungsur utama, yaitu pihak pemberi (al-rasyi), 

pihak penerima pemberian tersebut (al-murtasyi), dan barang bentuk dan jenis 

pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi dalam unsur risywah tertentu boleh 

jadi bukan hanya melibatkan ungsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek 

risywah-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau 

perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bias juga melibatkan pihak 

kelima, misalnya pihak yang bertugas mencatat pristiwa atau kesepakatan para 

pihak yang dimaksud. 

 

Hukum perbuatan risywah disepakati oleh para ulama adalah haram, khususnya 

risywah yang terdapat ungsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan 

yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama mengganggap halal sebuah bentuk 

suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang 

mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, 

kemudaratan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap34. 

Risywah berbeda dengan hadiah, meskipun hampir serupa tapi keduanya jelas 

berbeda, suap diawali dengan kepentingan dan didorong oleh kebutuhan, 

sementara hadiah diberikan tanpa ungsur kepentingan atau motif apapun. 

 

b. Klasifikasi dan Sanksi Hukum Pelaku Risywah 

1) Klasifikasi Risywah 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Pasal 12 b disebut dengan gratifikasi, ada yang disepakati haram ada 

                                                           
33 Ibid, hlm.82 
34 Ibid, hlm.101 
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yang disepakati halal hukumnya oleh para ulama. Risywah yang disepakati haram 

oleh para ulama adalah risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk 

membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Sedangkan suap yang 

dinyatakan oleh mayoritas ulama halal adalah suap yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang semestinya diterima oleh pemberi 

suap (al-rasyi) atau untuk menolak kemudaratan, kezaliman dan ketidakadilan 

yang dirasakan oleh pihak pemberi suap tersebut. 

 

Pembagian dua jenis suap yang haram dan halal ini tidak secara eksplisit biasa 

ditemukan dalam berbagai uraian para ulama sebab haram atau halalnya suap 

sangat tergantung pada niat dan motivasi penyuap ketika memberikan suapnya 

sehingga ada yang dianggap halal bagi penyuap tetapi  haram bagi petugas, 

pegawai atau hakim sebagai pihak penerima (al-akhidz)35. 

 

2) Sanksi Hukum bagi Pelaku Risywah 

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku risywah, tampaknya tidak jauh 

berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku ghulul, yaitu hukum takzir sebab 

keduanya tidak termasuk dalam ranah qisas dan hudud. Dalam hal ini Abdulallah 

Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak 

pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Alquran dan hadis), 

mengingat sanksi tindak pidana risywah termasuk dalam kategori sanksi-sanksi 

takzir yang kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi 

yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk 

memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi 

hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan 

dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-

motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. 

 

 

 

 

                                                           
35 Nurul Irfan, Op. Cit, hlm.100 
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D. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam 

1.Jenis¬-Jenis ‘Uqubah 

 

Hukuman dapat dibagi menjadi 4 penggolongan menurut segi tinjauannya yaitu : 

 

a. Hukuman  pokok (‘uqubah asliyah) yaitu hukuman qishash untuk jarimah 

pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian. 

b. Hukuman pengganti (‘uqubah badaliah) yaitu yang menggantikan hukuman 

pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang 

sah, yaitu hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman 

takzir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa 

dijalankan. 

c. Hukuman tambahan (‘uqubah taba’iah) yaitu hukuman yang mengikuti 

hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan 

menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga. 

d. Hukuman pelengkap (uqubah takmiliah) yaitu hukuman yang mengikuti 

hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim36. 

 

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

 

Beberapa jenis tindak pidana atau jarimah dalam fikih jinayah yang dari segi 

unsur-unsur dan definisinya mendekati terminologi korupsi di masa sekarang 

yaitu : 

 

I. Ghulul (Penggelapan) 

 

Ghulul adalah tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan 

khianat terhadap harta rampasan perang37. istilah ghulul sendiri diambil dari Al-

Qur’an surat Ali-Imran ayat 161. dalam pemikiran berikutnya ghulul diartikan 

menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan 

                                                           
36 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm 260. 
37 M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah,2011, hlm 81. 
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penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta 

bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain38. 

 

Dari beberapa materi KUHP, yang menarik untuk dikaji adalah kadar dan bobot 

sanksi hukum yang diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan maupun 

pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hukum Islam yang sementara ini 

keberlakuannya dijadikan indikator berlakunya Hukum Pidana Islam dalam suatu 

negara. Dalam konstalasi hukum pidana positif Indonesia, bahwa sistem hukuman 

dicantumkan dalam pasal 10 KUHP, bahwa hukuman yang dikenakan pada pelaku 

tindak pidana terdiri dari: 

 

1. Hukuman Pokok (Hoofd Straffen), terdiri dari : 

a. Hukuman mati. 

b. Hukuman penjara. 

c. Hukuman kurungan. 

d. Hukuman denda. 

 

2. Hukuman Tambahan (Bijkomende Straffen), terdiri dari: 

a. Pencabutan beberapa hak. 

b. Perampasan barang-barang tertentu. 

c. Pengumuman putusan hakim. 

 

Dalam wacana hukum pidana Islam, sistematika tersebut sudah menjadi kerangka 

yang baku. hukuman pokok disebut sebagai ‘uqubah ashliyah, berupa hukuman 

qishash untuk jarimah pembunuhan atau potong tangan untuk jarimah pencurian. 

Hukuman pengganti (‘uqubah badaliyah), apabila hukuman pokok tidak bisa 

dilaksanakan, maka ada hukuman pengganti, seperti adanya diyat sebagai 

pengganti qishash39. 

 

 

 

                                                           
38 M. Nurul Irfan, Loc.Cit 
39 https://perpushibah.blogspot.co.id, Diakases pada Tanggal 07 Februari 2018,Pukul 00.00 WIB 



30 
 

E. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Islam 

Dalam hukum pidana Islam/fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum 

mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang 

mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas 

dalil-dalil hukum dari Al-quran dan Hadis. Dalam hukum pidana Islam hukum 

kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana), tindak 

pidana atau jarimah dapat berbeda penggolongannya, menurut perbedaan cara 

meninjaunya. 

 

1.Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu : 

a. Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukum had, yaitu 

hukuman yang telah ditetapkan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan, 

hak tuhan maksudnya hukuman tersebut tidak dapat dihapus baik dari 

perseorangan (yang menjadi korban jarimah) ataupun oleh masyarakat yang 

diwakili oleh negara. Jarimah hudud ada tujuh, yaitu : zina, qadzab (menuduh 

orang lain berbuat zina), meminum-minuman keras, mencuri, hirabah 

(pembegalan/perampokan), murtad, dan pemberontakan (al-baghyu). 

b. Jarimah qisas-diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas atau 

diyat, qisas atau diyat adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya dan 

menjadi hak perseorangan dengan pengertian bahwa sikorban bisa memaafkan 

si pembuat, dan apabila dimaafkan hukuman tersebut dapat menjadi hapus. 

Jarimah qisas-diyat ada lima, yaitu : perbuatan sengaja (al-qatbul-amdu), 

pembunuhan semi sengaja  (al-qatlu syibhul amdi), pembunuhan karena 

kesilafan tidak sengaja, (al-qatlul-khata), penganiyaan sengaja (al-jarhul-

amdu), penganiyaan tidak sengaja (al-jarhul-khata). 

c. Jarimah takzir, yang dimaksud jarimah ini adalah perbuatan yang diancam 

dengan suatu atau beberapa hukuman takzir. Pengertiannya ialah memberi 

pengajaran (at-Ta’dib). Dalam hal ini sariat islam menyerahkan kepada ulil 

amri (penguasa negara) atau hakim diberi kebebasan memberikan hukuman 

yang sesuai dengan macam jarimah ta’zir serta keadaan sipembuatnya40. 

 

                                                           
40 Nurul Irfan, Op. Cit,. Hlm 148 
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2. Dilihat dari segi niat sipembuat, jarimah dibagi menjadi dua : 

a. Jarimah sengaja (jara-im maqshudah) yaitu sipembuat dengan sengaja 

melakukan perbuatannya, sedangkan ia tau perbuatan tersebut dilarang. 

b. Jarimah tidak sengaja adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan 

yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat 

kekeliruannya. Kekeliruan ada dua macam, pertama, perbuatan dengan sengaja 

melakukan perbuatannya akan tetapi sama sekali tidak diniatkannya, contoh 

pemburu yang mengenai manusia, kedua, pembuat tidak sengaja membuat dan 

jarimah yang terjadi tidak diniatkan sama sekali, akan tetapi jarimah terjadi 

sebagai akibat dari kelalaiannya, contoh orang yang tidur jatuh mengenai orang 

lain.  



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Metode berasal dari kata Method, bahasa latin : methodus, Yunani : methodos, 

meta berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode 

secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau 

penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. 

Sebuah penelitian, metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus 

dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal 

ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai 

tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara melakukan 

peneyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan 

untuk mendapat kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan42. 

 

A. Pendekatan Masalah 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam 

pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris 

yakni sebagai berikut43 : 

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang 

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan 

menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan 

kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma 

hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga 

                                                           
42Marzuki, Metedologi Riset, Yogyakarta : PT. Prasetya Widya Pratama, 2000, hlm. 4. 
43 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 32. 
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Perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan 

seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak–pihak yang berkepentingan 

(kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan 

Undang-Undang). 

2. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang 

dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala social 

yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup 

bermasyarakat. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif 

tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata 

sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field 

research)44. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.  

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat. Dengan 

demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang 

tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti akan mengkaji dan 

meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Pihak MUI 

Provinsi Lampung, Dosen bagian Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 

dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

2. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara 

membaca, mencatat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas konsepsi, sikap dan 

pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang berkaitan 

                                                           
44 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 54 
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dengan penulisan skripsi ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder 

dan tersier. Berikut ini adalah uraian mengenai bahan hukum tersebut: 

 

C. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa 

Undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifatmengikat untuk 

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat45 Dalam penelitian ini bahan hukum 

primer terdiri dari: 

1. UU No. 7 Tahun 2006 tentang tindak pidana korupsi 

2. UU No. 31 Tahun 1999 tentang subyek tindak pidana korupsi 

 

D. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum 

primer. Contohnya doktrin, hasil pemikiran akademisi, karya-karya ilmiah para 

sarjana dan jurnal yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini. 

 

E. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam 

penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah karya ilmiah, kamus, 

ensiklopedi legal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas atau diteliti dalam skripsi ini. 

 

 

 

 

                                                           
45 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, hlm.142 
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F. Penentuan Populasi dan Sampel 

1. Penentuan Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti46 Dalam penelitian ini 

populasi yang diambil adalah Dosen bagian hukum fakultas syariah UIN Raden 

Intan Lampung, Ketua Fatwa MUI Provinsi Lampung dan Dosen bagian 

hukum pidana fakultas hukum  Universitas Lampung 

 

2. Penentuan Sampel 

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili dari 

populasi tersebut  . Untuk menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti 

digunakan metode purposive sampling, yaitu menentukan sampel disesuaikan 

dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun sampel yang dijadikan responden 

adalah: 

1. Dosen Bagian Hukum Syariah UIN Raden Intan Lampung       = 2 Orang 

2. Ketua Fatwa MUI Provinsi lampung         = 1 Orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung= 1 Orang 

                     =4 Orang 

 

G. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini pengumpulan data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara 

membaca, mencatat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas konsepsi-konsepsi, 

sikap dan pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang 

                                                           
46 Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, Jakarta : Widatama Widya, 2006, hlm. 182 
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berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier47 

b. Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dari objek 

penelitian, yaitu dari para responden. Metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data primer yaitu : 

1) Pengamatan tidak terlibat (Non Participant Observation), yaitu peroses 

pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang 

sistematik tanpa adanya pertanyaan  atau komunikasi dengan individu-

individu yang diteliti. 

2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek 

penelitian yang terdiri dari : 

a. Dosen bagian Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 

b. Ketua Fatwa MUI Provinsi Lampung 

c. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 

2. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data yang telah berhasil dikumpulkan 

sehingga menjadi sistematik dan siap dianalisis. Prosedur pengumpulan bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu 

pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan 

permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut 

kemudian diolah, dianalisis dan dirumuskan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Editing, yaitu proses pemeriksaan kembali data yang diperoleh sehingga untuk 

mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-

kesalahanserta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang 

akan dibahas. 

                                                           
47 Ibid, Hal. 113 
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2. Klarifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklarifikasikan 

atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. 

3. Sistematisasi, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan 

dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterprestasikan 

data. 

 

H.  Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, 

kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat 

ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum48. Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif deskritif yaitu analisis yang 

diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan 

mengambarkan dan memamparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari 

penelitian. 

Pengambilan kesimpulan analisis data, digunakan cara befikir induktif-deduktif. 

Proses berfikir induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari 

berbagai fakta atau kasus bersifat khusus49. Proses berfikir deduktif yaitu dimulai 

dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup 

yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi. 

                                                           
48 LEXY J. MOLEONG,Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, Hal. 94. 
49   Johnny Ibrahim, Metedologi Riset, Yogyakarta : Prasetyawidia Pratama, 2000, hlm.393. 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan dalam Bab 

terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Perbandingan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif 

dan Hukum Islam. Terdapat perbedaan dan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Hukum Positif menentukan pemidanaan Tindak Pidana Korupsi hanya 

kepada seseorang yang sudah terikat dalam suatu perbuatan ,atau salah 

satu dari pelaku sudah melakukan perbuatan pidana karena melakukan 

korupsi, yaitu hukuman penjara paling maksimal dua puluh tahun dan 

merupakan delik  khusus. 

b. Hukum Pidana Islam menentukan Sanksi Tindak Pidana Korupsi kepada 

setiap orang dapat menjadi subjek delik korupsi tanpa membedakan suku 

maupun agama yang di jalani, baik korupsi secara menipulasi dan 

merugikan uang negara,uang Yayasan dan maupun uang perusahaan 

semua unsure tersebut harus dihukum. Pelaku korupsi dapat dijatuhkan 

hukuman di miskin semiskinnya dan bias di berlakukan sanksi yang lebih 

sadis yakni sanski moral yang dapat menjatuhakkan  mental sipelaku yang 

dituduh melakukan korupsi maka akan tidak berdaya dan merasa 

dikucilkan oleh oranglain dan dapat pula diberikan berupa hukuman 

Takzir maupun Hukuman mati walaupun hukuman tersebut bertentangan 

yang ada di Indonesia akan tetapi jika hukuman tersebut memberikan efek 

jera maka pemerintah akan memperbolehkan diberlakukan di Indonesia. 
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2. Penegakkan hukum mengenai tindak pidana korupsi menurut Hukum Positif, 

dan Hukum Islam berbeda. Dalam hukum positif diberlakukan Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Tindak Pidana Korupsi Hukuman penjara paling singkat 4 Tahun dan 

Hukuman maksimal 20 Tahun penjara , Sedangkan Hukum Islam diberlakukan 

hukuman potong tangan dan apabila hukuman tersebut tidak memberikan efek 

jera maka hukuman mati yang dapat diberikan bagi pelaku korupsi menurut 

hukum Islam. Para ahli hukum berpendapat, bahwa pemidanaan tindak pidana 

korupsi yang diterapakan dalam Hukum Positif  di Indonesia yang mayoritas 

beragama islam dinilai belum memberikan efek jera, yaitu di dalam Undang-

undang pemberantasan tindak pidana korupsi menetapkan hukuman paling 

singkat 4 (empat) tahun penjara, sehingga pelaku koruptor masih meremehkan 

hukum yang diberlakukan tersebut. Hukum pidana yang diterapkan tersebut 

belum mencapai tujuan memberikan efek jera atau nestapa kepada pelaku 

tindak pidana, padahal seharusnya hukum itu membuat orang yang akan 

melakukan tindak pidana berfikir terhadap akibat yang ditimbulkan, baik 

kepada dirinya maupun orang lain. Hukuman pidana Islam dalam pengaturan 

hukum yang berlaku di Indonesia belum dapat diterapkan, karena belum 

mendapat izin dari pemerintah secara langsung. Delik yang diterapkan dalam 

Hukum Pidana Islam adalah Delik Khusus yang berlaku dalam unsur-unsur 

pidana dan apa saja hukuman yang berlaku menurut Hukum Islam, adanya 

hukum Takzir, hukuman dimiskinkan dan adapula hukuman yang bertentangan 

dengan HAM adalah hukuman mati atau hukuman potong tangan kepada 

pelakuk korupsi. 

 

Hukum Pidana Islam menerapkan hukum yang tegas terhadap tindak pidana 

korupsi maupun hukuman mencuri dan manipulasi data secara diam-diam agar 

pelaku mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, dan hukum pidana Islam 

yang menerapkan sanksi berat terhadap suatu tindak pidana dibuat tuntuk 

membuat seseorang pelaku tindak pidana merasa jera dan orang lain yang akan 

melakukan tindak pidana tersebut akan takut melakukan korupsi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Pada Tindak Pidana Korupsi, sebaiknya digunakan delik khusus, sehingga 

tidak adanya perbedaan dalam menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi. 

2. Mengingat bahwa Tindakan Korupsi merupakan tindakan yang dapat 

merugikan uangnegara,merusak nama baik Negara dan hukum yang berlaku 

di Negara. 

3. Kepada Pemerintah agar supaya segera diberlakukan Hukum Islam agar 

supaya para koruptor dapat diberikan efek jera dan bagi orang lain agar 

supaya berhati hati dalam melakukan perbuatan korupsi yang berdampak 

sangat merugikan bagi perekonomian Negara. 

4. Negara Islam diberlakukan hukuman Islam berdasarkan Al – Qur’an dan 

Hadits tetapi tidak merusak kesatuan dan persatuan akan tetapi disesuaikan 

dengan Pancasila terlebih dahulu. 
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