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ABSTRAK 

 

Nur Laela Yulitawati, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Ilmu Al-

 Qur‘an dan Tafsir, semester VIII, Pembimbing Irma Rumtianing UH, 
M.SI.  Judul  Skripsi Pandangan Al-Qur‘an Terhadap Tindak Pidana 

Korupsi (Studi Terhadap Tafsir Indonesia). 

Keyword: Al-Qur‘an, Korupsi, Tasir. 

 Kejahatan korupsi memang bukan termasuk masalah yang baru di negara 

ini. Korupsi sudah ada sejak zaman penjajahan bahkan sejak zaman Nabi pun 

korupsi sudah ada. Penelitian yang berjudul Pandangan al-Qur’an Terhadap 
Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Tafsir Indonesia)  adalah upaya 

untuk mengetahui penafsiran yang ditafsirkan beberapa mufasir Indonesia 

diantaranya adalag Teungku M. Hasbi as-Shiddieqy, Hamka dan M. Quraish 

Shihab. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana pandangan al-

Qur‘an terhadap tindak pidana korupsi serta relevansi penafsirannya dengan 

konteks keindonesiaan masa kini. Dalam penelitian ini membahas term-term 

korupsi, hukuman bagi pelaku, serta perbuatan yang termasuk praktek korupsi. 

Jenis penelitian ini adalah library research, sehingga data-data yang diperoleh 

berasal dari buku-buku pokok, artikel maupun jurnal yang relevan dengan tema 

yang dibahas di atas. Karena penelitian ini menafsirkan ayat-ayat tentang korupsi 

maka analisis penelitian ini menggunakan metode maudhui/tematik, serta 

deskriptif analitis untuk menggambarkan keadaan subyek penelitian berdasarkan 

fakta-fakta yang ada. 

 Secara teori definisi korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang 

merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang 

memperoleh bantuan dari negara. Kemudian dari definisi tersebut, dalam 

penelitian ini menelusuri ke dalam al-Qur‘an untuk menemukan ayat-ayat tindak 

pidana korupsi. Hasil yang diperoleh adalah bahwa term-term korupsi yang 

didapat dalam al-Qur‘an serta klasifikasinya; mengambil harta orang lain (sariqah 

dalam Q.S Al-Maidah: 38 dan al-Akl al-Baṭil dalam Q.S Al-Baqarah: 188 dan An-

Nisa: 29), pengkhianatan atas amanat dan penyalahgunaan kekuasaan (khiyanat 

dalam Q.S Al-Anfal dan As-Su t dalam Q.S Al-Maidah: 42 dan 62-63), 

penggelapan harta negara (ghulūl dalam Q.S Al-Imran: 161), menimbulkan 

dampak yang besar (hirabah dan fasad dalam Q.S Al-Maidah: 33 dan 64). 

 Kemudian dikaitkan dengan penafsiran mufasir Indonesia diantaranya 

adalah Teungku M. Hasbi as-Shiddieqy, Hamka dan M. Quraish Shihab yang 

kemudian dianalisis relevansinya. Jadi relevansi dengan konteks keindonesiaan 

adalah korupsi tidak hanya akan merugikan keuangan dan perekonomian saja 

tetapi juga akan berdampak kepada manusia, yaitu merugikan masyarakat. Di 

antara yang merugikan masyarakat adalah terhambatnya pembangungan sarana 

dan prasarana untuk masayarakat kecil, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan 

dan lain sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Al-Qur‘an merupakan kitab suci terakhir yang di wahyukan Allah 

kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman bagi umat 

manusia, dan sekaligus sebagi sumber nilai dan norma di samping As-Sunnah. 

Al-Qur‘an juga telah memperkenalkan dirinya antara lain sebagai hudā lin-

nās, yaitu sebagai petunjuk manusia pada umumnya dan orang-orang yang 

bertaqwa khususnya, selain itu, Al-Qur‘an juga sebagai kitab yang diturunkan 

agar manusia terhindar dari kegelapan menuju jalan yang penuh cahaya 

kebenaran.
1
 

Ajaran-ajaran yang dibawa oleh al-Qur‘an adalah ajaran-ajaran yang 

kekal dan terus berlaku, selama ada kehidupan ini dan adanya manusia. Tidak 

boleh seorangpun yang berkata bahwa hukum-hukum al-Qur‘an ini hanya 

berlaku bagi masa saat diturunkannya, artinya masa kenabian atau masa 

sahabat, atau masa-masa Islam yang pertama. Sedangkan era kontemporer ini 

termasuk masa kita ini, dan masa setelah kita tidak terkait dengan hukum-

hukum itu lagi.
2
 

 

                                                           

 
1
 Mohammad Nor Ichwan, Tafsir Ilmy Memahami al-Qur‟an Melalui Pendekatan Sains 

Modern, (Semarang; Penrbit Menara Kudus, 2004), 23-24. 

 
2
 Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan al-Qur‟an, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, 

(Jakarta; Gemani Insani Pers, 2001), Cet III, 93. 
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Al-Qur‘an membahas berbagai persoalan secara eksplisit maupun 

emplisit. Seperti juga tentang permasalahan yang sedang hangat 

diperbincangkan di masyarakat dan bahkan menjadi permasalahan serius di 

berbagai negara belahan di dunia, yaitu tentang korupsi.  

Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, 

yakni pada saat organisasi masyarakat yang rumit mulai muncul, manusia 

direpotkan oleh gejala korupsi paling tidak sejak beberapa ribu tahun. 

Intensitas korupsi berbeda-beda pada tempat dan waktu yang berlainan.
3
  

Sementara sejak Negara Republik Indonesia berdiri, pada masa 

revolusi fisik (1945-1950), korupsi sudah dilakukan orang. Lambat laun 

Undang-undang anti korupsi mulai diterapakan, namun upaya 

pemberantasannya tidak mudah dan banyak mengalami hambatan. Kendati 

demikian, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa 

tahun terakhir ini semakin gencar melakukan pemantauan dan penangkapan 

terhadap pejabat yang melakukan tindakan korupsi, hasilnya dapat dikatakan 

signifikan karena sudah banyak pejabat negara yang di vonis penjara. Benang 

kusut jaringan korupsi  telah benar-benar telah terajut di seluruh sektor 

kehidupan, dari istana bahkan sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT. 

Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari tingkat teratas hingga terbawah.
4
 

Pembagian tindak pidana korupsi dalam UU No. 31/1999 Jo. UU No. 

20/2001 tersebut dirumuskan dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 

13, 15, 16, 21, 22, 23, (menarik pasal 220, 231, 421, 422, 430 KUHP) dan 24. 

                                                           

 
3
 Syed Hussein Alatas, Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi, (Jakarta; LP3ES, 1987), 1. 

 
4
 M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam edisi kedua, (Jakarta; Amzah, 

2012), xvii.  
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Dari pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima rumasan dasar 

yaitu Pertama, atas dasar substansi pidana korupsi meliputi korupsi murni dan 

tidak murni. Kedua, atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi meliputi 

tindak korupsi umum dan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Ketiga, atas dasar sumbernya KUHP dan UU. Keempat, atas dasar tingkah 

laku atau perbuatan tindak pidana, yang meliputi aktif dan pasif. Kelima, atas 

dasar dapat tidaknya merugikan keuangan perekonomian negara.
5
  

Dari berbagai pola dan bentuk korupsi, sedikitnya terdapat tujuh 

macam korupsi, yaitu korupsi transaksional, korupsi yang bersifat memeras, 

korupsi bersiat ontogenik, korupsi defensif, korupsi yang bersifat investasi, 

korupsi yang bersifat nepotisme, dan korupsi suportif. Jika dianalisis lebih 

lanjut korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang 

mengkhianti kepercayaan.
6
 

Muhammad Nurul Irfan menegaskan bahwa dalam hukum pidana 

Islam sekurang-kurangnya terdapat sembilan jenis jarimah (tindak pidana) 

yang mendekati terminologi korupsi di zaman sekarang, yaitu, ghulūl 

(penggelapan), risywah (penyuapan), ghasab (mengambil paksa hak/harta 

orang lain), khianat, sariqah (pencurian), al- irabah (perampokan), al-maks 

(pungutan liar), al-ikhtilas (pencopetan), dan al-ihtilab (perampasan).
7
 

Sesuai dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti 

konsep kurupsi menurut undang-undang korupsi dan KPK, yang kemudian di 

                                                           

 
5
 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Jakarta; 

Banyumedia Publishing, 2005), 19-30. 

 
6
 Munawar Fuad Noeh, Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi, (Jakarta; Zihrul Hakim, 

1997), 44-45. 

 
7
 M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana dalam Islam, 78. 
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sesuaikan dengan ayat-ayat korupsi. Untuk itu penulis mengambil judul 

“Pandangan al-Qur’an Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi 

Terhadap Tafsir Indonesia).”  

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

 Pembahasan korupsi dalam ranah hukum memiliki dimensi yang 

sangat luas, oleh karenanya pembatasan dalam mengkaji ayat-ayat korupsi 

sangatlah penting. Berdasarkan hal itu permasalahan yang akan dibahas di 

batasi pada pengkajian bagaimanakah undang-undang korupsi menuruk 

KPK dan bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang korupsi serta 

relevansinya dengan konteks keindonesiaan. 

2. Rumusan Masalah  

a. Bagaimana pandangan al-Qur‘an terhadap tindak pidana korupsi? 

b. Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat tindak pidana korupsi dengan 

konteks keindonesiaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

akan dicapai adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan pandangan al-Qur‘an terhadap tindak pidana 

korupsi. 

2. Untuk menganalisis relevansi  penafsiran ayat-yat korupsi dengan konteks 

keindonesiaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

tentang konsep korupsi dalam Undang-undang tindak korupsi menurut 

KPK. 

2. Secara praktis, hasil dari pembahasan ini diharapkan mampu memberikan 

kemudahan dalam memahami ayat-ayat korupsi yang ditafsirkan oleh 

beberapa muasir. 

3. Dalam aspek lain, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pelajaran 

dan pedoman kepada kita untuk menjadi manusia yang taat dalam 

menjalani hukum negara dan syari‘at agama Islam. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah 

yang berguna untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang tema 

yang sedang dibahas. Dalam hal ini ada dua teori, yaitu empirik dan teoritik. 

Telaah pustaka yang sudah ditemukan penulis diantaranya adalah: 

Pertama, Ewil Danil, KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana dan 

Pemberantasannya, Jakarta, Rajawali Pers, 2012. Buku ini berisi tentang 

pemahaman konseptual tentang makna korupsi yang merupakan realitas 

perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta 

dapat membahayakan masyarakat dan negara. 



8 

 

 

Kedua, Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadhilah, Strategi 

dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung, PT Refika 

Aditama, 2008. Buku ini menggambarkan strategi pencegahan dan 

penegakan hukum, khususnya yang berkenaan dengan masalah korupsi yang 

banyak terjadi di Indonesia. Buku ini mengulas lebih jauh strategi yang 

dibutuhkan dalam menegakkan hukum dengan berbagai peraturan undang-

undang yang ada. 

Ketiga, Drs. H. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), 

Bandung, CV Pustaka Setia, 2000.  Yang dimaksud di dalamnya tentang 

bagaimana korupsi dipandang dari sudut fiqh jinayah, sanksi pidana yang 

patut diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Keempat, skripsi yang merupakan karya dari Ahmad Salafudin,  

seorang mahasiswa dari IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2010 dengan 

judul Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam surat an-Nisa‟ ayat 58. 

Dalam karya tersebut dipaparkan tentang pemahaman nilai pendidikan 

antikorupsi, unsur pendidikan, bentuk pendidikan antikorupsi pada surat an-

Nisa‘: 58. 

Kelima, skripsi yang merupakan karya dari Jajat Hidayat, seorang 

mahasiswa dari UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 dengan 

judul Tindak Pidana Korupsi melalui Gratifikasi Seks (Tinjauan Hukum 

Pidana dan Hukum Pidana Positif). Dalam karya tersebut  dipaparkan 

tentang perbuatan korupsi dengan cara menerima hadiah berupa jasa seksual 

dan juga memberikan penjelasan mendalam status kedudukan pidana positif 
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dan hukum pidana Islam mengenai hadiah berupa jasa pelayanan seksual bagi 

masyarakat maupun pemerintah. 

Dari beberapa acuan diatas, perbedaan dengan penelitian ini adalah 

peneliti akan membahas pandangan al-Qur‘an terhadap praktek korupsi yang 

difokuskan kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi. Dengan harapan 

supaya generasi selanjutnya bisa menjadi manusia yang mempunyai moral 

tinggi serta tanggung jawab untuk membangun hidup bermasyarakat dan 

berbangsa. 

 

F. Kerangka Teori 

Istilah kata korupsi berasal dari satu kata bahasa latin, yakni corupptio 

atau corruptus, yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau 

corrupt, dalam bahasa Perancis menjadi corruption dan bahasa Belanda 

disalin corruptie (korruptie). Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa 

belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Arti harfiah 

dari korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat 

disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan 

yang menghina atau memfitnah.
8
 Sedangkan berdasarkan UU No. 31 Tahun 

1999, dalam pasal 2 ayat (1) definisi korupsi ialah setiap orang yang secara 

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain yang dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara.
9
 

                                                           

 
8
 M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet 2, 33. 

 
9
 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Sementara di dalam al-Qur‘an terdapat beberapa jenis jarimah (tindak 

pidana) yang mendekati terminologi korupsi. M. Nurul Irfan menegeaskan 

diantaranya adalah: ghulūl (penggelapan), risywah, akl bi su t (penyuapan), 

ghasab, akl bil-bāthil (mengambil paksa hak/ harta orang lain), khiyānat, 

sariqah (pencurian), al-hirābah (perampokan), al-maks (pungutan liar), al-

ilhtilās (pencopetan), dan al-ihtilāb (perampasan).
10

 

Perbuatan korupsi (suap-menyuap) merupakan perbuatan yang 

dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya, karena perbuatan ini dapat merugikan 

masyarakat dan kerugian perekonomian negara. Selain itu juga semakin jauh 

akan tercapainya masyarakat yang sejahtera.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library Research), 

sehingga data yang diperoleh adalah berasal dari kajian teks atau buku-

buku yang relevan dengan pokok dengan masalah diatas.
11

 Kegiatan riset 

dapat dilakukan sebagai suatu upaya pengumpulan data pengolahan/ 

analisis data yang dilakukan secara sistematis, teliti, dan mendalam untuk 

mencari jawaban dari suatu masalah.
12

 

 

 

                                                           

 
10

 M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, 78. 

 
11

 HM. Sony Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2004), Cet 1, 9. 

 
12

 Ibid., 95. 
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2. Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematis (Mauḍhu‟i) 

terhadap ayat-ayat al-Qur‘an tentang korupsi. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus 

ditempuh oleh mufassir. Antara lain sebagaimana diungkapkan oleh al-

Farmawi berikut ini:
13

 

a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik). 

b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai 

pengetahuan tentang asbāb an-nuzūl-nya. 

d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. 

e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line). 

f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan 

pokok bahasan. 

g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan 

menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, 

atau mengkompromikan antara yang am (umum) dan yang khash 

(khusus, mutlak dan muqayyad/terikat), atau yang pada lahirnya 

bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa 

perbedaan atau pemaksaan. 

                                                           

 
13

 Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu‟i dan Cara Penerepannya, (Bandung: 

CV Pustaka Setia, 2002), 51. 
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Akan tetapi di dalam penerapan ini cara kerja metode tafsir tematik 

(mauḍhu‟i) tersebut tidak selalu harus memenuhi keseluruhan tahapan-

tahapan yang telah ditetapkan. Bisa jadi satu atau tahapan tidak bisa 

dilakukan secara sempurna. Hal ini merupakan keterbatasan yang ada 

pada diri penulis. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah 

untuk menyelesaikan masalah, sehingga dapat memperoleh gambaran 

yang jelas tentang pembahasan ini. Upaya pengumpulan data yang 

dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan beberapa 

langkah sebagai berikut: 

 

H. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Maka, penulis menghimpun data dengan 

menjelaskan definisi tindak pidana korupsi yaitu perbuatan melawan 

hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau 

keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara. Kemudian 

ayat-ayat tindak pidana korupsi dihimpun dari mu'jam al-Qur‘an 

diantara terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 188, Q.S Al-Imran: 161, Q.S 

An-Nisa: 29, Al-Maidah: 33; 38; 42; 62; 63 dan 64, Al-Kahfi: 79 dan 

Al-Anfal: 27. 



13 

 

 

Oleh karena itu, jenis data yang dipakai mengarah pada data-

data yang tertulis berupa: 

1.  Data Primer 

     Adapun sumber bacaan yang penulis jadikan sumber data primer 

adalah ayat-ayat korupsi dalam al-Qur‘an dan penafsirannya muafsir 

Indonesia diantaranya adalah Teungku M. Hasbi as-Shiddieqy, Hamka 

dan M. Quraish shihab. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan buku penunjang yang dapat 

melengkapi sumber data primer dan dapat membantu dalam studi 

analisis. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui 

studi pustaka atau telaah pustaka. Sumber data sekunder ini berupa 

buku-buku yang mempunyai keterkaitan, karya ilmiah, ensiklopedi, 

artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. 

3. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul maka penulis menganalisisnya 

menggunakan metode-metode berikut: 

1) Analisis Isi (Content Analisys) 

Analisis ini adalah sebuah analisis yang berdasarkan fakta data-

data yang menjadi isi atau materi satu buku (kitab-kitab).
14

 

2) Metode Analisis Deskriptif 

                                                           

 
14

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 

hal 94. 
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Adapun langkah-langkah dalam metode analisis deskriptif adalah 

sebagai berikut: 

a) Langkah pertama, mendiskripsikan gagasan primer tersebut 

yang menjadi objek penelitian. 

b) Langkah kedua, membahas gagasan primer tersebut yang pada 

hakikatnya memberikan penafsiran penelitian terhadap gagasan 

yang telah dideskripsikan. 

c) Langkah ketiga, melakukan studi analitik yakni studi terhadap 

serangkaian gagasan primer dalam bentuk perbandingan, 

hubungan pengembangan model rasional dan penelitian 

historis. 

d) Langkah keempat, menyimpulkan hasil penelitian.
15

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah dalam pembahasan ini, maka penulis akan membagi 

lima bab dan beberapa sub-bab yang secara garis besar dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Bab I : Pendahuluan 

  Bab ini berisikan latar belakang korupsi menurut Undang-undang, 

yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan 

                                                           

 
15

 Ibid, 45-46. 
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manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II :  Korupsi dan Dampaknya 

  Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian korupsi, sebab-

sebab terjadinya korupsi, jenis-jenis korupsi, dan dampak dari 

tindakan korupsi. 

Bab III :  Penafsiran Mufasir Terhadap Ayat-ayat Tindak Pidana 

Korupsi 

  Pada bab ini berisikan penafsiran beberapa mufasir tentang ayat-

ayat korupsi, diantaranya adalah Teungku M. Hasbi as-Shiddieqy, 

Hamka dan M. Quraish Shihab, upaya pemberantasan korupsi 

dalam al-Qur‘an dan jenis perilaku atau perbuatan yang termasuk 

praktek korupsi. 

Bab IV :  Analisis Relevansi Penafsiran Mufasir dengan Konteks 

Keindonesiaan 

  Pada bab ini berisikan analisis korupsi dan relevansi penafsiran 

ayat-ayat korupsi dengan konteks keindonesiaan. 

Bab V :  Kesimpulan dan Penutup 

Pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi tentang 

kesimpulan, saran-saran dan penutup. 
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BAB II 

KORUPSI DAN DAMPAKNYA 

 

A. Pengertian Korupsi 

Korupsi berasal dari kata latin Coruptio atau Corruptus. Kemudian, 

muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis Corruption, dalam bahasa Indonesia  

dengan sebutan Korupsi. Alatas menandaskan esensi korupsi sebagai 

pencurian melalui penipuan dalam situasi mengkhianati kepercayaan. Korupsi 

merupakan perwujudan immoral dari dorongan memperoleh sesuatu dengan 

metode pencurian dan penipuan.
16

 

Dalam kamus al-Munawwir, term korupsi bisa diartikan meliputi: 

risywah, khiyānat, fasād, ghulūl, su t, bāṭil.17
 Sedangkan dalam kamus al-

Bisri kata korupsi diartikan ke dalam bahasa Arab: risywah, ihtilās dan 

fasād.18
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: 

buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat 

disogok (melalui kekuasannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti 

terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang 

negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
19

 

                                                           

 
16

 Mansyur Semma, Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, 

Manusia Indonesia dan Perilaku Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 32. 

 
17

 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pon Pes 

Al-Munawwir Krapyak 1984), 537, 407, 1134, 1089, 654, 100. 

 
18

 Adib Bisri dan Munawir AF, Kamus Al-Bisri, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 

161. 

 
19

 Departemen Pendidikan dan Kebudyaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1995), 257. 



17 

 

 

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, 

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, 

kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
20

 Dengan demikan, 

kata korupsi mempunyai arti dan cakupan yang sangat luas, dalam hal ini Andi 

Hamzah juga menjelaskan bahwa kehidupan yang buruk di dalam penjara, 

misalnya, sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam 

kejahatan terjadi disana. 

Meskipun kata corruptio itu luas artinya, namun arti corruptio sering 

disamakan dengan penyuapan. Dalam bahasa Arab, korupsi juga disebut 

risywah yang berarti penyuapan. Risywah juga diartikan sebagai uang suap. 

Selain dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan khianat, korupsi juga 

disebut fasad (ifsād) dan ghulūl.21
 Dari semua arti, baik secara etimologis 

maupun terminologis, korupsi mempunyai arti yang semuanya mengarah 

kepada keburukan, ketidakbaikan, kecurangan bahkan kezaliman, yang 

akibatnya akan merusak dan menghancurkan tata kehidupan keluarga, 

masyarakat, bangsa bahkan negara pun bisa bangkrut disebabkan korupsi.
22

   

Praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat 

membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan 

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh 

karena itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai 
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kejahatan biasa (ordinary crime) tetapi telah menggolongkannya menjadi 

kejahatan luar biasa (extra ordinary crrime).
23

 

Mahzar, menindaskan istilah korupsi secara umum sebagai ― berbagai 

tindakan gelap dan tidak sah (illicit or illegal activities) untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi atau kelompok. Ia lalu menambahkan bahwa dalam 

perkembangannya lebih akhir, dari beragam pengertian korupsi, terdapat 

penekanan yang dilakukan sejumlah ahli dalam mendefinisikan korupsi, yakni 

―penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk pribadi.‖24
 

Mahzar mencatat beberapa definisi korupsi yang paling sering 

digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi; pertama, pengertian 

korupsi yang berpusat pada kantor publik, yang didefinisikan sebagai tingkah 

laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas 

publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi  

orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat 

karib, dan teman. Pengertian ini, juga mencakup kolusi dan nepotisme 

pemberian patronas lebih karena alasan hubungan kekeluargaan. 

Kedua, pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi 

terhadap kepentingan umum. Dalam kerangka ini, korupsi dikatakan telah 

terjadi, jika seorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan 

publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan 

memberikan imbalan (apakah uang atau materi lain), sehingga dengan 
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demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik. Ketiga, pengertian 

korupsi yang berpusat pada pasar berdasarkan analisis tentang korupsi yang 

menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi di 

dalam kerangka analisis politik.
25

 

Berdasarkan kerangka ini, korupsi berarti lembaga ekstra-legal yang 

digunakan individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapat 

pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Korupsi juga berarti 

penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah 

untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari publik. Dengan demikian, 

kedudukan publik telah dijadikan lahan bisnis yang selalu diusahakannya 

untuk memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya.
26

 

Perilaku korupsi memang sudah merajalela di mana-mana. Entah, 

antara pengusaha dan pejabat birokrat yang mempunyai kekuasaan, atau 

antara warga masyarakat yang bertaraf ekonomi menengah kebawah. Dalam 

perbincangan mengenai beragam topik, hampir tidak aneh apabila orang-orang 

selalu mendengar kata korupsi. Seolah menjadi bahasa yang wajar (lumrah) 

dalam setiap perbincangan bila ada selingan mengenai korupsi. Bahkan 

seorang ekonom besar Indonesia, Kwik Kian Gie menyatakan: 

Jadi masalah-masalah besar yang kita hadapi dalam bidang ekonomi, 

kalau ditelusuri lebih dalam sampai pada akar-akarnya, ternyata 

bukan masalah ekonomi. Menemukan konsep-konsep dan pengaturan 

kehidupan ekonomi bisnis yang meuju pada efesiensi yang lebih besar, 

produktivitas yang lebih besar dan keadilan sosial yang lebih besar 

adalah teknis sifatanya dan tidak sulit. Tetapi, akhirnya akan kandas 

karena faktor yang letaknya di luar ekonomi, yaitu demoralisasi, erosi 
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etika, erosi mental, korupsi, dan sebagainya. Apakah kesemuanya ini 

termasuk dalam kebudayaan? Kalau boleh dikategorikan ke dalam 

kebudayaan, jelas bahwa kebudayaan yang sakit hampir mutlak 

hubungannya dengan kehidupan ekonomi dan bisnis.
27

 

 

Perilaku korupsi terus menerus berlangsung hingga zaman Nabi 

Muhammad SAW banyak kasus korupsi yang ditemukan pada masa nabi dan 

sesudahnya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan digantikan oleh 

khulafā al-rāsyidīn, perilaku korupsi masih diyakini muncul ke permukaan. 

Meski tidak ada laporan yang menceritakan terjadi korupsi di masa Abū 

Bakar, namun diasumsikan pada masa itu terjadi korupsi. Munculnya gerakan-

gerakan melepas kesetiaan dari ajaran Islam menjadi bukti bahwa sebagian 

masyarakat tidak menghiraukan lagi aturan-aturan yang sudah ditetapkan 

Nabi. Beberapa orang Arab yang dulu Islam melepas ikatan keislamannya 

yang disebut dengan “riddah”.28
 

Untuk dapat memahami secara gamblang, berikut adalah pandangan 

dan pengertian korupsi menuurt para ahli: 

1. Remirez Tores 

Remirez Torez menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan 

kalkulasi atau perhitungan (crime of calculation) bukan hanya sekedar 

keinginan (passion). Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang di 

dapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat 

serta kemungkinan tertangkapnya yang relatif kecil.
29
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2. Syed Hussein Alatas 

Bahwa terjadinya korupsi adalah apabila sesorang pegawai 

menerima pemberian yang disodorkan oleh sesorang dengan maksud 

memengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan 

si pemberi. Kadang-kadang juga dapat berupa perbuatan menawarkan 

pemberian hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk juga 

dalam pengertian korupsi adalah pemerasan, yaitu permintaan pemberian 

atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Di samping itu, 

menurut Alatas, pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok 

politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa 

memandang keahlian dan kemampuan mereka maupun konsekuensinya 

pada kesejahteraan masyarakat, yang lazim disebut nepotisme.
30

 

3. David H. Baley  

Ia mengatakan, korupsi sementara dikaitkan dengan penyuapan 

adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang 

sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa 

uang. Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan 

wewenang memungkinkan dimasukkannya penyuapan, pemerasan, 

penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri 

untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, dan nepotisme ke dalam korupsi.
31
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4. A.S. Hornby dan David M. Chalmer 

Istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan 

penerimaan hadiah berupa suap, serta kebusukan dan keburukan. 

Sedangkan David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam 

berbagai bidang, antara lain menyangkut maslah penyuapan yang 

berhubungan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang 

kepentingan umum.
32

 

5. Robert Klitgaard 

  Korupsi adalah suatu yang membuang-buang waktu, dan lebih 

baik membahas cara-cara untuk memberantas korupsi itu sendiri. Dalam 

pemahamannya, korupsi itu ada manakala seseorang secara halal 

meletakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita 

yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi dapat menyangkut 

penyalahgunaan instrument-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, 

kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan 

menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan 

pinjaman dan sebagainya. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa korupsi 

itu dapat terjadi tidak saja di sektor pemerintahan, tapi juga sektor swasta, 

bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sektor tersebut.
33

 

Dalam black‟s law dictionary, Henry Campbell memposisikan 

korupsi sebagai ―suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi 
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dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau 

karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri 

atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari 

pihak lain.
34

 

Kemudian definisi tindak pidana korupsi menurut undang-undang 

adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Peraturan Penguasa Militer Tahun 1957 

Sebelum keluarnya undang-undang yang mengatur secara resmi 

dan tersendiri tentang korupsi di Indonesia, pengertian korupsi itu pertama 

kali dirumuskan dalam Peraturan Penguasa Militer No. Prt/ PM-06/1957 

tanggal 9 April 1957 yang dikelompokkan menjadi dua pengertian yaitu, 

Pertama, tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk 

kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan 

suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian 

keuangan atau perekonomian negara. Kedua, tiap perbuatan yang 

dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu 

badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang 

dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kesempatan 

yang diberi kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung 

membawa keuntungan keuangan atau materil banginya.
35
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2. Menurut Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Tahun 

1958 

Sementara itu, peraturan tersebut telah diubah pada tahun 1958 

yang dikenal dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat 

No. Prt/013/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 

Pemerikasaan Perbuatan Korupsi Pidan dan Pemilikan Harta Benda, 

dengan mengubah rumusan korupsi menjadi dua kelompok jenis korupsi 

yaitu, Pertama, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 

suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau sesuatu badan yang secara atau tidak langsung merugikan keuangan 

atau perekonomian negara, daerah atau badan hukum lain, yang 

mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. Kedua, 

perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau 

pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, 

serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
36

 

3. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1971 

 Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang No. 3 

Tahun 1971 dapat dilihat di dalam  Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut; 

Pertama, barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang, kesempatan-

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau 
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perekonomian negara. Kedua, barang siapa yang melakukan kejahatan 

tercantum dalam pasal 209, pasal 210, pasal 308, pasal 415, pasal 416, 

pasal 417, pasal 418 pasal 420, pasal 423, pasal 425 dan pasal 435 KUHP. 

4. Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 Telah dirumuskan pengertian tindak pidana korupsi hanya terdapat 

dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai berikut; pasal 2 ayat 

(1), 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. Pasal 3, setiap 

orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau 

suatu korporasi menyalahgunakan kewenagan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan atau perekonomian negara.
37

 

 

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi 

1. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2 dan 3). 

Pasal 2: 

a. Perbuatannya:  memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. 

b. Dengan cara melawan hukum. 
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c. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
38

 

Pasal 3:  

a. Unsur Objektif 

1) Perbuatannya: menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau 

sarana 

2) Yang ada padanya: jabatan atau kedudukan 

3) Yang dapat merugikan: keuangan atau perekonian negara 

b. Unsur Subjektif 

1) Dengan tujuan: menguntungkan diri sendiri, orang lain atau 

korporasi  

2. Tindak Pidana Penyuapan  

a. Pasal 5: 

Unsur Objektif 

1) Perbuatannya: memberi atau menjanjikan. 

2) Objeknya: sesuatu. 

3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. 

Unsur Subjektif: 

1) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara 

tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, 

yang bertentangan dengan kewajibannya.
39
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3. Korupsi Penyalahguanaan Jabatan (Pasal 8, 9, 10  huruf a, b dan c) 

 Pasal 8 ini berisi delik tentang ―menggelapkan uang atau surat 

berharga yang disimpan karena jabatannya‖. Rumusan pasal 8 ini 

diadopsi dari pasal 415 KUHP berupa salah satu kejahatan jabatan yang 

sebelumnya telah ditarik menjadi tindak pidana korupsi oleh UU No. 

3/1971.
40

 

 Pasal 9 berisi tentang ―memalsu buku atau daftar yang khusus 

untuk pemeriksaan administrasi". ‖rumusan pasal 9 diadopsi dari pasal 

416 KUHP yang sejak UU No. 24/Prp/1960 telah ditarik menjadi tidak 

pidana korupsi. Perbedaan pasal 8 dengan pasal 416 KUHP ialah pasal 8 

lebih berat ancaman padanya dan perbuatan hanya memalsu (pasal 8), 

sedangkan pasal 416 KUHP perbuatannya ―secara palsu atau memalsu‖.41
 

 Pasal 10 diadopsi dari pasal 417 KUHP yang juga telah di tarik ke 

dalam tindak pidana korupsi sejak diundangkannya UU No. 24/Prp/1960. 

Selanjutnya ditarik lagi ke dalam UU No. 3/1971 menjadi tindak pidana 

korupsi. Pasal ini terdiri dari tiga bentuk pidana korupsi, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Menggelapkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai barang, 

akta atau surat (pasal 10 huruf a). 

b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan 

atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta atau surat. 
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c. Membantu orang lain menghilangkan, mengahncurkan, merusakkan 

atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang, akta, atau surat.
42

 

4. Tindak Pidana Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f dan g). 

 Dalam pasal 12 huruf e berisi tentang pegawai negeri yang dengan 

menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang menerima 

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau 

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pasal 12 huruf yaitu 

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meminta pembayaran. 

Sedangkan pasal 12 huruf g pegawai negeri atau penyelenggara negara 

yang meminta pekerjaan. 

5. Tindak Pidana Curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h). 

 Pasal 7 diadopsi dari pasal 387 dan 388 yang sejak UU No. 

24/Prp/1960 telah ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Namun dalam 

UU baru ini dimuat satu pasal saja (pasal 7) yang tampaknya didasarkan 

pada alasan efesiensi saja, karena ancaman pidananya disamakan. 

Korupsi ini terdiri dari lima bentuk, yaitu: 

a. Tindak pidana korupsi pemborong ahli bangunan, penjual ahli 

bangunan melakukan perbuatan curang (ayat 1 huruf a). 

b. Tindak pidana korupsi pegawai bangunan memberikan perbuatan 

curang (ayat 1 huruf b). 

c. Tindak pidana korupsi menyerahkan keperluan TNI dan kepolisian 

negara RI dengan perbuatan curang (ayat 1 huruf c). 
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d. Tindak pidana korupsi pegawai dalam hal penyerahan barang 

keperluan TNI dan kepolisian negara RI membiarkan perbuatan 

curang (ayat 1 hurf d). 

e. Tindak pidana korupsi membiarkan perbuatan curang pada saat 

menerima penyerahan barang keperluan TNI dan kepolisian negara RI 

(ayat 2). 

 Sedangakan pasal 12 huruf h berisi tentang pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang menggunakan tanah negara.
43

 

6. Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i). 

 Pasal 12 huruf i berisi tentang bantuan kepentingan dalam 

pengadaan. Pasal ini berasal dari pasal 435 KUHP. 

7. Tindak Pidana Gratifikasi (Pasal 12B) 

 Pasal 12B berisi tentang gratifikasi yang dianggap sebagai suap 

jika berhubungan dengan jabatanya dan yang berlawanan dengan 

kewajiban atau tugasnya. Jika nilai gatifikasi tersebut di bawah Rp. 

10.000.000, maka dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Apabila gratifikasi tersebut dilaporkan, maka ketentuan pasal 12B ayat 1 

menjadi tidak berlaku. Dalam penjelasan ini pasal tersebut gratifikasi 

diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian 

uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan 

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri 
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maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan secara 

elektronik atau tanpa sarana elektronik.
44

 

8. Percobaan, Pemufakatan Jahat dan Pembantuan Melakukan Tindak Pidana 

Korupsi (Pasal 15). 

 Ketentuan  yang terdapat dalam pasal 15  tersebut sebenarnya 

terdiri dari  tiga perbuatan yaitu, percobaan, pembantuan dan 

pemufakatan jahat melakukan tindak pidakna korupsi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai pasal 14. Ketentuan 

pasal 15 adalah sama dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 

2 UU No. 3 Tahun 1971. Dalam penjelasan tersebut, disebutkan bahwa ― 

karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian 

negara, maka percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut 

dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman sama dengan 

ancaman bagi tindak pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan. 

Demikian menggugat sifat dari tindak pidana korupsi itu, maka 

pemufakatan jabat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun 

masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai 

suatu tindak pidana tersendiri‖. Pasal 15 ini merupakan aturan khusus, 

karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan pada umumnya 

dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya.
45

 

                                                           

 
44

 Mahurs Ali, Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, (Yogyakarta; UII Press, 

2013), 197. 

 
45

 R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

(Jakarta; Sinar Grafika, 2009), 134-135. 



31 

 

 

9. Tindak Pidana Lain yang Berhubungan dengan Hukum Acara 

Pemberantasan Korupsi (Pasal 21, 22, 23 dan 24).  

 Yang dimaksud tindak pidana yang berhubungan dengan hukum 

acara pemberantasan korupsi tersebut adalah tindak pidana yang pada 

dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi, upaya 

penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana 

yang dimaksud ini dimulai dalam 3 pasal, yakni pasal 21, 22 dan 24.
46

 

 Sedangkan pasal 23 adalah menarik enam kejahatan yang ada 

dalam KUHP menjadi tindak pidana korupsi dengan menyeragamkan 

ancaman pidananya menjadi pidana penjara paling sedikit Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dalam KUHP yang ditarik ke 

dalam pasal ini terdiri dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan terhadap 

penguasa umum (220 dan 230 KUHP) dan kejahatan jabatan (421, 422, 

429 dan 430 KUHP), yang singkatnya sebagai berikut: 

a. Pasal 220 mengenai laporan atau pengaduan palsu. 

b. Pasal 231 mengenai menarik barang yang disita yang dititipkan oleh 

hukum. 

c. Pasal 421 mengenai pegawai negeri yang menyalahgunakan 

kekuasaan memaksa melakukan atau tidak melakukan. 

d. Pasal 422 mengenai pegawai negeri yang dalam perkara pidana 

memeras pengakuan. 
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e. Pasal 429 mengenai pegawai negeri yang melampaui kekuasaannya 

menyuruh memperlihatkan atau merampas surat, kartu pos, atau 

barang paket yang diserahkan pada lembaga pengangkutan umum.
47

 

 

C. Sebab-sebab Terjadinya Korupsi 

Penyebab terjadinya korupsi ada beberapa faktor, diantaranya adalah:
48

 

1. Kekuasaan Politik 

Ada dua gabungan kata yang perlu diketahui maksudnya, yaitu 

politik dan kekuasaan. Kata politik berasal dari bahasa Inggris “politic” 

yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal 

tersebut berarti acting or judging wisely, well judged, prudent. Kata 

terambil dari kata latin politicus dan bahasa Yunani politicos yang berarti 

relating to a citizen. Kata politik kemudian diserap ke dalam bahasa 

Indonesia dengan tiga arti yaitu: segala urusan dan tindakan 

(kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya), mengenai pemerintahan sesuatu 

negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga 

dipergunakan sebagai nama ganti sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu 

politik. 

Dari berbagai definisi yang ada ditemukan dua kecenderungan 

pendefinisian politik, pertama, pandangan yang mengaitkan politik dengan 

negara, yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan 
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daerah; kedua, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah 

kekuasaan, otoritas dan/atau dengan politik. 

Apabila kekuasaan politik berada di tangan pemegang kekuasaan, 

maka mereka akan melaksanakan aktivitas politik dengan tujuan khusus 

atau tujuan bersama. Mereka berusaha agar kekuasaan tetap berada di 

tangan dan berusaha mencapai tujuan umum dari rakyat yang diperintah 

sesuai dengan nilai-nilai bersama atau hanya diakui sepihak. Dalam hal 

terakhir ini biasanya fasilitas-fasilitas yang melekat pada kedudukan dan 

jabatan yang dikuasai dipergunakan untuk kepentingan golongan sendiri. 

Adapun istilah ‗kekuasaan‘ terbentuk dari kata kuasa dengan 

imbuhan berawalan ke- dan akhiran –an. Dalam kamus, kata kekuasaan 

diberi arti dengan kuasa; kemampuan; kesanggupan dan kekuatan. 

Sedangkan kata kuasa sendiri diberi arti dengan; 1) kemampuan atau 

kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) kekuasaan; 2) kewenangan atas 

sesuatu. 

2. Faktor Budaya 

Budaya yang berkembang di Indonesia adalah keseluruhan budaya 

yang hidup di Indonesia yang terdiri dari budaya asli, budaya yang ikut 

mengisi, dan budaya yang merupakan campuran antara budaya asli dengan 

budaya yang ikut mengisi. Budaya asli adalah budaya yang sejak semula 

sudah terdapat di Indonesia yang terdiri dari aneka ragam budaya yang 

sudah mendarah daging di kalangan suku-suku asli pribumi yang tersebar 

di Indonesia. 



34 

 

 

Budaya asli pribumi lebih cenderung bersifat kekeluargaan. 

Budaya kekeluargaan mempunyai aspek positif dan aspek negatif. Aspek 

negatif dari budaya ini menyebabkan orang sulit untuk bertindak tegas. 

Ketidaktegasan dalam menerapkan peraturan merupakan hambatan 

penanganan tindakan korupsi.
49

 

3. Faktor Kelemahan Hukum 

Dihubungkan dengan kasus-kasus korupsi yang menimpa bangsa 

di dunia, termasuk negara Indonesia belakangan ini, merupakan pertanda 

bahwa hukum yang diberlakukan masih lemah. Gejala ini tampak dari 

kenyataan bahwa orang yang bersalah belum tentu dihukum setimpal 

dengan kesalahan yang dilakukan. Sebaliknya yang tidak bersalah 

menanggung akibat dari tuduhan penegak hukum yang mungkin tidak 

dilakukannya. Masyarakat tidak lagi melihat adanya keadilan hukum, 

padahal hukum dan keadilan satu mata uang dengan dua muka. 

Gejala lain adalah masyarakat selalu menyingkir apabila berurusan 

langsung dengan aparat hukum. Sebab diyakini ada di antara mereka sosok 

mafia, yaitu mafia; peradilan, polisi, militer, wakil rakyat, pemerintah, 

anak pejabat, mahasiswa dan pelajar, bisinis dan sebagainya. Mafia-mafia 

ini memendam kebusukan-kebusukan untuk menggagalkan ataupun 

mendukung proses penyelesaian hukum. Seringkali terdengar para pencari 

keadilan hukum harus menunggu lama dalam proses penyelesaian putusan 

perkara mereka.  
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Dalam membicarakan lemahnya sanksi hukuman, maka analisis 

pemikiran dapat mengarah kepada dua aspek: 

a. Menyangkut peranan hakim dalam menjatuhkan putusan. Meski 

kesalahan terdakwa tepat dan dari segi materi peraturan perundang-

undangan sudah benar, namun di luar ketentuan yang digariskan 

tersebut, hakim selaku unsur penegak hukum bertanggung jawab 

dalam membentuk hukum dan harus jeli dalam meutuskan perkara, 

sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan 

pidana atau vonis, apalagi memberikan hukuman yang terlalu ringan 

bagi koruptor. 

b. Sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan 

ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan pidana korupsi.
50

 

4. Faktor Ekonomi 

Faktor kemiskinan juga merupakan bagian pendorong kuat 

seseorang melakukan korupsi. Salah satu penyebab kemiskinan adalah 

faktor natural, seperti kemalasan manusia, pengangguran, penyakit dan 

kondisi  dan situasi peperangan. Di samping faktor natural juga 

disebabkan faktor struktural yang berkaitan dengan struktur ekonomi, 

politik, sosial, budaya dan agama. 

Selain kemiskinan, ‗kekuarangan‘ juga merupakan faktor pemicu 

seseorang melakukan korupsi. Ia terdorong untuk korupsi, bukan karena 
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kemiskinan, tapi karena selalu merasa dalam kekurangan. Dalam Islam, 

munculnya penyakit ini disebabkan sikap hidup yang terlalu hedonisme 

dan terpengaruh dengan gaya konsumtif. Timbullah penyakit tamak yang 

dalam Islam disebut sebagi sifat tercela. Termasuk dalam hal ini pegawai 

pemerintahan yang mempunyai gaji minim. Meski memperoleh gaji yang 

tidak memungkinkan cukup dalam satu bulan namun ia masih dipandang 

berkecukupan dibandingkan orang-orang miskin.
51

 

Sebab-sebab korupsi pada umumnya sudah dibahas diatas, 

sedangkan sebab-sebab korupsi menurut al-Qur‘an dapat diketahui ketika 

menelaah ayat-ayat yang memuat bentuk-bentuk term korupsi. Setelah 

menganalisis makna kata, asbāb al-nuzul dan munasabah ayat-ayat terkait 

dengan term korupsi semisal ghulūl, hirabah, al-sariqah, al-s t, al-akl bil 

bāṭil dan ghaṣab diketahuilah bahwa sebab-sebab korupsi menurut al-

Qur‘an terdiri dari lima faktor yaitu: 

a. Faktor Pengkhianatan 

Penyebab korupsi yang terlihat adalam al-Qur‘an adalah karena 

sikap pengkhianatan yang masih melekat dalam diri seseorang. Itu 

berarti ada indikasi kurangnya sikap amanah dalam dirinya. Padahal 

amanah merupakan salah satu sikap inheren yang harus ditampilkan 

manusia dalam setiap aktivitas kehidupannya.  

Sikap pengkhianatan sangat ditentang oleh Allah Swt. dalam 

al-Qur‘an. Itu sebabnya Allah menurunkan ayat al-Maidah: 33, untuk 
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mengutuk apa yang dilakukan orang-orang yang murtad dari agama 

Islam dan membunuh pengembala-pengembala unta, kemudian 

menggiring unta-unta tersebut sebagai barang rampasan. Salah satu 

ayat menjelaskan amanah tersebut dapat dilaksanakan oleh manusia, 

sebagaimana tergambar dalam surah al-Ahzāb ayat 72:
52

 

َْرِض َواْلِجَباِل فَأَبَ ْيَن َأْن َيْحِمْلنَ َها  ََمانََة َعَلى الَسَماَواِت َواْْ ِإنَا َعَرْضَنا اْْ
ْنَساُن ِإنَُه َكاَن ظَُلوًما َجُهوًً  َها َوَحَمَلَها اِْْ َوَأْشَفْقَن ِمن ْ

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, 
bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul 

amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan 

dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat 

zalim dan amat bodoh.”53
 

 

b. Faktor Ketegasan Hukum 

Faktor ketegasan hukum, dalam kata lain apakah  hukum yang 

berlaku dalam masyarakat sudah tegas dan memiliki keadilan hukum. 

Penyebab korupsi ini dipahami dari term korupsi al-dalwu (al-

Baqarah:188), dengan bahwa seseorang tidak boleh memakan harta 

milik orang lain dengan jalan illegal. Dalam arti seseorang tidak boleh 

menyuap hakim hanya untuk memperoleh harta benda saudaranya. 

Setiap perkara yang memerlukan keputusan yang adil harus diserahkan 

kepada hakim. Kemudian seorang hakim berhak memutuskan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, hakim harus 

                                                           

 
52

 Hakim Muda Harahap, Ayat-ayat Korupsi, 119-121. 

 
53

 Al-Qur‘an, 33: 72. 



38 

 

 

memutuskan dengan tegas dan adil berdasarkan aturan-aturan hukum 

yang tegas pula.
54

 

c. Faktor Kemiskinan 

Istilah yang digunakan al-Qur‘an untuk menyebut orang-orang 

miskin, diantaranya dengan istilah al-maskanah jamak dari al-masākīn 

yang berarti kemiskinan. Dilihat dari makna dasar dari sakana ini, 

menandakan bahwa orang-orang yang dikategorikan miskin adalah 

mereka yang tidak memiliki usaha apapun. Karena ketiadaan modal, 

sehingga mereka senatiasa diam, tidak bergerak untuk bangkit. Itu 

sebabnya orang miskin dalam pandangan Rasulullah adalah mereka 

yang tidak mendapati kecukupan. 

Korupsi disebabakan kemiskinan merupakan suatu hal yang 

tidak bisa dipungkiri, karena memang bagaimanapun manusia 

merupakan mahkluk yang materil yang membutuhkan pangan, sandang 

dan rumah yang sudah seharusnya dipenuhi. Akan tetapi, walaupun 

seseorang tergolong miskin atau mempunyai gaji minim tidak berarti 

agama membenarkan tindakan korupsi.  Sebab korupsi akan selalu 

tergolong kejahatan yang harus dijauhi oleh siapapun. Siapapun yang 

melakukannya berarti telah melanggar aturan-aturan hukum.
55

 

d. Faktor Kerakusan 

Apabila kerakusan dilakukan bukan disebabkan persoalan 

ekonomi, maka penyebab yang teridentifikasi dalam al-Qur‘an adalah 
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sifat kerakusan dan keserakahan. Seperti sikap raja yang digambarkan 

dalam surah al-Kahfi ayat 79, yang dengan kekuasaan dan kekuatan 

yang dimiliki berkeinginan untuk merampas perahu nelayan demi 

keuntungan pribadi tanpa memedulikan kepentingan yang lain. 

Kerakusan pula yang memengaruhi sebagian orang-orang kaya 

dan orang-orang yang sudah dalam kecukupan untuk berbuat korupsi 

demi memuaskan atau demi memperkaya diri, keluarga maupun 

golongan.
56

 

e. Faktor Pendidikan Agama 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membimbing 

seseorang agar terbentuk hatinya. Pembentukan kata hati merupakan 

panggilan manusia kepada dirinya. Kata hati terbagi menjadi dua 

bagian. Pertama, kata hati otoritan. Kata ini dibentuk oleh pengaruh 

luar yaitu pendidikan yang berkaitan dengan kepatuhan, pengorbanan 

diri, dan tugas manusia atau penyesuaian sosialnya. Kedua, kata hati 

humanistik, yakni kata hati yang bersumber dalam diri manusia berupa 

pernyataan kepentingan diri dan integrasi manusia. 

Salah satu bidang pendidikan yang dianggap mampu membina 

dan mengatur pola tingkah laku, pola pikir dan pola bersikap seseorang 

adalah bidang pendidikan agama. Adanya beberapa ayat larangan 

memakan harta orang lain dengan jalan illegal (al-Nisā:29), tidak 

memenuhi janji (al-Baqarah:83), tidak memelihara amanah (al-Imrān: 

                                                           

 
56

 Ibid., 126-127. 



40 

 

 

161), dan (an-Nisā:105), mencuri (al-Maidah: 38), merampok (al-

Maidah: 33) dan sejumlah larangan lainnya, menunjukkan bahwa 

pendidikan agama sangat penting bagi seseorang agar dapat mejauhkan 

diri dari perbuatan tersebut. 

Maka untuk membentuk nilai-nilai agama dan moralitas 

seseorang, pendidikan agama tidak harus berorientasi kepada hal-hal 

yang bersifat simbol, ritual, dan legal-formalistik, tapi juga harus 

menggarap tiga ranah kemanusiaan, yakni ranah kognitif (intelektual), 

ranah afektif (emosional), dan ranah psikologi (motorik). Proses 

pendidikan akan dianggap sempurna apabila ketiga ranah ini digarap 

dalam satu paket untuk mendukung dan menambahi pendidikan yang 

bersifat simbolik, ritualistik, dan legal-formalistik.
57

 

 

D. Jenis-jenis Korupsi 

Korupsi mempunyai berbagai macam jenis sesuai dengan sudut 

pandanganya. Dilihat dari cara mendapatkan keuntungan pribadi atau 

golongan, korupsi dibagi menjadi korupsi aktif dan korupsi pasif. Di antara 

korupsi aktif adalah:
58

 

1. Memberikan sesuatu (hadiah) atau janji kepada pejabat (pegawai negeri 

atau penyelenggara negara) dengan maksud supaya berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

keawajibannya. 
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2. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. 

3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya 

atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan 

oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut. 

4. Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemerikasaan 

administrasi. 

5. Menggelapkan, merusakkan, dan menghancurkan barang, akta, surat, dan 

daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka 

pejabat yang berwenang atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan 

tersebut. 

6. Melakukan perbuatan curang atau membiarkan orang lain berbuat curang 

dalam proyek pembangunan yang ditanganinya. 

7. Menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan 

sesuatu atau memotong pembayaran. 

8. Memanfaatkan kewenangan, kesempatan, atau sarana ynag ada padanya di 

luar ketentuan. 

9. Memungut uang tambahan di luar biaya resmi dalam melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat. 

10. Memberikan sesuatu dalam rangka meraih kedudukan atau jabatan 

strategis. 
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Sedangkan korupsi pasif berupa penerimaaan sesuatu dari orang lain 

atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan 

kewajbannya. Diantaranya:
59

 

1. Menerima sesuatu (hadiah atau janji) karena berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 

2. Hakim yang menerima sesuatu (hadiah atau janji) untuk memepengaruhi 

putusan perkara yang diserahkan kepadanya. 

3. Polisi yang menerima sesuatu untuk membungkam tindakan kriminal yang 

seharusnya diusut  atau menerima sesuatu untuk dirinya dari masyarakat 

yang melakukan pelanggaran, misalnya pelanggaran lalu lintas, yang 

seharusnya denda pelanggaran masuk ke kas negara. 

4. Menerima sesuatu untuk mendukung seseorang meraih tujuan dan 

kepentingannya dalam menduduki jabatan strategis di birokrasi atau 

memenangnkan golongan atau partainya. 

5. Menerima sesuatu dari wajib pajak untuk memberikan keringanan pajak 

bagi wajib pajak. 

Secara sosiologis Syed Husain Alatas, mengklasifikasikan jenis-jenis 

korupsi menjadi 7 yaitu:
60

 

1. Korupsi Transaktif: korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal 

balik anatara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan 

bersama. 
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2. Korupsi Ekstroktif: korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk tekanan 

tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap untuk mencegah 

kerugian yang mengancam diri, kepentingan, orang-orangnya, atau hal-hal 

yang dihargai. 

3. Korupsi Investif: korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau 

jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. 

Keuntungannya diharapkan akan diperoleh dimasa datang. 

4. Korupsi Nepotistik: korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada 

teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka 

menduduki jabatan publik. Dengan kata lain, perlakuan pengutamaan 

dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang 

berlaku. 

5. Korupsi Autogenik: korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai 

kesempatan mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan 

pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahuinya sendiri. 

6. Korupsi Suportif: korupsi yang mengacu pada pencipataan suasana yang 

kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak 

korupsi. 

7. Korupsi Defensif: suatu tindak korupsi yang terpaksa dilakukan dalam 

rangka mempertahankan diri dari pemerasan. 
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E. Dampak Korupsi 

Korupsi tidak saja akan menggerumus struktur kenegaraan secara  

perlahan, tetapi juga menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang 

terdapat dalam negara. Korupsi muncul dari struktur birokrasi dan akan 

berimbas dengan menggrogoti struktur birokrasi tempat korupsi berlangsung. 

Akibat paling nyata dari fonemena korupsi adalah hilangnya kesadaran rakyat 

banyak tentang hak mereka sebagai warga negara dan ketidakpeduliannya 

pada sistem  kenegaraan suatu bangsa di mana korupsi berlangsung. 

Rakyat dalam struktur paling tradisional sekalipun, mengenali negara 

dalam posisi idealnya hendak mensejahterakan tiap individu dalam negara. 

Ketidakpedulian rakyat atas birokrasi, bila muncul anggapan bahwa birokrasi 

dan sistem pemerintahan, sekedar sebagai penyokong segala bentuk tindakan 

elite kelas atas dan kelas tertentu dan melupakan fungsinya dalam 

mensejahterakan dan memakmurkan warganya. 

Akibat korupsi yang lain, betapapun kecilnya akan menghambat laju 

pembangunan di Indonesia. Tindakan korupsi juga secara nyata akan 

berdampak langsung rakyat banyak yang lemah, yang tidak mempunyai 

kekuasaan politik, yang tidak memiliki hak demokrasi Pancasila, yang tidak 

mengeluarkan suara dan protesnya. Dan dalam masyrakat demikian keadaan 

tambah parah lagi, jika pers yang ada tidak dapat berfungsi dengan wajar 

menjaga dan mengawal kepentingan umum.
61
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Dampak korupsi yang lain bisa berupa:
62

 

1. Runtuhnya akhlak moral, integritas dan religiusitas bangsa. 

2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara. 

3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. 

4. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang. 

5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital. 

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses 

demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi  telah mendelegetimasi dan 

mengurangi kepercayaan  publik terhadap proses politik melalui money-

politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan 

publik, tidak adanya akuntabilitas publik serta menafikkan the rule of law. Di 

sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas 

umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, 

sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
63

 

Selain itu, korupsi memiilki dampak yang sangat besar baik secara 

ekonomi, politik maupun sosial budaya. Masyarakat sering tidak menyadari 

banyak kasus korupsi yang berdampak langsung. Masyarakat pada umumnya 

beranggapan, pihak yang dirugikan adalah negara atau pemerintah. Padahal, 

kerugian yang diderita negara atau pemerintah, langsung mengurangi upaya 
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untuk mensejahterakan rakyat. Beberapa contoh yang dapat menggambarkan 

itu antara lain:
64

  

1. Dampak Ekonomi 

Di antara dari dampak ekonomi adalah: 

a. Bantuan untuk pendanaan petani, usaha kecil maupun koperasi tidak 

sampai ke tangan masyarakat. Artinya, korupsi menghambat 

pembangunan ekonomi rakyat. 

b. Harga barang menjadi lebih mahal. Karena perusahaan harus membayar 

upeti atau biaya ‗siluman‘ sejak masa perizinan, produksi sampai 

distribusi. 

c. Sebagian besar uang hanya berputar pada segelintir elite ekonomi dan 

politik. Akibatnya sektor usaha yang berkembang hanya di sektor elite, 

sementara sektor ekonomi rakyat menjadi semakin kerdil. 

d. Mahalnya sektor pelayanan publik seperti mahalnya biaya pendidikan, 

atau biaya pengobatan/kesehatan yang seharusnya mendapat subsidi 

pemerintah. 

e. Upah buruh murah. Tingginya biaya siluman menurunkan tingkat 

keuntungan usaha. 

f. Produk petani tidak mampu bersaing. Tingginya biaya siluman 

mengakibatkan harga-harga faktor produksi pertanian (pupuk, pestisida, 

alat mekanik) sangat tinggi. 
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2. Dampak Politik
65

 

Sistem politik yang korup mengancam keabsahan pemerintahan dan 

pada akhirnya keabsahan negara karena produk yang dihasilkannya 

dianggap illegal. Pada saat keabsahan dan legitimasi pemerintahan semakin 

diragukan oleh rakyat, sangat mungkin rakyat melakukan gerakan politik di 

luar mekanisme demokrasi yang bisa jadi merusak tatanan berbangsa dan 

bernegara. Korupsi mengancam disintegrasi bangsa.  

3. Dampak Pelayanan Publik 

 Korupsi berdampak besar terhadap kaum miskin, sebab kaum 

miskin merupakan kelompok sosial paling tergantung dengan layanan-

layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain 

sebagainya. Menurutnya kemampuan keuangan negara secara langsung 

akan menurunkan kualitas pelayanan publik.
66

 

4. Dampak Sosial Budaya 

 Pada tingkat korupsi yang sudah bersifat sistemik, sebagian besar 

masayarakat tidak lagi menghiraukan aspek-aspek profesionalisme dan 

kejujuran. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan uang sogokan. 

Korupsi mendidik masyarakat untuk menggunakan cara-cara tidak 

bermoral dan melawan hukum untuk mencapai tujuannya. Butuh investasi 

besar dalam beberapa generasi untuk menegakkan kembali banguan moral 

ini.
67
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5. Dampak Hukum 

 Banyak penegak hukum yang merupakan orang-orang yang tidak 

bersih karena telah melanggar hukum pada saat pertama kali mendaftarkan 

diri. Penegak hukum ini tidak lagi berorientasi pada profesionalisme 

penegakan hukum, melainkan berorientasi mengembalikan modal dan 

meraih keuntungan. 

6. Dampak Sosial 

Kemiskinan sebagai produk korupsi, menimbulkan depresi sosial 

sehingga mendorong meningkatnya kriminalitas seperti perampokan, 

kekerasan, pemerkosaan, konflik sosial dan sebagainya.
68
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BAB III 

PENAFSIRAN  MUFASIR  TERHADAP AYAT-AYAT TINDAK PIDANA 

KORUPSI  

 

A. Klasikasifikasi Tindak Pidana Korupsi dalam al-Qur’an 

     Telah dirumuskan pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai berikut; pasal 2 ayat (1), 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. Pasal 3, setiap orang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi 

menyalahgunakan kewenagan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau 

perekonomian negara. Kemudian macam-macam korupsi dapat dikaitkan 

dengan istilah dalam al-Qur‘an sebagai berikut: 

10. Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara  (sariqah). 

11. Tindak Pidana Penyuapan (risywah). 

12. Korupsi Penyalahguanaan Jabatan (khiyānat). 

13. Tindak Pidana Pemerasan (al-Akl as-Su t). 

14. Tindak Pidana Curang (al-Akl al-Bāṭil). 

15. Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (ghasab). 

16. Tindak Pidana Gratifikasi (risywah). 
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17. Percobaan, Pemufakatan Jahat dan Pembantuan Melakukan Tindak 

Pidana Korupsi ( irabah). 

18. Tindak Pidana Lain yang Berhubungan dengan Hukum Acara 

Pemberantasan Korupsi (fasad). 

      Menurut M. Nurul Irfan, tindak pidana dalam fiqh jinayah (hukum 

pidana Islam) dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati terminologi 

korupsi di masa sekarang yaitu, ghulūl, (penggelapan), risywah (penyuapan), 

ghaṣab (mengambil paksa hak/ harta orang lain), khiyānat, sariqah 

(pencurian), al- irabah (perampokan), al-maks (pungutan liar), al-ikhtilās 

(pencopetan), dan al-i tilāb (perampasan).
69

 

      Muawar Fuad Noeh mengatakan bahwa korupsi dalam Islam bisa 

ditelusuri lewat istilah risywah (suap), sariqah (pencurian), al-gasysy 

(penipuan) dan khiyānat (pengkhianatan).
70

 

      Abu Fida‘ Abdurrafi‘ mengatakan apabila korupsi ditinjau dari syariat 

Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Suap menyuap disebut dengan risywah.  

2. Pungutan-pungutan liar dapat dikategorikan sebagai ar-risywah apabila 

kedua belah pihak sepakat, juga bisa dikategorikan sebagai perampasan 

(al-ghaṣbu) yakni apabila pungli itu bersifat memaksa, misalnya apabila 

tidak menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada yang berwenang, maka 

urusannya akan dipersulit, juga bisa dikategorikan sebagai pemungutan 

cukai (al-maks). 
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3. Mark up dapat dikategorikan sebagai penipuan (al-ghurūr) dan pemalsuan 

data dinamakan penyelewengan (khiyānat). 

4. Pembobolan bank dan penggelapan uang negara dapat dikategorikan 

sebagai pencurian baitul mal/ khas negara (al-ghulūl). 

 

B. Penafsiran Ayat-ayat Korupsi 

1. Al-akl al-Bāṭil 

a. Al-Baqarah: 188 

اِس  ُْْكاِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا ِمْن أَْمَواِل ال ََ ا َا ِإ َُكْم بِاْلَباِطِل َوتُْدُلوا ِِ ََ تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 بِاْاِ ِْ َوأَ ْ ُتْم تَ ْ َلُ ونَ 

“Janganlah kamu memakan harta kamu, antara kamu denga jalan 
yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada 

hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu 

mengetahui”.71
 

 

    Janganlah kamu mengambil atau menguasai harta di antara 

sesamamu, baik yang bersifat perorangan maupun badan hukum, 

dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syara‘.  

   Tuhan berfirman amwālukum ―hartamu‖ untuk memberi 

pengertian bahwa umatmu itu satu, dan umat itu satu dengan yang lain 

bantu-membantu. Untuk memberi tanbih (pengingat) bahwa 

menghormati dan memelihara harta sendiri, sama halnya menganiaya 
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harta orang lain berarti berbuat khianat (kejahatan) terhadap umat 

seluruhnya. Sebab, orang lain itu adalah salah satu anggota umat.
72

 

   Dengan kita menghalalkan harta orang yang berada di tangannya 

dengan cara tidak benar berarti menghalalkan orang lain mengambil 

(menghalalkan) harta kita, apabila dia sanggup mengambilnya. 

   Masuk ke dalam pengertian batal adalah: 

1. Riba, karena riba adalah memakan harta manusia dengan tidak ada 

imbangan (imbalan sepadan). 

2. Risywah, uang sogok (suap) yang diberikan kepada hakim (aparat 

pemerintah). 

3. Sedekah kepada orang yang masih mampu mencari atau 

mengusahakan nafkah yang mencukupi kebutuhan hidupnya. 

4. Sedekah yang diterima orang yang masih mampu berusaha. Karena 

itu, tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menerima sedekah, 

sedangkan dia tidak sangat mebutuhkan sedekah itu. 

5. Harga-harga (hasil penjualan) jimat dan jampi-jampi, imbalan 

khataman (pembacaan) al-Qur‘an, pembacaan surat Yaasiin untuk 

menyelesaikan hajat atau untuk merahmatai orang mati 

6. Manganiaya manusia dengan merampas sesuatu manfaat yang 

menjadi haknya, umpamanya tidak memberi upah kepada orang 

upahan (pekerja) atau mengurangi besarnya upah dari upah yang 

layak atau dari upah yang sudah ditentukan. 
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7. Harta-harta yang diperoleh dengan cara menipu dan memperdayai 

orang lain. 

8. Upah ibadat, seperti upah berpuasa dan upah sembahyang. 

    Para pengajar ilmu dan agama yang menerima upah, sama 

kedudukannya dengan para tukang dan kuli upahan. Tidak ada pahala 

bagi amal usahanya. Yang diberi pahala hanyalah kesanggupan dalam 

menyempurnakan perbuatannya dan bersikap ikhlas atas pekerjaan itu. 

   Kata wa tudlū bihā ilal ukkāmi yang diratikan ―jangan kamu 

membawa sesamamu kepada hakim‖. Janganlah kamu memanfaatkan 

para hakim yang menerima suap darimu untuk mengambil sbagian 

harta milik rang lain dengan sumpah dan saksi palsu, sehingga hakim 

menjatuhkan keputusan yang membenarkan atau menenangkan 

dakwaan tuntutanmu. Padahal, kamu mengetahui apa yang kau 

lakukan itu merupakan perbuatan maksiat. 

   Hukum qadhi hanya berlaku lahiriahnya (formalnya) saja. 

Keputusan hakim tidak bisa menghalalkan sesuatu yang sesungguhnya 

haram. apabila hakim memutuskan suatu akad nikah adalah sah, 

sedangkan nilai itu menggunakan saksi palus, maka tidak halal bagi si 

lelaki menyetubuhi perempuan yang diakui sebagai istrinya 

berdasarkan keputusan hakim (penghulu), yang dia tahu keputusan itu 

benar. Demikian pula keputusan hakim mengenai harta dan akad-akad 

(transaksi) yang lain.
73

 

                                                           

 
73

 Ibid., 308-309. 



54 

 

 

Seperti yang telah diterangkan dalam hadith: 

َْْْصُم ، فَ َلَ ل بَ ْ َضُكْم أَْن َيُكوَن أَبْ َلَغ ِمْن بَ ْ ٍض ،  ِِ ا ُ يَْأتِي ِإََا أَ َا َبَشٌر ، َوِإ 
َِى ِقْطَ ٌة  َِق ُمْسِلٍم ، فَِإََا  ِِ ُ ُ ِبَذِلَك ، َفَ ْن َقَضْيُت َل ُ َصاِدٌق فَأَْقِضى َل فََأْحِسُب أَ 

رُْكَها  َا أَْو لَِيت ْ اِر ، فَ ْلَيْأُخْذ ِمَن ال
“Sesungguhnya saya adalah manusia (seperti manusia lainnya). 

Sesungguhnya orang yang terlibat pertengkaran mendatangi saya, 

maka mungkin saja sebagian dari kalian (orang-orang yang 

bertengkar) lebih mampu beragumen daripada yang lainnya maka 

saya (Nabi) menduga bahwa sungguh dia yang benar, lalu saya 

putuskan (perkata itu) dengan memenangkannya. Barangsiapa  yang 

telah saya putusnya dengan (mengambil) hak sesama muslim, maka 

sesungguhnya keputusan itu adalah potongan bara api neraka, maka 

terserah dia mengambilnya atau menolaknya”.74
 

 

Jadi maksud ayat dan hadith di atas, bahwa Nabi menyerahkan 

kepada mereka yang berpekara, karena merekalah yang mengetahui 

hakikat gugatan yang sebenarnya. Maka, keputusan hakim tidak 

menjadikan halalnya sesuatu yang haram dan tidak menjadikan 

haramnya sesuatu yang halal. Keputusan hakim itu hanya kelaziman 

lahiriah, sedang dosanya tetap ditanggung oleh orang yang berbuat 

curang.
75

 

b. An-Nisā: 29 

َارًَة َعْن تَ رَاٍض  َُكْم بِاْلَباِطِل إَِ أَْن َتُكوَن ِِ يَا أَي َها الِذيَن َآَمُوا ََ تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
َ َكاَن ِبُكْم َرِحيً ا  ِمُْكْم َوََ تَ ْقتُ ُلوا أَ ْ ُفَسُكْم ِإن الل

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

kamu di antara kamu dengan jalan yang ba ṭil. Tetapi (hendaklah) 

dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu. Dan 
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janganlah kamu membunuh diri kamu; sesungguhnya Allah terhadap 

kamu Maha Penyayang”.76
 

 

  ―Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta 

kamu diantara kamu dengan baṭil, kecuali bahwa ada dalam perniagaan 

dengan ridha diantara kamu‖. Mula-mula ayat ini diturunkan kepada 

orang yang beriman. Karena orang yang telah menyatakan percaya 

kepada Allah, akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang 

ditentukan oleh Allah. Apabila golongan yang setia menjalankan 

perintah Allah karena imannya, telah memberikan contoh yang baik, 

niscaya yang lain akan ikut.
77

 

  Janganlah orang-orang mukmin menjadi tamak (rakus) terhadap 

orang lain, dengan mengambil hak-hak itu tanpa melalui jalan yang 

benar. Karena itu, janganlah kamu memakan/mengambil harta saudara-

saudaramu (orang atau pihak lain) dan jangan kamu bersengketa karena 

masalah harta, yang kamu peroleh dengan jalan yang baṭil (curang).
78

 

  Jalan yang baṭil menurut syara‘ adalam mengambil harta orang 

atau pihak lain dengan cara yang tidak diridhai (disetujui) pleh 

pemiliknya, atau membelanjakan harta bukan pada tempatnya. Termasuk 

ke dalam jalan baṭil adalah berbuat curang, menipu, riba, korupsi, 

berlaku boros, (tidak efesien, membengkakkan atau mark up dana 

proyek), dan membelanjakan harta pada jalan-jalan yang haram.
79
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2. Ghulūl  

Al-Imran: 161 

َا َغل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُ  تُ َوَ ُكل  َ ْفٍس َما َكَسَبْت َوُْم  ٍ أَْن يَ ُغل َوَمْن يَ ْغُلْل يَْأِت ِِ َوَما َكاَن لَِِِ
ََ يُْظَلُ وَن 

―Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat. Barangsiapa yang berkhianat, 

maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang 

dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan 

tentang apa yang ia kerjakan, sedang mereka tidak dianiaya”.80
 

 

  Semua orang yang berkhianat dalam masalah harta rampasan 

perang, mereka akan membawa barang itu pada hari kiamat kelak, supaya 

aibnya disaksikan oleh khalayak ramai. Sebagian mufasir berpendapat, 

bahwa ayat ini diambil dhahir-nya, yaitu memang benar-benar para 

pengkhianat itu memikul barang curiannya. Mereka berdalil dengan 

berbagai riwayat.
81

 

  Kata Abu Muslim al-Asfahani: ―Yang dimaksud dengan membawa 

atau mendatangkan adalah: Allah mengetahui dengan jelas‖. Tegasnya, 

segala pengkhianatan yang kita lakukan, Allah mengetahuinya, walaupun 

telah disembunyikan serapat mungkin. Allah akan melahirkan  

(memperlihatkan) apa yang disembunyikan itu pada hari kiamat nanti, 

supaya kita semua tahu. Tegasnya, sesudah pengkhianatan-pengkhianatan 

barang rampasan perang itu mendatangkan barang-barang yang 

disembunyikan, maka Allah menyempurnakan pembalasannya. Mereka 
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tidak bisa mengelak sedikit pun atas perbuatan curangnya selama masih 

hidup di dunia.
82

 

Dalam hadis, Nabi SAW banyak pula menyebutkan larangan 

berkhianat (korupsi) dan suap, antara lain: 

ِ َجاَرْيِن َِ اَأْرِض أَْو َِ  ْْ َُِِدوَن الِرْجَل ِ َعز َوَجل ِذرَاٌع ِمَن اَأْرِض  أَْعَظُم اْلُغُلوِل ِعَْد الل
ََ يَ ْوِم  َْ ِإ ُ ِمْن َسْبِع أََرِض ُ طُِوَق ِ ِذرَاعاً فَِإَذا اقْ َتطََ  َا ِمْن َحِظ َصاِحِب ُُ الداِر فَ يَ ْقَتِطُع َأَحُد

اْلِقَياَمِة 
“Korupsi yang paling besar menurut pandangan Allah ialah sejengkal 
tanah. Kamu melihat dua orang tanahnya atau rumahnya berbatasan. 

Kemudian salah seorang dari keduanya mengambil sejengkal dari milki 

saudaranya itu. Maka jika dia mengambilnya, akan dikalungkan 

kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari kiamat”.83
 

 

3. Sariqah  

Al-Maidah: 38 

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم  ِ َوالل َا َكَسَبا َ َكاًَ ِمَن الل َوالسارُِق َوالسارَِقُة فَاْقطَُ وا أَْيِديَ ُهَ ا َجزَاًء ِِ
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 

sebagai siksaan dari Allah dan Allah Mahaperkasa lagi 

Mahabijaksana”.84
 

 

 Gerombolan perampok, pembegal yang merusak keamanan, 

memerangi Allah dan Rasul, dengan cara kekerasan dan dengan senjata 

merampas hak milik orang lain. Jiwa orang itu memang sangat kasar, 

sebab hukuman bagi mereka sangat besar. Tetapi ada lagi pengambil hak 

milik orang lain dengan cara mencuri, dengan cara sembunyi-sembunyi, 
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mencuri sedangkan pemiliknya sedang tidur, mencopet ketika korbannya 

sedang lemah.
85

 

 ―Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka 

hendaklah kamu potong mereka, sebagai balasan atas apa yang telah 

mereka perbuat. Allah menganjurkan kepada masyarakat yang mukmin, 

yang takwa dan jalan yang akan menyampaikan kepada Allah dan 

berjuang bersungguh-sungguh di dalam segala pekerjaan yang baik, agar 

mendapat kebahagiaan.  Orang yang mukmin niscaya tidak akan mencuri 

harta benda orang lain. Tetapi ada juga dalam masyarakat yang begitu 

rusak jiwanya sehingga cepat saja tangannya mengambil harta benda orang 

lain, padahal orangnya sangat susah dalam mendapatkan harta tersebut.
86

 

 Menurut hukum yang dilakukan khalifah yang keempat, 

seperempat dinar mas atau seharganya, sudah boleh hakim memotong 

tangannya. Harganya menurut perak adalah tiga dirham. Sebab itu, Imam 

Syafi‘i pun menetapkan memang seperempat dinar emas itulah batas 

paling kecil yang telah membolehkan hakim memotong tangan pencuri. 

Baik yang dijalankan oleh keempat khalifah itu atau yang ditetapkan oleh 

Imam Syafi‘i ialah berdasarkan kepada hadith.
87

 

Di dalam hadis juga ditegaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

ُ لَ  َْبَل فَ تُ ْقَطُع يَُد ْْ ُ ، َوَيْسرُِق ا ُ السارَِق ، َيْسرُِق اْلبَ ْيَضَة فَ تُ ْقَطُع يَُد َعَن الل
“Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur, lalu 
dipotong tangannya, dan mencuri seutas tali, lalu dipotong tangannya”.88
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4. Al-akl as-Su t 

a. Al-Maidah: 42 

ُهْم َوِإْن  َ ُهْم أَْو أَْعِرْض َع ْ اُعوَن لِْلَكِذِب َأكاُلوَن لِلسْحِت فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ ََ
ُُِب   َ َ ُهْم بِاْلِقْسِط ِإن الل ُهْم فَ َلْن َيُضروَك َشْيًئا َوِإْن َحَكْ َت فَاْحُكْم بَ ي ْ تُ ْ ِرْض َع ْ

 َْ اْلُ ْقِسِط
“Mereka adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, 

banyak memakan yang haram. Jika seandainya mereka datang 

kepadamu maka putuskanlah di antara mereka, atau berpalinglah 

dari mereka; jika seandainya engkau berpaling dari mereka maka 

mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika 

seandainya engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah 

perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah 

manyukai orang-orang yang adil”.89
 

 

        Hal yang demikian tidak mengherankan, karena orang-orang 

Yahudi pada saat al-Qur‘an diturunkan adalah orang-orang yang 

sangat suka mendengar berita dusta. Selain itu juga sangat gemar 

menyiarkan kabar bohong dan sangat memakan banyak barang haram. 

jika mereka datang kepadamu meminta keadilan, maka hukumlah 

menurut pendapat kamu. Atau tolaklah urusan-urusan mereka dengan 

pemimpin-pemimpinnya sendiri. 

         Hal ini mengenai orang-orang kafir yang telah membuat 

perjanjian damai dengan kita. tegasnya, tidak wajib bagi para hakim 

Islam memutuskan perkara orang-orang kafir yang telah membuat 

perjanjian damai.  Mereka boleh memutuskan dan boleh menolak serta 
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menyerahkan kepada pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Hakim 

Islam boleh mengerjakan mana yang dipandang maslahat.
90

 

Kata  ِ َأَكاُلوَن لِلُسْح berarti banyak memakan harta yang haram 

atau suap. Pada mulanya su t berarti sesuatu yang membinasakan. 

Sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. Ada juga yang 

menyatakan bahwa kata tersebut pada mulanya digunakan untuk 

melukiskan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. 

Sesorang yang tidak peduli dari mana dan bagaimana ia memperoleh 

harta, maka ia dipersamakan dengan binatang yang melahap segala 

macam makanan, sehingga pada akhirnya ia binasa oleh perbuatannya 

sendiri.
91

 

Pada masa sekarang tradisi suap atau tradisi al-su t masih 

terus berkembang dalam masyarakat, karena sebagian mereka masih 

menganggap suap sebagai hal wajar dan tidak menyalahi aturan. Suap 

terjadi hampir di semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Banyak yang belum memahami bahwa suap, baik 

memberi maupun menerima, termasuk tindak korupsi. Di berbagai 

negara maju, suap masih banyak terjadi dengan berbagai bentuk. Suap 

juga tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan atau publik, tetapi juga 

                                                           

 
90

 Teungku M. Hasbi as-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur‟anul Majid An- Nur, 1082. 

 
91

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, 

(Ciputat; Lentera Hati, 2000), 94. 



61 

 

 

terjadi di sektor swasta dan korporasi yang melibatkan antara 

perusahaan dan pejabat publik.
92

 

Dari sini dapat dipahami bahwa sebenarnya ketika orang-orang 

Yahudi yang datang meminta putusan kepada Nabi SAW mereka 

dalam keraguan atau menduga bahwa Nabi SAW akan memutuskan 

sesuatu yang menyenangkan mereka, tetapi ternyata dugaan mereka 

meleset sehingga mereka menyesal. Sedang penggunaan kata tersebut 

ketika memberi pilihan kepada Nabi SAW memutuskan atau tidak 

untuk mengisyaratkan bahwa Nabi SAW tidak antusias untuk 

memberi putusan, karena Nabi yakin bahwa mereka sebenarnya tidak 

menuntut keadilan tetapi menuntut sesuatu putusan yang sesuai 

dengan hawa nafsu mereka.
93

 Rasulullah SAW bersabda: 

ُْْْكمِ  ُ الراِشَى َواْلُ ْرَتِشَى َِ ا  َلَ َن الل
“Allah melaknat penyuap dan yang menerima suap dalam masalah 
hukum”.94

 

 

b. Al-Maidah: 62-63 

ُهْم ُيَسارُِعوَن ِِ اْاِ ِْ َواْلُ ْدَواِن َوَأْكِلِهُم السْحَت لَِبْئَس َما َكا ُوا يَ ْ َ ُلوَن  َوتَ َرى َكِثرًا ِم ْ
ْ َ َوَأْكِلِهُم السْحَت لَِبْئَس َما َكا ُوا َ ٦٢ُ ُِِِم اْاِ ُُم الربا ِيوَن َواْأَْحَباُر َعْن قَ ْو َها َلْوََ يَ  ْ

َ ُ ونَ   ٦٣ََُيْص
―Dan engkau akan melihat banyak dari mereka beresegera dalam 

dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat 

buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Mengapa Ar-rabāniyyūn 
dan pendeta-pendeta mereka tidak menghalangi mereka dari 
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perkataan mereka yang dosa dan makanan yang haram? 

Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu”.95
 

 

   ―Dan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka berlomba-

lomba dengan dosa dan permusuhan dan memakan harta yang haram. 

kalau mereka telah berkumpul dengan mereka, maka yang mereka 

rencanakan selain dari mengejek dan main-main ialah bicara hal dosa. 

Yaitu segala perkataan atau perbuatan yang mencelakakan diri mereka 

sendiri yang mengatakannya dan permusuhan karena dengki dan 

aniaya, dan melanggar batas-batas yang akan merusak kepada orang 

lain, dan makan yang haram, diantaranya adalah suap, korupsi, 

mencari segala macam kekayaan, walaupun dengan menipu, 

mengecoh, memakan riba.
96

  

    Buruk akibatnya bagi keruntuhan mereka sendiri.  Orang-orang 

yang semacam inilah yang mencoba menghalangi kebenaran dan benci 

kepada kejujuran. Akhlak mereka kian rusak. Sebab itu mereka akan 

menghancurkan diri mereka sendiri, sebagaimana kurang sopannya 

pemuda-pemuda Qainuqa‘, menarik-narik kain perempuan yang 

sedang berjual beli degangan mereka.  

   Ayat ini adalah  peringatan bahwasannya keruntuhan akhlak 

umat, sebagian besar terpikul tanggung jawabnya ke atas pundak 

ulama, umat salah karena berbuat dosa akibat dari kebodohannya. 

Tetapi ulama berdiam diri adalah lebih salah karena mereka tahu, 
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sebab di ayat 62 telah dijelaskan bahwa amat jahatlah pekerjaan orang-

orang awam itu, sedang di ayat 63, dijelaskan bahwa amat jahat pula 

apa yang telah diperbuat oleh pendeta dan orang alim diantara 

mereka.
97

  

5. Hirabah  

Al-Maidah: 33 

ُ َوَيْسَ ْوَن ِِ اْأَْرِض َفَساًدا أَْن يُ َقت ُلوا أَْو ُيَصلُبوا أَْو  َ َوَرُسوَل َُُارِبُوَن الل ِإََا َجزَاُء الِذيَن 
ُْم ِِ  ُْم ِخْزٌي ِِ الد ْ َيا َوَِ َِ َفْوا ِمَن اْأَْرِض َذِلَك  ٍف أَْو يُ  ْ ََ تُ َقطَع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخ

َِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم  اْْ
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 

dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 

bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang 

demikian itu sebagai suatu pengkhianatan mereka di dunia, dan di akhirat 

mereka mendapat siksaan yang besar.  Kecuali orang-orang yang taubat 

(di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; 

maka ketahuliah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”.98
 

 

 Tidak ada pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah 

dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi selain dibunuh 

atau disalib atau dipotong tangan kanan dengan kaki kiri atau diusir dari 

negerinya. Memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah mengadakan 

kekacauan, menghilangkan ketentraman, menentang hak-hak syara‘ dan 

menahan zakat. Abu Bakar telah memerangi orang-orang Arab yang tidak 
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mau mengeluarkan zakat. Allah telah menerangkan hukum (had) bagi 

pembunuhan, bagi para pencurian dan hukum mengambil harta orang.
99

 

 Untuk pembunuhan dilaukan qisas, kecuali kalau dimaafkan, untuk 

pencurian dipotong tangan, serta untuk gangguan harta membayar dan 

mengganti kerugian. Menurut pendapat jumhur, ayat ini mengenai kaum 

perampok (pembegal) yang terang-terangan mengadakan keonaran. 

Menurut para ulama, ada tiga syarat dalam menetapkan hukum ini. 

a. Menggunakan senjata. 

b. Bertempat di suatu tempat yang terpencil dan sukar memperoleh 

pertolongan bila kita diserang oleh mereka itu. 

c. Bertindak terang-terangan. 

 Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka adalah hukuman mati 

atau menyalib mereka atau memotong kaki kanan dan tangan kiri atau 

mengusir dari kampung halaman. Mana yang akan dilakukan dari yang 

empat ini, Allah menyerahkan kepada pertimbangan hakim. Jumhur ulama 

berpendapat bahwa hukuman mati dijatuhkan atas orang yang pernah 

membunuh. Hukuman menyalib dijatuhkan kepada orang yang pernah 

menyerobot harta orang lain. Hukuman memotong tangan kanan dan kaki 

kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan (bersilang) kepada orang yang 

banyak mengancam dan menimbulkan ketakutan dan menyerobot harta 
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orang. Hukuman diusir dari negeri dan dijatuhkan kepada orang yang 

menyerobot harta orang saja.
100

 

6. Ghaṣab  

Al-Kahfi: 79 

ُْم َمِلٌك يَْأُخُذ  َْ يَ ْ َ ُلوَن ِِ اْلَبْحِر فََأَرْدُت أَْن أَِعيبَ َها وََكاَن َورَاَء أَما السِفيَُة َفَكاَ ْت ِلَ َساِك
ُكل َسِفيٍَة َغْصًبا 

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja 

di laut, dan Aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan 

mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera”.101
 

 

 ―Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang 

berusaha di laut. Artinya bahwa perahu yang aku rusakkan atau aku beri 

cacat itu ialah kepunyaan nelayan atau penangkap ikan. Mereka itu 

sebagaimana kebanyakan nelayan adalah orang-orang miskin. Mencari 

ikan sekedar dapat akan dimakan. ―Maka aku hendak memberi cacat 

padanya. Aku akan bocorkan perahu itu karena di belakang mereka ada 

seorang raja yang mengambil tiap-tiap perahu dengan jalan sewenang-

wenang‖.102
 

 Raja itu amat dzalim kalau kelihatan olehnya ada perahu orang 

yang bagus, diambil dan dikuasainya saja dengan tidak membayar 

harganya, dan tidak ada orang yang berani membuka mulut apabila raja itu 

telah bertindak. Tetapi apabila dilihatnya ada sebuah perahu yang rusak, 

atau buruk tidak berkenan hatinya ditinggalkannya saja. Maka kalau 
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perahu itu aku rusakkan, raja tidak akan merampoknya lagi dan nelayan-

nelayan yang miskin itu dapatlah memperbaiki perahu mereka kembali.
103

 

7. Khiyānat  

Al-Anfal: 27 

َ َوالرُسوَل َوََُو ُوا أََما َاِتُكْم َوأَ ْ ُتْم تَ ْ َلُ وَن  ََُو ُوا الل يَا أَي َها الِذيَن َآَمُوا ََ 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui”.104
 

 

Kata (ََُو ُوا ) takhūnū terambil dari kata (اْون) al-khaun yakni 

―kekurangan‖, antonimnya adalah (الوفاء)  al-wafā‘ yang berarti 

―kesempurnaan‖. Selanjutnya kata khiyānat digunakan sebagai antonim 

dari amānat karena jika sesorang mengkhianati pihak lain maka dia telah 

mengurangi kewajiban yang harus ia tunaikan. Kata (أما ات) amānat 

adalah bentuk jamak dari (ة  yang berarti (أمن) yang terambil dari kata (أم

merasa aman dan percaya. Siapa yang dititipi amanat, maka yang 

menitipkannya percaya kepadanya dan merasa aman bahwa sesuatu yang 

dititipkan itu akan dipelihara olehnya secara aktif atau paling tidak secara 

pasif sehingga bila tiba saatnya diminta kembali oleh yang menyerahkan, 
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ia akan mendapati titipannya tidak kurang, tidak rusak, tetap sebagaimana 

diserahkan.
105

 

Segala sesuatu yang berada dalam genggaman manusia adalah 

amanat Allah. Agama adalah amanat Allah, bumi dan segala isinya adalah 

amanat-Nya, keluarga dan anak-anak adalah amanat-Nya bahkan jiwa dan 

raga masing-masing manusia bersama potensi yang melekat pada dirinya 

adalah amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dikembangkan. 

Amanat manusia terhadap manusia mencakup banyak hal, bukan hanya 

harta benda yang dititipkan, atau ikatan perjanjian yang disepakati tetapi 

juga termasuk rahasia yang dibisikkan. 

Pengulangan kata (تخونو) oleh al-Baqa‘i dipahami sebagai isyarat 

bahwa khianat kepada Allah berbeda berkhianat kepada selain-Nya. 

Khianat kepada Allah bersifat hakiki, karena segala sesuatu termasuk apa 

yang diamanatkan oleh manusia kepada manusia lainnya bersumber dari-

Nya, sedang khianat kepada selain-Nya, bersifat majazi. 

Thabāthabā‘i  memahami penggalan kalimat (  sebagi (تخونو أماناتكم

satu kesatuan yang berkaitan dengan khianat kepada Allah dan Rasul. Ada 

amanat Allah kepada manusia seperti hukum-hukum yang disyariatkan-

Nya agar dilaksanakan, ada amanat Rasul SAW kepada manusia, seperti 

keteladanan yang beliau tampilkan, ada amanat antara sesama manusia 

seperti penitipan harta benda dan rahasia. Ada lagi yang merupakan 

amanat baersama— Allah, Rasul, dan kaum mukmin yaitu persoalan-
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persoalan yang diperintahkan Allah dan dilakukan oleh Rasul SAW dan 

yang diraih manfaatnya oleh kaum mukmin seluruhnya. Amanat ini 

melahirkan tegaknya kemaslahatan masyarakat. Ini antara lain seperti 

rahasia-rahasia militer atau politik yang apabila dibocorkan, merugikan 

kaum muslim sekaligus melanggar hak Allah dan Rasul SAW.
106

 

Siapa yang mengkhianati amanat ini berarti mengkhianati ketiga 

pihak yang disebut di atas, dan ketika itu dia mengetahui bahwa amanat 

yang ia khianati itu menyangkut seluruh masyarakat termasuk di 

dalamnya, diri sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat buruk, karena 

seorang yang berakal, mengetahui betapa buruknya khianat apalagi 

mengkhianati dirinya sendiri. 

Firman  Allah ( و  sedang kamu mengetahui, dipahami oleh (وأنتم تعل

Thabathaba‘i sebagai tujuan untuk membangkitkan fitrah dan rasa 

kepedulian yang muncul dari lubuk hati, agar menghindari khianat itu. 

Penggalan akhir ayat ini, menurutnya bukanlah syarat larangan berkhianat. 

Memang, ada yang memahami penggalan itu sebagai satu bentuk 

toleransi untuk melakukan khianat. Seakan-akan ayat ini menyatakan: 

―Kalau khianat itu kamu ketahui, maka itu terlarang tetapi kalau kamu 

tidak mengetahui atau tidak sadar tentang adanya kekurangan, maka itu 

dapat ditolerir.‖ Pendapat ini kurang tepat karena kesalahan atau 

kekuranga dalam memberi hak pihak lain, bahkan dalam hal apapun – jika 
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tidak diketahui bahwa telah terjadi atau dilakukan – maka yang demikian 

tidak dinamai khianat. 

Adalagi yang memahami penggalan ayat di atas dalam arti padahal 

kamu mengetahui betapa buruk akibat mengkhianati Allah dan Rasul serta 

mengetahui pula bahwa mengkhianati amanat siapapun haram hukumnya. 

Terakhir ada yang memahaminya ―padahal kamu adalah orang-orang yang 

terus menerus tahu bahwa pengkhianatan terhadap siapapun terlarang.‖107
 

8. Fasad 

Al-Maidah: 64 

ُ َمْبُسوطََتاِن يُ ِْفُق َكْيَف  َا قَاُلوا َبْل يََدا ِ َمْغُلوَلٌة ُغلْت أَْيِديِهْم َولُِ ُوا ِِ َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد يَُد الل
َ ُهُم اْلَ َداَوَة  َا بَ ي ْ ُهْم َما أُْ زَِل إِلَْيَك ِمْن َرِبَك طُْغَيا ًا وَُكْفرًا َوأَْلَقي ْ َيَشاُء َولََيزِيَدن َكِثرًا ِم ْ

ُ َوَيْسَ ْوَن ِِ اْأَْرِض َفَساًدا  َا الل ََ يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ُكلَ ا أَْوَقُدوا  َارًا لِْلَحْرِب أَْطَفَأ َواْلبَ ْغَضاَء ِإ
ُُِب اْلُ ْفِسِدينَ   ََ ُ  َوالل

“Orang-orang Yahudi berkata: „Tangan Allah terbelenggu‟. Tangan 
merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa 

yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan 

Allah terbuka; Dia menafkahkanku sebagaimana Dia kehendaki. Dan 

pasti apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu akan menambah 

pelampauan batas dan kekufuran oleh banyak di antara mereka sampai 

hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah 

memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah 

tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan”.108
 

 

 Sebagian orang Yahudi  menyatakan bahwa tangan Allah itu 

tergenggam dan kikir. Pernyataan itu dirujukkan kepada seluruh bangsa 

Yahudi, padahal yang mengatakan hanya sebagian saja, maksudnya untuk 

menyatakan bahwa seluruh umat itu dipandang sebagai suatu pribadi, satu 

sama lain terikat.  
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 Merekalah sebenarnya yang telah dijadikan Allah sebagai orang-

orang kikir dan terlalu mementingkan diri sendiri. Merekalah orang-orang 

yang dikutuki oleh Allah karena ucapan yang mereka lontarkan. Memang, 

menurut kenyataan bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling kikir, tidak 

mau memberikan harta, kecuali jika terbayang adanya keuntungan di balik 

pengeluaran itu. Ayat ini mengandung permohonan semoga Allah 

menjauhkan bangsa Yahudi dari rahmat-Nya.
109

 

 Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di 

muka bumi dan kelak Dia akan mengganjar mereka dengan siksa yang 

seberat-beratnya. Allah membenci mereka yang membuat kerusakan. 

Karena itulah, mereka tidak bisa mencapai tujuan usahanya karena 

berkehendak merusak hikmat Allah, merusak kebaikan menusia, dan 

kemakmuran negara.
110

 

 

C. Upaya Pemberantasan Korupsi dalam al-Qur’an 

Al-Qur‘an merupakan wahyu Allah SWT karena posisinya sebagai 

wahyu maka al-Qur‘an mempunyai kemampuan untuk membentuk budaya 

masyarakat. Jika kita menengok kepada kondisi Indonesia yang mayoritas 

penduduknya muslim, terutama yang masih tinggal di pedesaan masih 

berpegang teguh terhadap ajaran Islam dengan kitab sucinya al-Qur‘an. Jika 

ditelusuri lebih jauh, ternyata al-Qur‘an mempunyai dimensi sosial yang 
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sangat tinggi, dengan kata lain, al-Qur‘an sangat memperhatikan dimensi 

sosial kemasyarakatan. 

Tentu saja al-Qur‘an mempunyai solusi untuk pemberantasan korupsi. 

Al-Qur‘an tidak saja mampu meningkatkan spiritualisasi umatnya untuk 

menjauhi apalagi memakan harta rakyat dengan cara yang rakus dan baṭil. Al-

Qur‘an tidak saja melarang kita berbuat demikian, tetapi juga menunjukkan 

kita untuk memilih penguasa yang adil dan menjahui penguasa yang korup 

dan zhalim. Seperti dalam Firman-Nya dalam surat al-Naml: 34, al-Kahf:71, 

Saba‘:34-35, az-Zukhruf: 23, al-‗Isrā‘: 16, dan Hūd: 27 yang kesemuanya itu 

menjelaskan bagaimana perbuatan para penguasa yang zhalim dan korup yang 

ingin menang sendiri serta menghina penduduk yang mereka kuasai.
111

 

Kemudian al-Qur‘an memberikan solusi jika terlanjur orang-orang 

yang zhalim itu menjadi penguasa, maka rakyat hendaklah membuat oposisi 

untuk melawan penguasa yang zhalim tersebut, seperti yang telah dijelaskan 

dalam surat al-Hujurat: 9. Yang artinya “Dan kalau ada dua golongan dari 

mereka yang beriman itu  berperang, hendaklah kamu damaikan antara 

keduanya. Tapi kalau  yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, 

hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali 

pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya 

menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang berlaku adil”. Di sisi lain al-Qur‘an juga telah 
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mengecam orang-orang yang melakukan tindak korupsi sebagai orang yang 

celaka dan akan di azab yang pedih, seperti dalam surat al-Hasyr:7.  

Selain itu, terdapat beberapa cara yang ditunjukkan oleh syariat Islam 

dalam uapaya memberantas korupsi di antaranya:
112

 

1. Sistem pengajian yang layak, aparat pemerintah harus bekerja dengan 

sebaik-baiknya. Hal itu sangat sulit berjalan dengan baik apabila gaji 

mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa. 

2. Larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan 

seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, 

karena buat apa memberi sesuatu apabila tanpa maksud dibelakngnya, 

yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi 

hadiah. 

3. Perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah 

kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang 

cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi. 

4. Teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para 

pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari 

korupsi. Dengan takwa, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan 

penuh amanah. 

5. Hukuman setimpal. Pada dasarnya, orang akan takut menerima resiko 

yang akan mencelakakan dirinya, termasuk apabila ditetapkan hukuman 

setimpal kepada koruptor. 
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6. Pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau 

menghilangkan korupsi. 

 

D. Perbuatan yang termasuk Tindak Pidana Korupsi 

1. Menyogok Agar Lulus PNS 

Hal yang demikian ini merupakan contoh kasus korupsi yang 

paling sering terjadi setiap tahunnya. Mereka menjual sawah, ladang, 

kebun hanya untuk menyogok atau menyuap agar dirinya atau keluarganya 

bisa lulus PNS. Kasus penyogokan agar diterima menjadi PNS ini 

memang sangat merugikan orang lain dan diri sendiri tidak sadar bahwa 

gajinya adalah dari uangnya sendiri, kemudian menjadi haram.
113

 

2. Ongkos Bus dilebih-lebihkan dari Tarif Ongkos Standar 

Contoh kasus  korupsi seperti ini juga sangat mengkhawatirkan. 

Hal ini menandakan bahwa bangsa kita masih bodoh dan miskin, juga 

kering akan nilai-nilai ruhani.
114

 

3. Curang terhadap Timbangan dalam Transaksi Jual Beli 

Kasus ini merupakan hal yang biasa terjadi di pasar-pasar. Di 

dalam al-Qur‘an sudah dijelaskan tentang larangan orang-orang yang suka 

mengurangi timbangan. Hal ini sangat merugikan kedua belah pihak, 

pembeli rugi, pedagang rugi sebab telah berdosa menzalimi pembeli. 

Seperti dalam Firman Allah surat al-Isra‘: 36 dan al-Muṭaffifīn: 1-6 
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ًَ َوََ تَ ْقُف َما لَْيَس  ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوي َوأَْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِ ُوا بِاْلِقْسطَاِس اْلُ ْسَتِقيِم َذِلَك َخي ْ
ُ َمْسُئوًَ  ِ ِعْلٌم ِإن السْ َع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل أُولَِئَك َكاَن َعْ َلَك ِب

“Penuhilah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan jujur 
dan lurus; yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesdudahan” (al-

Isra‘: 36). 
 

َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو  (٢)اَلِذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى الَناِس َيْستَ ْوُفوَن  (١)َوْيٌل لِْلُمطَِفِفيَن 
ُعوثُوَن  (٣)َوزَنُوُهْم ُيْخِسُروَن  يَ ْوَم يَ ُقوُم  (٥)لِيَ ْوٍم َعِظيٍم  (٤)َأًَ َيُظُن ُأولَِئَك َأنَ ُهْم َمب ْ

 (٦)الَناُس ِلَرِب اْلَعاَلِميَن 
―Celakalah orang-orang yang mengurangi, apabila mereka itu menakar 

kepunyaan orang lain (membeli) mereka memenuhinya, tetapi jikka 

mereka itu menakarkan orang lain (menjual) atau menimbang untuk 

orang lain, mereka mengurangi. Apakah mereka itu tidak yakin, bahwa 

mereka kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur pada suatu hari yang 

sangat besar, yaitu hari dimana manusia akan berdiri menghadap kepada 

Tuhan seru sekalian alam?!” (al-Muṭaffifin: 1-6). 

 

4. Makan uang Amanah 

Uang amanah contohnya adalah uang zakat, infak masjid, dan 

sebagainya yang dititipkan kepada kita. Tetapi, ternyata masih juga ada 

yang menyelewengkannya untuk kepentingan sendiri atau untuk 

kepentingan kelompok lain. 

5. Korupsi Waktu 

Ini adalah salah satu contoh korupsi yang tidak disadari sebagian 

besar orang. Terutama mereka yang suka datang terlambat ketika 

menghadiri sebuah  acara atau pertemuan. Ini juga berlaku pada mereka 

yang biasa pulang atau mengakhiri pekerjaan mereka sementara jam kerja 

belum usai. Begitupun dengan para PNS yang menggunakan jam kerja 
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mereka untuk berbelanja atau melakukan keperluan lain yang tidak ada 

hubungannya dengan pekerjaan mereka.
115

 

6. Korupsi Uang Belanja 

Ini adalah jenis korupsi yang seringkali dilakukan oleh para ibu-ibu 

rumah tangga. Mereka seringkali menggembungkan uang belanja sehingga 

menggunakan kelebihan uang belanja ini untuk kebutuhan lainnya. 

Terkadang alasan yang diambil tidak lain adalah untuk menabung jika ada 

biaya tak terduga. Namun, walau bagaimanapun hal ini termasuk ke dalam 

korupsi. Hal ini perlu dilakukan upaya lain yaitu berunding dengan suami. 

7. Korupsi Uang Buku 

Hal ini biasanya dilakukan oleh anak-anak sekolah atau bisa jadi 

mahasiswa yang masih dibiayai oleh orang tua mereka. Alasannya karena 

buku adalah salah satu yang dibutuhkan dalam keberhasilan pendidikan 

mereka. Bisa dengan mempergunakan kelebihan uangnya untuk keperluan 

lain atau bisa juga untuk membeli buku lain, yang bukan buku pelajaran 

atau referensi yang termasuk salah satu dari daftar buku-buku yang 

direkomendasikan di sekolah atau perguruan tinggi. 

8. Korupsi Jatah Makanan 

Hal ini biaa dilakukan oleh mereka-mereka yang berurusan dengan 

masalah konsumsi. Kasus yang seringkali terjadi yaitu pengambilan jatah 

makanan yang seharusnya sekian macam berkurang 1 atau 2. Memang 

kecil, namun ini juga termasuk jenis korupsi yang tidak dibenarkan. 
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Alasannya karena ada pihak yang dirugikan baik para undangan atau 

bahkan organisasi atau perusahaan.
116
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 BAB IV 

ANALISIS  

RELEVANSI PENAFSIRAN MUFASIR DENGAN KONTEKS 

KEINDONESIAAN 

 

A. Bentuk-bentuk Kejahatan Korupsi 

   Untuk menganalisis  berbagai macam kejahatan korupsi, peneliti 

akan mengindentifikasikan bagaimana beberapa mufasir menafsirkan ayat-

ayat korupsi, diantaranya adalah Teungku M. Hasi as-Shiddieqy, Hamka 

dan M. Quraish Shihab. 

1. Aspek mengambil harta orang lain 

Pertama, penafsiran atas term sariqah Q.S. Al-Maidah: 38. 

Teungku M. Hasbi as-Shiddieqy menafsirkan ayat ini dengan 

menetepkan hukum potong tangan bagi pencuri. Mula-mula dipotong 

tangan kiri, kedua dipotong kaki kiri, ketiga dipootong tangan kanan. 

Sesudah itu kaki kanan, kalau mencuri lagi dipenjarakan. Hamka 

menfasirkan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan 

sembunyi-sembunyi. Sedangkan M. Qraish Shiab menafsirkan sebagi 

pencurian harta orang lain. 

Kedua, penafsiran atas term al-Akl al-Bāṭil dalam Q.S. Al-

Baqarah: 188 dan An-Nisa: 29. Teungku M. Hasbi as-Shiddieqy 

menafsirkan ayat ini melarang kita mengambil harta milik orang  atau 

suatu badan hukum lain delan jalan yang tidak dibenarkan oleh syara‘, 
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sebagaimana kita dilarang mengadukan perkara kepada hakim dengan 

memberi suap untuk bisa memenangkan perkara yang kita ajukan. 

Hamka menafsirkannya sebagai kejahatan mengambil harta dengan 

jalan yang tidak benar, seperti segala macam penipuan, penjualan 

barang haram, spekulasi harga dan pengurangan berat timbangan. 

Sedangkan M. Quraish Shihab menafsirkan larangan untuk mengambil 

harta orang lain atau menguasainya dengan tanpa hak, atau dengan 

segala usaha yang tidak termasuk dalam syari‘at Islam seperti riba, judi, 

suap dan lain sebagainya yang serupa dengan tipu daya. 

2. Aspek penggelapan harta publik atau negara 

Penafsiran atas term ghulūl dalam Q.S. Al-Imran: 161. Teungku 

M. Hasbi as-Shiddieqy menafsirkannya semua orang yang berkhianat 

dalam masalah harta rampasan perang, mereka akan membawa barang 

itu pada hari kiamat kelak. Hamka juga menyatakan kejahatan korupsi 

identik dengan kekuasaan negara, dan siapa yang mendapat amanah 

namun menyalahgunakannya berarti telah melakukan korupsi. M. 

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai harta rampasan perang, 

pasukan pemanah khawatir bahwa harta rampasan perang itu 

dimonopoli oleh anggota pasukan yang lain yang bebas berkeliaran di 

medan perang. Kemudian juga mengambil sejengkal tanah milik orang 

lain. 

 

 



79 

 

 

3. Aspek pengkhianatan atas amanat dan penyalahgunaan kekuasaan 

   Pertama, penasiran atas term hkiyānat dal Q.S. Al-Anfal: 27. 

Teungku M. Hasbi as-Shiddieqy menafsirkan sebagai larangan 

mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, baik yang 

berbentuk harta maupun bersifat moril, bersifat politik atau sesuatu 

rahasia dan sesuatu janji. Sebenarnya kamu mengetahui bahwa khianat 

dan keburukan akibat berkhianat, baik di dunia ataupun di akhirat, 

sebagaimana kamu mengetahui kedudukan amanat. Menurut Hamka 

menafsirkannya dengan tindakan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya 

terutama dalam urusan agama juga mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan di antara sesama manusia, padahal mengetahui apa yang 

dilakukannya adalah merupakan pengkhianatan. Khianat termasuk 

sesuatu yang melekat pada ghulūl. Sebab orang yang melakukan ghulūl 

ia berkhianat. M. Quraish Shihab menafsirkan sebagai seseorang yang 

tidak bisa menjaga amanat yang telah diberikan kepadanya. Betapa 

buruk akibat mengkhianati Allah dan Rasul serta mengetahui bahwa 

mengkhianati amanat siapapun haram hukumnya. 

Kedua, penafsiran atas term al-Akl as-Su t dalam Q.S. Al-

Maidah: 42 dan Al-Maidah 62-63. Teungku M. Hasbi as-Shiddieqy 

meanfsirkan sebagai alangkah lebih baik para pemuka agama, para 

pendidik serta para pendera itu mencegah mereka berbuat maksiat dan 

makan yang haram. hamka menafsirkannya sebagai uang suap terhadap 

hakim dan saksi dalam peradilan. Kata as-Su t artinya  menekan 
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sampai mati dan cocok untuk diartikan sebagai uang suap karena jika 

sudah disuap, mulut mereka terkatup mati tidak mampu mengeluarkan 

kalimat, sehingga mulut mereka dianggap bisu. Mereka tidak berani 

menegur yang salah dan menegakkan keadilan. Quraish Shihab 

menafsirkan ayat ini dengan ―Sesuatu yang haram pasti akan 

membinasakan pelakunya‖. Maksudnya, seseorang yang tidak peduli 

dari mana dan bagaimana ia memperoleh harta, maka ia dipersamakan 

dengan binatang yang melahap segala macam makanan, sehingga pada 

akhirnya binasa oleh perbuatannya sendiri. 

4. Aspek dampak yang ditimbulkan 

Penafsiran atas term irabah dan fasad dalam Q.S. Al-Maidah: 

33 dan 64. Teungku M. Hasbi as-Shiddieqy menafsirkan sebagai 

memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah mengadakan kekacauan, 

menghilangkan ketentraman, menentang hak-hak syara‘ dan menahan 

zakat. Allah telah menerangkan hukum (had) bagi pembunuhan, bagi 

pencurian dan hukum mengambil harta orang. Untuk pembunuh 

dilakukan qisas, kecuali kalau dimaafkan, untuk pencurian dipotong 

tangan, serta gangguan harta membayar dan mengganti kerugian. 

Menurut Hamka term irabah adalah uapaya memerangi Allah dan 

Rasul-Nya. Artinya menentang kehendak Allah dan Rasul dengan 

permusuhan yang sudah direncanakan. Sedangkan pada term fasad 

menafsirkannya sebagai kerusakan atau kerusuhan antara lain 

perusakan moral lewat merajalelanya zina, pencurian, pembunuhan dan 
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perusakan lingkungan. irabah dan fasad memiliki dampak negatif 

yang besar bagi masyarakat. M. Quraish Shihab menafsirkannya 

sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak bumi. 

B. Hukuman bagi koruptor 

Allah menetapkan hukuman bagi koruptor yang terkandung di dalam 

al-Qur‘an, berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, baik yang 

kontemporer maupun klasik. Dari hasil penelusuran ini, akan terlihat dengan 

jelas berapa macam bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada koruptor 

secara objektif. 

1. Korupsi dalam batas Hudūd 

Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana jenis ini, akan 

dihukum sesuai dengan ketetapan al-Qur‘an dan sunnah. Bentuk korupsi 

dalam batas wilayah jarīmah hudūd  terdiri dari dua bentuk, yaitu jarīmah 

al-sariqah (pencurian) dan jarīmah al-hirabah (perampokan). Seperti yang 

telah diuaraikan, bahwa berdasarkan alasan-alasan logis kedua jarimah 

tersebut dapat diamini sebagai salah satu tipologi korupsi. Dengan 

demikian, jenis hukuman kedua jarimah pun tentu dapat disepadankan 

dengan hukuman korupsi.
117

 

a. Korupsi Pencurian (al-sariqah) 

Bentuk hukuman jarimah korupsi pencurian (jarimah al-sariqah al-

tāmmah) dapat diterapkan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam 

al-Qur‘an dalam surat al-Maidah: 38 adalah penerapan hukum potong 
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tangan dan penyitaan harta curian, apabila telah terpenuhi beberapa 

syarat, baik yang berkenaan dengan subjek, objek maupun materi 

curian. Hukum potong tangan tidak berlaku pada bagi orang tua yang 

mencuri harta anak-anaknya, pembantu mencuri harta tuanya, dan 

pencurian di musim paceklik. 

b. Korupsi Perampokan (Hirābah) 

Bentuk hukuman bagi pelaku hirābah berbeda-beda berdasarkan cara 

pandang terhadap surah al-Maidah ayat 33. Dalam  memahami ayat 

tersebut bahwa secara global ada tiga bentuk pilihan hukuman yang 

dapat diterapkan bagi muharib, yaitu hukuman mati (al-i‟dam), potong 

tangan dan kaki (qat‟i al-yad wa al-rijil min khilāf), dan penjara 

seumur hidup (al-sijn al-muabbad). Ketiga bentuk hukuman ini 

merupakan batas maksimal. Artinya penguasa (hakim) tidak dapat 

menetapkan dan memutuskan di luar wilayah tiga hukuman tersebut. 

Penguasa hanya boleh berijtihad di dalam salah satu tiga hukuman 

tersebut, yakni hukuman mati, potong tangan atau penjara seumur 

hidup sesuai kadar perbuatan masing-masing pelaku.
118

 

2. Korupsi dalam batas Ta‘zir 

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa setiap kejahatan yang telah 

ditentukan sanksinya adalah al-Qur‘an maupun sunnah disebut sebagai 

jarimah hudūd dan jarīmah ta‟zir. Jenis hukuman bagi pelaku jarīmah 

ta‟zir  dapat ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kemaslahatan umum. 
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Jarīmah ta‟zir terdiri dari tiga bentuk, yakni korupsi uang suap/ pelicin 

(al-su tu), korupsi kerakusan, dan korupsi kecurangan.  

a. Korupsi uang suap/ pelicin (al-su tu)  

Meskipun suap termasuk dosa, namun bentuk hukumannya dalam al-

Qur‘an baru berupa sanksi ancaman akhirat, sebagaimana halnya 

korupsi ghulūl (pengkhianatan). Seperti yang terlihat dalam surah al-

Maidah ayat 62, di mana Allah menegur keras rahib-rahib Yahudi yang 

melakukan praktik suap-menyuap. Akan tetapi, sesungguhnya teguran 

keras ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Kutukan ini 

dikuatkan oleh hadis nabi yang mengatakan ―Allah mengutuk orang-

orang yang melakukan transaksi suap menyuap.‖ 

b. Korupsi Kerakusan 

Korupsi dalam benuk kerakusan terdiri dari dua macam, yakni 

peramapasan atau pemerasan (Ghaṣab), pengkihanatan (ghulūl). 

Korupsi perampasan atau pemerasan (ghulūl) al-Qur‘an tidak 

menyebut bentuk hukuman badani kepada pelaku perampasan harta 

kecuali hanya sebuah pesan sanksi moral, dengan bahwa tindakan ini 

telah dianggap sebagai perbuatan buruk yang dapat merugikan 

masyarakat. Dalam hal ini penetapan hukumnya diserahkan 

sepenuhnya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan umum. 

Sedangkan pengkhianatan (ghulūl), sanksi yang dijatuhkan oleh al-

Qur‘an terhadap pelaku  korupsi pengkhianatan ialah sanksi akhirat, 
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yakni pelaku korupsi akan membawa barang hasil pengkhianatannya di 

pundaknya.
119

 

c. Korupsi Kecurangan 

 Perbuatan tercela ini dilarang di dalam al-Qur‘an surah al-

Muṭaffifīn ayat 1 dan surat Hūd ayat 84-85. Larangan perbuatan ini 

secara umum ditujukan kepada seluruh tindakan yang mengurangi 

takaran dan timbangan, termasuk di dalamnya pemalsuan dokumen, 

pemalsuan catatan pembukuan perbendaharaan, dan lain-lain di mana 

pemalsuan-pemalsuan ini merupakan bagian dari pelaku korupsi. 

Ancaman hukuman yang ditetapkan di dalam al-Qur‘an kepada pelaku 

korupsi kecurangan adalah neraka. Skenario cerita kecurangan yang 

dilakukan oleh manusia akan tertulis dalam kitab Sijjīn, yakni sebuah 

nama kitab khusus mencatat segala macam kegiatan orang-orang yang 

berbuat curang. 

3. Korupsi dalam batas Mukhālafah 

Hukuman korupsi dalam batas jarīmah mukhālafah adalah 

hukuman yang diberikan kepada pegawai negeri atau seseorang yang 

melakukan kekurangdisiplinan atau pelanggaran terhadap peraturan-

peraturan pemerintah. Seperti bagi seorang pegawai negeri misalnya, 

pegawai negeri sebagaimana dipahami harus memenuhi sekian 

kewajiban kepegawaiannya, misalnya mengangkat sumpah jabatan, 

menyimpan rahasia jabatan, menyimpan surat-surat rahasia dan lain 
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sebagainya. Jika kewajiban-kewajina ini dilanggar oleh seorang 

pegawai negeri, maka ia telah dianggap melakukan korupsi dalam 

batas jarīmah mukhālafah. Pelaku dapat dikenai sanksi yang tidak bisa 

diancam dengan hukuman penjara, tetapi hanya dapat dihukum dengan 

membayar denda, peringatan keras atau dipecat dari kepegawainnya.
120

 

C. Relevansi Penafsiran Ayat-ayat Korupsi dengan Konteks 

Keindonesiaan 

Pada zaman modern sekarang ini masalah korupsi bukanlah 

termasuk masalah yang baru lagi, karena kasus korupsi sudah ada sejak 

zaman Nabi. Kasus korupsi sudah menjadi seperti watak warisan dari 

zaman penjajahan dahulu. Dan akhirnya sampai sekarang yang 

mengakibatkan pembangunan dan keuangan negara terhambat, selain itu 

juga berimbas kepada masyarakat kecil. 

  Dalam al-Qur‘an masalah korupsi tidak dijelaskan secara mendetail, 

tetapi terdapat beberapa ayat atau redaksi yang berkaitan dengan  masalah 

korupsi. Jadi dari ayat tersebut kita bisa memahami larangan korupsi serta 

dampaknya. Di antaranya adalah terdapat dalam surat al-Baqarah 188 (al-

akl bi bāṭil), al-Imaran: 161 (Ghulūl), an-Nisa‘: 29 (al-akl bi bāṭil), al-

Maidah: 38 (Sariqah), al-Maidah: 42 & 62-63 (al-akl as-Su t), al-Maidah: 

33 (Hirabah), al-Maidah: 64 (Fasad), al-Kahfi: 79 (Ghasab), dan al-Anfal: 

27 (Khiyānat). 
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Telah dirumuskan pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 sebagai berikut; pasal 2 ayat (1), 

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. Pasal 3, setiap 

orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau 

suatu korporasi menyalahgunakan kewenagan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan atau perekonomian negara. 

Setelah mengetahui dari paparan data diatas dapat disimpulkan 

bahwa beberapa mufasir memaknai korupsi dengan kejahatan terhadap 

harta benda dan manusia. Sedangkan beberapa ahli memaknai korupsi 

dengan suatu perbuatan yang mengkhianati kepercayaan demi kepentingan 

pribadi maupun kepentingan golongan tertentu. Bahkan sebagian dari 

mereka memaknainya dengan perbuatan yang rusak, buruk, bejat, dan 

menyimpang dari kesucian. 

   Dari sini dapat diketahui bahwa relevansi antara beberapa mufasir 

dengan konteks keindonesiaan adalah bahwa beberapa mufasir diantaranya 

Teungku M. Hasbi as-Shiddieqy, Hamka dan M. Quraish Shihab korupsi 

tidak hanya akan merugikan keuangan dan perekonomian saja tetapi juga 

akan berdampak kepada manusia, yaitu merugikan masyarakat. Di antara 

yang merugikan masyarakat adalah terhambatnya pembangungan sarana 
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dan prasarana untuk masayarakat kecil, seperti pelayanan kesehatan, 

pendidikan dan lain sebagainya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

     Dari uraian-uraian yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, 

maka dalam penutup ini penulis akan menjelaskan beberapa garis besar 

tentang hasil penelitian penulis sebagai kesimpulan di bawah ini: 

1. Di dalam Al-Qur‘an definisi yang mendekati terminologi korupsi 

yaitu, ghulūl, (penggelapan), risywah (penyuapan), ghaṣab 

(mengambil paksa hak/ harta orang lain), khiyānat, sariqah 

(pencurian), al- irabah (perampokan), al-maks (pungutan liar), al-

ikhtilās (pencopetan), dan al-i tilāb (perampasan).  

2. Relevansi antara penafsiran para mufasir dengan konteks 

keindonesiaan yang dapat diartikan secara garis besar dengan suatu 

perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu 

keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban  resmi dan hak-hak 

dari pihak lain, baik secara pribadi maupun beberapa orang lainnya. 

Selain itu juga korupsi tidak hanya akan merugikan keuangan dan 

perekonomian saja tetapi juga akan berdampak kepada manusia, yaitu 

merugikan masyarakat. Di antara yang merugikan masyarakat adalah 

terhambatnya pembangungan sarana dan prasarana untuk masayarakat 

kecil, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. 
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B. Saran-saran 

1. Penulis berharap kepada pembaca untuk membaca atau mempelajari lebih 

lanjut undang-undang korupsi menurut KPK. 

2. Penulis berharap kepada pembaca untuk memabaca penafsiran ayat-ayat 

tentang korupsi dari berbagai mufasir Indonesia. 

3. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk 

mencurahkan semua kemampuan dalam penyusunan skrisi ini, namun 

penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan penulis, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan untuk 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi 

penulis dan umum bagi pembaca. 
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