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SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT 

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 

 

RAHMAYANTI 

 

Abstrak 

 

Dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya diatur tentang 

korupsi material dan keuangan. Karena itu penerapan pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 yang 

disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi bagi penyelenggara negara dalam prespektif hukum Islam bisa dilaksanakan karena 

sesuai dan sejalan dengan maqasid al-tasyri’ dalam artian tetap mempertimbangkan kepentingan 

umum yang berorientasi pada kemaslahatan dan menolak segala kemungkaran. Dengan 

demikian, bahwa Hukuman terhadap Koruptor masuk kedalam hukuman Ta’zier.  

Kata Kunci: Hukum Islam, Tindak Pidana Korupsi, Ta’zier.  

 

Abstract 

In the Law on combating corruption is only set on the material and financial corruption. 

Therefore the application of Article 2 of Law No. 31 1999 enhanced by Law No. 20 2001 against 

the perpetrators of corruption for state officials in the perspective of Islamic law can be 

implemented as appropriate and in line with the maqasid al-constitution, in the sense of taking 

into account the public interest in the welfare-oriented and reject all badness. Thus, that the 

punishment of the corruptor into the Ta’zier punishment. 

Keywords: Islamic Law, Corruption, Ta'zier. 
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A. Pendahuluan 

Korupsi merupakan suatu bentuk 

kejahatan yang tidak hanya diancam oleh 

hukum positif (Indonesia), tetapi juga 

keeksistensian para koruptor diancam 

didalam hukum Internasional dan bahkan 

Negara-negara yang menggunakan Hukum 

Islam. Dalam UUD 1945 ditegaskan 

bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas 

hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka (machstaat). Dalam hal 

ini, sasaran hukum yang hendak dituju 

bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat 

melawan hukum, melainkan juga 

perbuatan hukum yang mungkin akan 

terjadi, dan kepada alat perlengkapan 

Negara untuk bertindak menurut hukum. 

Korupsi masalah serius, dikarenakan 

tindak pidana ini membahayakan 

pembangunan sosial sekonomi, dan juga 

politik, serta dapat merusak nilai-nilai 

demokrasi. Sulitnya penanggulangan 

tindak pidana korupsi terlihat dari banyak 

diputusbebasnya terdakwa kasus tindak 

pidana korupsi atau minimnya pidana yang 

ditanggung oleh terdakwa yang tidak 

sebanding dengan apa yang dilakukannya. 

Hal ini sangat merugikan Negara dan 

menghambat pembangunan bangsa. 

Terkait Hukum Internasional, Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti 

Korupsi 2003 (United Nations Convention  

Against Corruption (UNCAC), 

2003)1 mendiskripsikan masalah korupsi 

sudah merupakan ancaman serius terhadap 

stabilitas, keamanan masyarakat nasional 

dan internasional, telah melemahkan 

institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan 

serta membahayakan pembangunan 

berkelanjutan maupun penegakan hukum.  

Hasil survey Transparency 

International Indonesia (TII) 

menunjukkan, Indonesia merupakan paling 

korup nomor 6 dari 133 negara. 

Dikawasan Asia, Bangladesh dan 

Myanmar lebih korup dibandingkan 

Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi 

(IPK) Indonesia ternyata lebih rendah 

daripada Negara-negara tetangga, seperti 

Vietnam, Filipina, Malaysia, dan 

Singapura.2 Didalam Hukum Nasional, 

Aturan dan Ancamanya terdapat didalam 

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo 

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 

tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi, dimaksudkan agar menghilangkan 

keragaman penafsiran dan perlakuan adil 

dalam memberantas korupsi dengan 

ketentuan perluasan mengenai sumber 

perolehan alat bukti sah yang berupa 

                                                             
1 Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan 

Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 
Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
Halaman 7 

2
Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana 

Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 2 
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“petunjuk” berupa informasi yang 

diucapkan, dikirim atau disimpan secara 

elektronik. 3 Dalam Undang-Undang 

tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi hanya diatur tentang korupsi 

material dan keuangan.  Unsur perbuatan 

melawan hukum materil dalam UU No. 31 

Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 

merupakan kontradiksi antara dianutnya 

asas legalitas dalam hukum pidana ataukah 

tidak, atau dalam kalimat yang lain apakah 

masih dimungkinkan hakim melakukan 

analogi ataukah penafsiran ekstensif. Pasal 

2 ayat 1 tiada seorang pun dapat dipidana 

atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan 

yang dilakukan telah ditetapkan sebagai 

tindak pidana dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku pada saat 

perbuatan dilakukan, selanjutnya pada ayat 

3 nya dinyatakan “ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1 tidak mengurangi 

tidak berlakunya hukum yang hidup dalam 

masyarakat yang menentukan bahwa 

seorang patut dpidana walaupun perbuatan 

tersebut tidak diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.  

Dalam Islam, Secara teoritis 

kedudukan korupsi merupakan tindakan 

kriminal (jinayah atau jarimah) dimana 

                                                             
3
 Matiman Prodjohamidjojo,2009. 

Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik 
Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) Jakarta: Mandar 
Maju, Halaman 5 

bagi pelakunya diancam dengan hukuman 

hudud (had) dan juga hukuman ta’zir. 

Korupsi dalam dimensi pencurian 

(saraqah). Saraqah (pencurian) menurut 

etimologinya berarti melakukan sesuatu 

tindakan terhadap orang lain secara 

tersembunyi. Seperti halnya korupsi yang 

mengambil harta dengan cara melawan 

hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya 

(rakyat/masyarakat). Penggelapan 

(korupsi) yang dilakukan oleh seorang 

pejabat, maka si pelaku korupsi tersebut, 

tidak dipotong tangannya yang dikenal 

dengan (Qishash), dikarenakan ia juga 

mempunyai saham didalamnya, karena 

hasil korupsi yang ia ambil adalah uang 

kas Negara.4 Dalam sejarah peradilan 

Islam, tegaknya supremasi hukum 

(supreme of court) didukung oleh beberapa 

faktor, yaitu: pertama lembaga peradilan 

yang bebas. Maksudnya  kekuasaan  

kehakiman  harus  memiliki  kebebasan  

dari  segala  macam intervensi  kekuasaan 

eksekutif. Kedua, amanah.  Maksudnya 

kekuasaan kehakiman merupakan amanah 

dari Allah SWT. Oleh karena itu, sebelum 

memutuskan, hakim selalu berlindung dan 

mengharap ridha Allah agar hukum yang 

ditetapkan memiliki rasa keadilan. 

Pandangan Islam tentang korupsi 

(penggelapan uang Negara), bertolak 

                                                             
4
 HMK Barkkry, 1958, Hukum Pidana 

dalam Islam, Solo:AB Sitti Sjamsijah,Halaman 64 
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belakang dengan ketentuan hukum pidana 

positif di Indonesia, yang penggelapan 

oleh pejabat (Pasal 415 KUHP yang telah 

diadopsi menjadi delik korupsi oleh 

Undang-Undang No 20 Tahun 2001) 

diancam dengan pidana yang lebih berat 

(maksimum pidana penjara) disbanding 

dengan penggelapan biasa (pasal 372 

KUHP) yang diancam dengan pidana 

maksimum 4 (empat) tahun atau denda 

Sembilan ratus rupiah.     

Di Malaysia terdapat juga 

peraturan antikorupsi. Akan tetapi tidak 

dikenal dengan istilah korupsi melainkan 

dengan istilah (risywah), yang artinya 

korupsi. Korupsi suap (risywah) dalam 

pandangan hukum Islam merupakan 

perbuatan yang tercela dan juga 

merupakan dosa besar serta Allah sangat 

melaknatnya. Dengan demikian, bahwa 

Hukuman terhadap Koruptor masuk 

kedalam hukuman Ta’zier. Hanya dalam 

dimensi mencuri saja yang berupa 

hukuman hudud. Hukuman ta’zier adalah 

kejahatan yang ancaman hukumanya tidak 

terdapat didalam Nash. Sehingga 

Diserahkan kepada Penguasa Secara 

Penuh. Namun dalam menjatuhkan 

hukuman yang tidak terdapat didalam nash 

harus didasarkan kepada pertimbangan 

akal sehat dan keyakinan hakim untuk 

mewujudkan maslahat dan menimbulkan 

rasa keadilan. Dalam hukum nasional, 

Malaysia juga menggunakan peraturan 

perundang-undangan yang dikenal dengan 

BPR (Badan Pemberantasan rasuah). BPR 

dibentuk bertujuan untuk menghapuskan 

segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan 

kekuasaan yang dilarang oleh ketentuan 

perundang-undangan di Malaysia. 5 

Mengingat Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur 

secara eksplisit mengenai sanksi terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum 

Islam. 

B. Permasalahan 

Dari uraian permasalahan latar 

belakang di atas masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

sanksi hukum terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi menurut hukum positif di 

Indonesia dalam hukum Islam. 

C. Metode Penelitian   

  Dalam penelitian ini pendekatan 

yang dipakai ialah pendekatan normatif. 

Norma-norma yang ada dalam masyarakat 

bukan norma hukum saja, tetapi juga 

meliputi norma-norma agama, kebiasaan 

dan kesusilaan sehingga pendekatan 

normatif ini pun terlampau luas ruang  

                                                             
5
Opcit   
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lingkupnya. Terkadang norma-norma yang 

lain itu berjalan seiring dengan norma 

hukum, tetapi sering pula tidak sejalan. 

Fungsi penelitian yuridis normatif 

ditujukan untuk mengetahui dan 

menganalisis seperti apa dan bagaimana 

suatu hukum positif diimplementasikan 

pada suatu permasalahan tertentu. 

Penelitian ini penelitian kepustakaan yang 

ditujukan untuk memproleh bahan hukum 

primer yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif 

yang bersifat kualitatif. Data yang 

didapatkan dari hasil penelitian pustaka 

(bahan hukum primer). Penelitian ini akan 

menginventarisir norma-norma atau asas-

asas yang termuat dalam peraturan 

perundang-undangan tindak pidana 

korupsi dalam hukum positif di Indonesia 

dan dalam hukum Islam.  

D. Pembahasan 

Korupsi pada umumnya dilakukan 

oleh orang yang memiliki kekuasaan 

dalam suatu jabatan sehingga karakteristik 

kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan 

penyalahgunaan kekuasaan, dalam 

perspektif kejahatan yang terorganisir, 

korupsi pada akhirnya dijadikan sebagai 

modus operandi untuk membangun diri 

sebagai kekuatan besar dari kejahaan 

terorganisir, sebagaimana dinyatakan oleh 

Syed Hussain Alatas bahwa korupsi adalah 

senjata utama kejahatan yang terorganisir 

untuk memantapkan kekuasaan dan 

kebebasan untuk berbuat. Dengan kata lain 

korupsi merupakan bagian atau subsistem 

dari kejahatan yang terorganisir.6 Korupsi 

tidak hanya makin luas, tetapi dilakukan 

secara sistematis sehingga tidak saja 

semata-mata merugikan keuangan negara 

tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial 

dan ekonomi masyarakat, wajar kalau 

korupsi digolongkan sebagai extraordinary 

crime.7    

Sebab-sebab tindak pidana korupsi 

yang dikemukakan oleh 

Prof.Dr.Baharuddin Lopa, SH, yaitu: 

1. Yang bersumber pada kebiasaan 

(tradisional); 

2. Karena ketidakberesan manajemen; 

3. Karena tekanan ekonomi; 

4. Karena erosi mental; 

5. Karena gabungan beberapa faktor.8 

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

                                                             
6Syed Hussein Alatas, 1983, Sosiologi 

Hukum Korupsi, Jakarta:  Mandar Maju. Halaman 
65.  

7
Rohim.2008. Modus Operandi Tindak 

Pidana Korupsi. Jakarta:Pena Multi Media. 
halaman 7.  

8
Djoko Prakoso. 1990. Peranan 

Pengawasan Dalam Penangkalam Tindak Pidana 
Korupsi, Jakarta: Aksara Persada Indonesia. 
Halaman 80.  
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Undang-undang No. 20 Tahun 2001, 

badan khusus tersebut disebut Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang memiiliki 

kewenangan melakukan koordinasi dan 

supervise, termasuk melakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 

1999, terdapat jenis penjatuhan pidana 

yang dapat diartikan hakim terhadap 

terdakwa tindak pidana korupsi yaitu 

terhadap orang yang melakukan tindak 

pidana korupsi. 

1. Pidana Mati   

Tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti 

pada waktu negara dalam keadaan bahaya 

sesuai undang-undang yang berlaku, pada 

korupsi (recidivist), atau pada waktu 

negara dalam keadaan krisis ekonomi dan 

moneter, maka pidana mati dapat 

dijatuhkan. Ancaman pidananya adalah 

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). 

2. Pidana Penjara  

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) bagi setiap orang yang 

secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain suatu korporasi yang dapat 

merupakan kerugian keuangan negara atau 

perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1)). 

3. Pidana Tambahan (Ganti rugi) 

Perampasan barang bergerak yang 

berwujud atau yang tidak berwujud atau 

barang tidak bergerak yang digunakan 

untuk atau yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik 

terpidana dimana tindak pidana korupsi 

dilakukan, begitu pula dari barang yang 

menggantikan barang-barang tersebut. 

Pembayaran uang pengganti yang 

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi. Ada beberapa cara 

terjadinya kerugian negara, yaitu kerugian 

negara yang terkait dengan berbagai 

transaksi: transaksi barang dan jasa, 

transaksi yang terkait dengan utang-

piutang, dan transaksi yang terkait dengan 

biaya dan pendapatan. Tiga kemungkinan 

terjadinya kerugian negara tersebut 

menimbulkan beberapa kemungkinan 
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peristiwa yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara. 9  

Dalam diskursus Hukum Pidana 

Islam istilah korupsi belum dikenal dan 

dipahami secara formal sebagai sebuah 

jarimah, baik di dalam Al-Qur’an maupun 

Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang 

menjadi faktor penyebabnya, diantaranya 

bahwa secara teknis operasional, Al-

Qur’an dan hadist tidak merumuskan 

secara khusus tentang korupsi sehingga 

secara empirik jarimah ini tidak dikenal 

pada masa legislasi Islam awal. Korupsi 

sendiri dikategorikan dalam kejahatan 

maliyah, yang memiliki tiga unsur; 1) 

adanya tasharruf, yakni perbuatan hukum 

dalam bentuk mengambil, menerima, dan 

memberi; 2) adanya unsur pengkhianatan 

terhadap amanat publik yang berupa 

kekuasaan; 3) adanya kerugian yang 

ditanggung oleh masyarakat luas atau 

publik.    

Ajaran hukum Islam yang sangat 

menjunjung tinggi pemeliharaan akan 

kesucian baik lahir maupun bathin, 

menghendaki agar manusia (umat islam) 

dalam melakukan sesuatu harus sesuai 

fitrahnya, yakni apa yang telah dtentukan 

dalam al-Quran dan As Sunnah yang 

merupakan sumber hukum tertinggi. 

                                                             
9
 Ibid  

Pemeliharaan akan kesucian begitu 

ditekankan dalam hukum Islam, agar 

manusia (umat Islam) tidak terjerumus 

dalam perbuatan kehinaan atau kedhaliman 

baik terhadap dirinya maupun terhadap 

orang lain. Pelanggaran sesuatu hal dalam 

hukum (pidana) Islam tidak terlepas dari 

tujuan pokok hukum Islam (al maqashid 

asy-syari’ah alkhams) yang merupakan hal 

esensial bagi terwujudnya ketentraman 

hidup manusia. Adapun tujuan pokok 

hukum Islam tersebut adalah memelihara 

keselamatan agama, jiwa, akal, harta dan 

keturunan. Salah satu tujuan pokok hukum 

Islam ialah memelihara keselamatan 

(kesucian) harta. Harta merupakan rezeki 

dalam arti material, karena dalam bahasa 

agama rezeki meliputi rezeki material dan 

rezeki spiritual. 

Tindak pidana korupsi sangat 

identik dengan penyalahgunaan jabatan 

yang didefinisikan sebagai perbuatan 

khianat dalam perspektif Islam. Karena 

jabatan yang telah disandang oleh 

seseorang adalah sebuah kepercayaan dari 

rakyat yang telah terlanjur menaruh 

harapan padanya. Atau jabatan yang 

langsung dibebankan atas nama negara 

yang tentunya bertujuan untuk 

menjalankan berbagai program yang 

bermuara kepada kesejahteraan rakyat. 

Terlebih lagi jika amanat itu menyentuh 
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pada ranah hukum seperti pegawai pada 

bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman, 

dll yang berbasis kepada keadilan yang 

diinginkan oleh semua pihak. Amanat 

yang telah diemban itulah yang tentunya 

wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. 

Allah swt berfirman dalam beberapa ayat 

mengenai keajiban menjalankan amanat, 

yaitu: 

ُسوَل َوتَُخونُٓواْ  َ َوٱلرَّ ٓأَیُّہَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُوْا َال تَُخونُوْا ٱ�َّ ـٰ یَ

ِتُكۡم َوأَنتُۡم تَۡعلَُمونَ  ـٰ َن ـٰ  أََم

Artinya: “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.” (QS. al-Anfal (8) : 27) 

Dalam syariah ancaman terhadap 

pelaku sariqah (pencurian) ditentukan 

dengan jelas sebagaimana yang disebutkan 

dalam surat Al Maidah: 38, Allah 

berfirman: 

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan 

yang mencuri, maka potomglah tangan 

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa 

yang mereka kerjakan” 

Sehubungan dengan hukuman potong 

tangan dalam jarimah sariqah (pencurian) 

terdapat perbedaan pendapat apakah juga 

berlaku terhadap korupsi karena 

berdasarkan hadist Nabi SAW, yang 

bersabda: 

“Tidak dipotong tangan atas penghianatan 

harta (koruptor), perampok dan pencopet”.  

Korupsi dalam dimensi penipuan 

(al gasysy). Secara tegas berdasarkan 

sabda Rosulullah saw, Allah 

mengharamkan surga bagi orang-orang 

yang melakukan penipuan. Terlebih 

penipuan itu dilakukan oleh seorang 

pemimpin yang mempecundangi 

rakyatnya. “Dari Abu Ya’la Ma’qal ibn 

Yasar berkata: “ Aku mendengar 

Rosulullah saw. Bersabda :” seorang 

hamba yang dianugerahi allah jabatan 

kepemimpinan, lalu dia menipu rakyatnya; 

maka Allah mengharamkannya masuk 

surga.” (H.R. Bukhari dan Muslim). 

Korupsi dalam dimensi khianat 

(penghianatan). Bahasa Agama tentang 

korupsi yang sebenarnya adalah khianat 

(penghianatan), khianat berkecenderungan 

mengabailak, menyalahgunakan, dan 

penyelewengan terhadap tugas, wewenang 

dan kepercayaan yang amanahkan kepada 

dirinya. Khianat adalah pengingkaran atas 

amanah yang dibebankan kepada dirnya 

atau mengirangi kewajiban-kewajiban 

yang seharusnya dipenuhi. Perilaku 

khianat akan menyebabkan permusuhan 

diantara sesame karena orang yang 



10 

 

berkhianat selalu memutar-balikkan fakta, 

dan juga berakibat terjadinya destruksi 

baik secara moral, social maupun secara 

politik-ekonomi. Islam melarang keras 

bagi orang-orang yang beriman terhadap 

perbuatan khianat baik terhadapa Allah, 

Rasul serta terhadap sesamanya. Dalam 

surat Al-Anfal: 27, Allah berfirman: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu menghianati Allah dan Rasul 

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 

menghianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahuinya”. 

Ulama sepakat bahwa ta’zier dapat 

diterapkan pada setiap maksiat 

pelanggaran yang tidak ada hukum 

haddnya. Adanya Ta’zier dalam hukum 

Islam menjamin rasa keadilan masyarakat 

untuk mewujudkan maslahat. Yang sifat 

dan bentuk hukuman ta’zir deserahkan 

kepada kebbijaksanaan akal sehat, 

keyakinan dan rasa keadilan hakim yang 

didasarkan keadilan masyarakat. Prisip 

prinsip dalam pidana Islam ada 3 macam, 

yaitu: 

a. Hukumnya Hukumanya hanya 

ditimpakan kepada orang yang berbuat 

jarimah atau pidana, tidak boleh orang 

yang tidak berbbuat jahat dikenai 

hukuman. 

b. Adanya kesengajaan. Seseorang 

dihukum karena kejahatan apabila ada 

unsure kesengajaan untuk berbuat itu, 

tidak ada kesengajaan berarti ada 

kelalaian, tersalah, atau keliru atau 

terlupa. Walaupun tersalah, atau keliru 

atau terlupa ada hukumanya, namun 

bukan hukuman karena kejahatan, 

melainkan untuk kemaslahatan dan 

bersifat mendidik. 

c. Hukuman hanya dijatuhkan apabila 

kejahatan itu secara meyakinkan telah 

diperbuat. 

Secara umum, korupsi dalam hukum 

Islam lebih ditunjukkan sebagai tindakan 

kriminal yang secara prinsip bertentangan 

dengan moral dan etika keagamaan, karena 

itu tidak terdapat istilah yang tegas 

menyatakan istilah korupsi. Dengan 

demikian, sanksi pidana atas tindak pidana 

korupsi adalah takzir, bentuk hukuman 

yang diputuskan berdasarkan kebijakan 

lembaga yang berwenang dalam suatu 

masyarakat. Hadis-hadis yang disebutkan 

di atas pun tidak secara tegas menyebutkan 

bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan 

kepada pelaku korupsi. Nash-nash tersebut 

hanya menunjukkan adanya keharaman 

atas perbuatan korupsi yang meliputi suap 

menyuap, penyalahgunaan jabatan atau 

kewenangan, dsb. Sehingga ayat dan hadis 

di atas hanya menunjukkan kepada sanksi 
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akhirat. Hal ini mengingat bahwa syariat 

Islam memang multidimensi, yaitu 

meliputi dunia dan akhirat. Untuk menjerat 

para koruptor agar dapat merasakan 

pedihnya sanksi pidana, maka dapat 

dijatuhi sanksi takzir sebagai alternatif 

ketika sebuah kasus pidana tidak 

ditentukan secara tegas hukumannya oleh 

nash. Jika dilihat lebih lanjut, tindak 

pidana korupsi agak mirip dengan 

pencurian. Hal ini jika kita melihat bahwa 

pelaku mengambil dan memperkaya diri 

sendiri dengan harta yang bukan haknya. 

Namun, delik pencurian sebagai jarimah 

hudud, tidak bisa dianalogikan dengan 

suatu tindak pidana yang sejenis. Karena 

tidak ada qiyas dalam masalah hudud. 

Karena hudud merupakan sebuah bentuk 

hukuman yang telah baku mengenai 

konsepnya dalam al-Qur’an. Kemudian 

terdapat perbedaan antara delik korupsi 

dan pencurian. Dalam tindak pidana 

pencurian, harta sebagai objek curian 

berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak 

ada hubungan dengan kedudukan pelaku. 

Sedangkan pada delik korupsi, harta 

sebagai objek dari perbuatan pidana, 

berada di bawah kekuasaannya dan ada 

kaitannya dengan kedudukan pelaku. 

Bahkan, mungkin saja terdapat hak 

miliknya dalam harta yang dikorupsinya.  

KESIMPULAN 

Tindak pidana korupsi, menjadi 

salah satu permasalahan bangsa Indonesia. 

Karena tindak pidana ini, Indonesia telah 

banyak menelan kerugian karena pihak-

pihak yang sangat tidak amanah dalam 

mengemban jabatan dan kekuasaan. Dalam 

mengatasi 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. Tindak Pidana Korupsi dalam 

hukum Islam lebih ditunjukkan sebagai 

tindakan kriminal yang secara prinsip 

bertentangan dengan moral dan etika 

keagamaan, karena itu tidak terdapat 

istilah yang tegas menyatakan istilah 

korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana 

atas tindak pidana korupsi adalah takzir, 

bentuk hukuman yang diputuskan 

berdasarkan kebijakan lembaga yang 

berwenang dalam suatu masyarakat. 
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