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MOTTO 

 

ا اَٰمٰنتُِكمۡ  نُو ۤۡ لَۡ َوتَُخو  ُسو  نُوا ّللٰاَۡ َوالرَّ ا َلۡ تَُخو  نَۡ ٰاَمنُو  ـاَيَُّها الَِّذي   ٰيۤۡ

نَۡ لَُمو  ـتُمۡ  تَع   َواَن 

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan 

(juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang 

kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal Ayat 27: ) 

 

ِديَُهَما َجَزآء ۡ  بَِما َكَسبَا ا اَي  َطعُو ۤۡ  َوالسَّاِرقُۡ َوالسَّاِرقَةُۡ فَاق 

مۡ  زۡ  َحِكي  نَۡ ّللٰاِۡۡؕ َوّللٰاُۡ َعِزي  ۡ م ِ  نَـَكال 

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya 

(sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. 

Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (QS. Al-Maidah Ayat 38: ) 

 

Allowing Corruption Today will Destroy the Foundations of Justice, for 

Generations to Come. 

“Membiarkan korupsi hari ini akan menghancurkan fondasi keadilan, 

 untuk Generasi yang akan datang” 

- Goenawan Mohamad (Sastrawan)- 

. 
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ABSTRAK 

Bagas Satria Wicaksono, 2022, Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. “Urgensi Penerapan 

Pidana Mati Bagi Koruptor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana 

Bantuan Sosial Di Indonesia” 

Kata Kunci : Keadilan, Pidana Mati, Korupsi, Dana Bantuan Sosial 

 

Dalam sistem hukum pidana tidak pernah terlepas pada nilai-nilai hukum 

itu sendiri. Mulai dari pancasila sampai Undang-undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 1 

menekankan bahwa indonesia adalah negara hukum, sehingga apapun persoalannya 

hukumlah yang harus menyelesaikan. Seperti halnya korupsi yang dari zaman ke 

zaman semakin memburuk. Melemahnya pengaturan pidana mati bagi koruptor 

sangat kurang sehingga tidak memunculkan adanya asas keadilan, kemanfaatan, 

dan kepastian. Ketidakadilan dalam hukum dapat dan harus ditolak untuk 

membentuk dan memiliki karakter hukum. Terutama bagi para pelaku korupsi dana 

bantuan sosial di Indonesia 

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana 

Pengaturan Pidana Mati bagi Koruptor dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia ? 

2) Apakah Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor Dana Bantuan Sosial di 

Indonesia telah sesuai dengan Nilai Hukum ? 3) Bagaimana Urgensi Penerapan 

Pidana Mati bagi Koruptor Dana Bantuan Sosial di Indonesia Masa Mendatang 

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam  ? 

Sebagai sarana pendukung penelitian ini dalam mengidentifiksi 

permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif 

dengan penelitian kepustakaan. Dengan menggunakan beberapa metode 

pendekatan, antara lain : pendekatan perundang-undangan, konseptual dan 

perbandingan.  

Penelitian ini memperoleh kesimpulan :  1) Menimbang bahwa dengan 

banyaknya sistem peraturan mengenai korupsi tidak memberikan jaminan bahwa 

korupsi dapat diminimalisir dengan waktu yang cepat. 2) Mulai dari pandangan 

hukuman mati koruptor dalam segi nilai kepastian hukum yang mana dalam 

pandangan ini mendukung bahwa regulasi mengenai hukuman mati terhadap 

koruptor itu sudah ada dalam draf akademik serta Undang-undang yang berkaitan 

dengan korupsi. Kemudian pada nilai kemanfaatan, adanya pemberlakuan hukuman 

mati bagi koruptor bukan hanya sebagai bentuk pembalasan akibat perbuatannya 

akan tetapi hal itu juga memiliki dampak yang cukup kuat di kalangan masyarakat. 

Dan yang terakhir dilihat dari nilai keadilan penerapan hukuman mati tidak boleh 

terlepas dari yang namanya falsafah pemidanaan. 3) Untuk memprediksi dan 

menerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia, maka dibutuhkan 

adanya perbandingngan penerapan hukuman mati di beberapa negara lain China, 

Vietnam, Thailand. Sekaligus menganalisis pidana mati koruptor dalam hukum 

pidana Islam.  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Sebagai suatu agama, Islam telah berupaya untuk mengatur seluruh 

persoalan kehidupan yang ada pada manusia. Mulai dari ikatan spiritual dengan 

tuhan, perekonomian, sosiologis, hukum, budaya, sampai pada sistem politik 

sekalipun. Oleh sebab itu agama Islam sangat dekat dengan karakteristiknya 

ialah syumul (universal/menyeluruh). Dalam kata universal tersebut meliputi 

perkembangan zaman secara mendalam, baik pada urusan dunia ataupun urusan 

akhirat. 

Secara historis agama Islam tidak dapat dipisahkan dari lingkaran 

kehidupan manusia. Sehingga jika menempatkan agama Islam hanya sebagai 

hubungan antara manusia dengan penciptanya itu merupakan pemikiran yang 

sempit, sebab Agama Islam harus termanifestasikan secara kompleks pada 

akidah, syariat, dan akhlak. Manusia sebagai sosok mahluk yang tidak akan 

terpisahkan oleh sifat tamak atau rakus dalam melakukan suatu perbuatan yang 

menentang agama ataupun hukum negara1 

Dengan kata lain perlu adanya suatu aturan serta pengetahuan untuk 

mengatasinya. Maka dari itu hukum yang berlaku wajar, bijaksana, dan adil 

adalah sebuah kunci bagi membangun masa depan yang dicita-citakan. 

Sehingga Islam secara tegas melarang umatnya untuk melakukan tindak pidana 

 
1 Anwar Syamsul, “Fikih anti Korupsi” (Jakarta : Pusat Agama dan Peradaban), 2006, hal 15 



 

2 

 

2 

korupsi baik sebagai pelaku suap ataupun penerima suap, hal Ini disebabkan 

karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam lingkup 

masyarakat.2 Dari adanya korupsi maka terbentuklah sebuah permainan hukum 

yang melihat fakta di lapangan yakni beberapa orang tidak dapat memperoleh 

haknya sebagaimana mestinya. Menurut Syariah Islam apapun yang menjadi 

perilaku korupsi itu adalah perbuatan yang tercela, karena pada agama Islam 

sangat memperhatikan yang namanya keselamatan harta dan prosedur dalam 

mengantisipasi nya agar tidak berpindah tangan secara ilegal, seperti halnya 

korupsi. Pengalihan harta tidak dibenarkan karena si penyuap atas hartanya 

dengan harapan si penerima pejabat atau hakim, dapat menuruti kehendak si 

penyuap.3 

ـاَيُـَّها
ٰۤ
ا َوالرَُّسۡولََ اللّ ََ ََتُۡونُوا َلَ ا َمنـُۡوَا الَِّذۡينََ ي  ن ِتُكمَۡ َوََتُۡونـُۡوٰۤ  تـَۡعَلُمۡونََ َواَۡنـُتمَۡ اَم 

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan 

kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal Ayat 27:) 

 

َنُكمَْ اَْمَواَلُكمَْ ََتُْكُلوْْٓا َوَلَ  ِِبْلِثَِْ النَّاسَِ اَْمَوالَِ مِّنَْ َفرِيـًْقا لَِتْأُكُلْوا اْْلُكَّامَِ ِاَلَ ِِبَآْ َوُتْدُلْوا ِِبْلَباِطلَِ بـَيـْ
  تـَْعَلُمْونََ َواَنـُْتمَْ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, 

dan (janganlah) kamu menyuap dengan ha  rta itu kepada para hakim, dengan 

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan 

dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah Ayat 188) 

 

Ayat di atas menjelaskan larangan mengambil harta karena batil, dalam 

segala keadaan dan dengan cara apa pun. Serta menegaskan bahwa Suap 

ataupun korupsi yang mencerminkan bentuk penghianatan. Yang mana pada 

 
2 Haroen Nasrun, “Fiqh Muamalah” (Jakarta : Gaya Media Pratama), 2005, 75 
3 Ahmad Abdul Halim, “Suap dampak dan bahayanya, Tinjauan syar’I dan sosial”, (Jakarta : 

Pustaka Ka Al-Kautsar), 1996, 30 



 

3 

 

3 

konsep penghianatan tersebut melahirkan ketidak jujuran dan ketidakadilan 

bukan hanya pada masyarakat tetapi kepada sang pencipta. Secara historis 

agama Islam telah mengajarkan untuk memperkuat nilai-nilai anti korupsi 

seperti halnya jujur, sabar, tanggungjawab, keberanian, kerja keras, 

kemandirian, dan yang paling penting adalah menjunjung tinggi keadilan. Oleh 

karenanya para pemimpin merancang sebuah aturan atau undang-undang yang 

dapat memberikan kemaslahatan bagi setiap orang. Yang sekarang ini di 

Indonesia dikenal dengan istilah pancasila.  

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai 

luhur dalam setiap silanya.4 Nilai yang terkandung di dalam pancasila itu 

menjadi sumber aturan, baik aturan yang bersifat fomal maupun informal. 

Pernyataan nilai-nilai pancasila sebagai sumber hukum sudah mendapatkan 

legitimasi secara yuridis pada TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang 

Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia 

dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.5 Maka 

dari itu pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam melakukan 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan cita-cita 

bangsa yakni memberikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat 

Indonesia. Dengan hadirnya pancasila secara jelas telah memberikan sinyalir 

terhadap para aparat penegak hukum, bahwa dalam menjalankan proses 

penegakan hukum yakni harus secara baik dan benar.  

 
4 Kurniar, “Pancasila Sebagai Sumber Hukum”, (Universitas Sriwijaya : Palembang), 2017, hal 

6 
5 Faisۡ Yonasۡ Bo’a,ۡ “Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional”, 

(Yogyakarta : Universitas Atma Jaya), 2018, 4 
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Hal ini didukung dengan adanya Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 

1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan 

tersebut menegaskan bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, 

bermasyarakat, dan bernegara di dasarkan atas nama hukum. Sebagai sebuah 

negara hukum, Indonesia ditandai dengan adanya lembaga yudikatif yang 

bertugas untuk menegakkan aturan hukum,6 antara lain Mahkamah Agung, 

yang mana dalam hal ini dijadikan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman 

serta membawahi beberapa peradilan di negara Indonesia.7  

Kedua, pada pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-

undang No. 8 Tahun 2011 mahkamah konstitusi. Secara logis telah menyatakan 

dengan seksama bahwa mahkamah konstitusi memiliki 9 orang hakim yang 

mana diantaranya terdiri dari macam-macam trias politica, antara lain 3 dari 

Yudikatif atau mahkamah agung, 3 dari sektor Legislatif Dewan Perwakilan 

Rakyat, dan 3 dari lembaga eksekutif yakni seorang presiden yang menentukan. 

Oleh karenanya komisi Yudisial bersifat independen dengan tugas yang dibawa 

dengan menjaga kehormatan, martabat serta perilaku hakim. Ada pasal yang 

dapat memberikan kuasa secara penuh kepada lembaga yudikatif yaitu dalam 

pasal 24 B Undang-undang 1945 menjelaskan bahwa komisi yudikatif bebas 

dari adanya intervensi atau campur tangan kekuasaan lainnya.8 

Maka dapat kita pahami bahwa penjelasan dari diatas memberikan 

gambaran bahwa negara Indonesia yang dikatakan sebagai negara hukum harus 

 
6 Penegasan Pasal mengenai kekuasaan kehakiman (pasal 1 UU No.48 tahun 2009) 
7 Pasal 24 UUD 1945 Sesudah dan Sebelum Amandemen, (Palito Media), 64  
8 Hartanti Evi “Prospek dalam Tindak Pidana Korupsi bagian kedua”, (Jakarta : Sinar Grafika), 

2016, 13 
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menjamin keadilan yang menyeluruh bagi warga negaranya. Karena keadilan 

merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup.9 Proses penegakan 

hukum yang adil itu tidak terlepas dari asas Equality before the law.10 Oleh 

karenanya Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh 

dilakukan serta apa yang dilarang. Karena sejatinya sasaran hukum itu bukan 

hanya pada orang yang telah melakukan kesalahan saja tetapi juga sebagai alat 

untuk mengantisipasi perbuatan pelanggaran hukum yang akan terjadi di masa 

mendatang.11 

Seperti sekarang ini sebagai sebuah negara yang berkembang, Indonesia 

sering mengalami beberapa persoalan tindak pidana, seperti halnya pada kasus 

tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi dari tahun ke tahun 

tidak pernah mengalami penyelesaian. hal ini yang menjadikan eksistensi 

regulasi tentang tindak pidana korupsi telah diatur sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.12 

yakni dapat menjelma menjadi beberapa tindakan, mulai dari penyuapan, 

manipulasi data akuntansi keuangan, penggelapan dalam jabatan, bahkan 

sampai pemerasan. Akibatnya banyak tindakan korupsi yang terjadi dengan 

cara yang sistematis atau terencana, sehingga dalam hal ini dengan adanya 

korupsi bukan hanya sektor keuangan dan perekonomian negara yang 

 
9 Harmaily Ibrahim dan Kusnardi, “Hukum Tata Negara Indonesia”, (Sinar Bakti : Jakarta), 

1988, 153 
10 Perbandingan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
11 Hartanti Evi “Prospek dalam Tindak Pidana Korupsi bagian kedua”, (Jakarta : Sinar Grafika), 

2016, 1 
12 Pengesahan Tentang Prosedur dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Presiden 

Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri : Jakarta), 2001 
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dirugikan, namun korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 

masyarakat banyak. Oleh karena itulah pidana korupsi telah digolongkan 

sebagai kejahatan (Extra Ordinary Crime)13 atau problem global14. Oleh 

karenanya sering dijadikan sebagai faktor perusak struktur birokrasi dan 

mengakibatkan ketidakadilan di masyarakat15. Maka dari itu diperlukannya 

penanggulangan hukum secara  adil, jelas, dan tegas.16  

Oleh karenanya untuk melakukan sebuah tindakan dalam memberantas 

tindak pidana korupsi maka pemerintah berupaya untuk membuat strategi yakni 

dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 31 Tahun 1971 serta diperkuat 

kembali dengan pengesahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Regulasi 

dalam undang-undang ini cukup rinci yang mana pengaturan mengenai sanksi 

korupsi sudah diklasifikasikan mulai dari pasal 2 sampai pada pasal 20. 

Kemudian pada tingkatan bab mengenai korupsi diberikan tambahan sanksi 

dengan ketentuan yang ada pada pasal 25 sampai pada pasal 40. Namun harapan 

yang diinginkan oleh civil society tidak terpenuhi sehingga penerapan tindak 

pidana korupsi masih terus berlanjut, begitu juga dengan pemerintah yang 

masih berupaya untuk menyempurnakan undang-undang tentang 

pemberantasan korupsi. Kemunculan Undang-undang No 20 Tahun 2001 

tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 1999 juga belum 

 
13 Pengesahan Undang-undang mengenai adanya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi di 

Indonesia  
14 Hassa Shadly dan Jhon. Echol “Kamus bahasa Inggris Indonesia”, (Gramedia : Jakarta), 2003, 

149 
15 Jeremi Pope, “ Literatur Strategi Pemberantasan Korupsi : dalam Elemen Sistem Integritas 

Nasional, Terjemahan Maris,”ۡ(Jakartaۡ:ۡTranparancyۡInternasionalۡIndonesia),ۡ2008,ۡIX 
16 K. Wajik Saleh, “Tindak Pidana Koupsi dan Suap”, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1983, 16 
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memberikan hasil yang signifikan (efek jera) terhadap pelaku. Oleh karenanya 

jika dilihat dalam segi sanksi yang ada di kedua undang-undang tersebut 

memiliki perbedaan yang terletak pada penerapan sanksi. Sanksi yang diberikan 

oleh penegak hukum melalui dasar Undang-undang No. 20 Tahun 2001 

terbilang lebih ringan dari pada Undang-undang No.31 Tahun 1999. Oleh sebab 

itu dalam menindak kejahatan seperti korupsi memang wajib hukumnya 

menggunakan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dengan penguatan 

regulasinya yakni Juncto Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak berhenti sampai disitu, 

pemerintah tidak menyerah dengan adanya korupsi, maka undang-undang 

diatas secara historis dibantu dengan adanya pengesahan mengenai Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2000 sebagai tata cara pelaksanaan peran atau 

tanggungjawab lembaga independen seperti KPK, kemudian adanya reward 

kepada masyarakat sebagai sarana pencegahan adanya praktek tindak pidana 

korupsi serta diberlakukan nya Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 

sebagai penjelas dalam sistem management sumber daya manusia Komisi 

Pemberantasan Korupsi.17 

Bahkan sekarang ini pemerintah telah membentuk beberapa 

kelembagaan dalam menangani adanya indikasi korupsi. lembaga pertama 

yakni Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara dengan dasar 

hukum mengacu pada ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang 

 
17 Arini Indika Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam”, (Fakultas 

Hukum Unsrat : Manado), 2019, 72 
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Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih serta bebas dari indikasi Kolusi, 

Korupsi dan Nepotisme.18 Kedua yakni dengan lahirnya lembaga independen 

seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dasar hukum Undang-undang 

No. 30 Tahun 200219 merupakan awal terjadinya pemotongan jalur birokrasi 

serta proses dalam penuntutan, sehingga dalam hal ini komisi pemberantasan 

korupsi mengambil tugas pokok dalam memerankan tugas kepolisian dan tugas 

kejaksaan. Tim koordinasi pemberantasan korupsi dibentuk pada tahun 2005 

dengan dasar hukum mengacu pada Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 

yang mana pada tim koordinasi tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan serta 

badan pengawas keuangan. Dengan begitu mereka yang ada di dalam tim 

koordinasi ini dapat melakukan tanggungjawab serta wewenang nya ketika 

memberantas tindak pidana korupsi.20 

Akan tetapi menilik kembali dengan persoalan korupsi yang ada di 

Indonesia, Mahkamah Agung telah melakukan kalkulasi secara seksama 

dengan memperlihatkan beberapa kasus korupsi yang telah diputus yakni ada 

442 kasus korupsi. Yang mana sebagai sebuah penjelas bahwa 400 perkara atau 

90,27 persen terdakwa yang di hukum bersalah dengan ketentuan perincian 

yakni : sebanyak 269 perkara atau 60,68 persen terdakwa di hukum dengan 

hukuman antara 1 hingga 2 tahun. Kemudian sebanyak 28 perkara atau 6,33 

persen terdakwa di hukum dengan ketentuan kurang dari 1 tahun dan 42 perkara 

 
18 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang 

bersih dari kolusi, korupsi dan Nepotisme http://jdih.bumn.go.id  
19 Pembentukan Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

http:///peraturan.bpk.go.id  
20 https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait (Diakses Pada Tanggal 07 Juni 

2022, Pukul 15.00 WIB) 

http://jdih.bumn.go.id/
http://peraturan.bpk.go.id
https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait


 

9 

 

9 

atau 9,73 persen terdakwa dibebaskan. Hal inilah yang menjadikan hukuman 

bagi koruptor tidak memberikan rasa takut kepada masyarakat serta efek jera 

terhadap pelaku korupsi.21 

Oleh karenanya korupsi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. 

Seperti halnya dalam keadaan atau peristiwa tertentu, yang dimaksud dengan 

peristiwa tertentu adalah negara sedang berperang, mengalami bencana alam 

atau non alam, krisis keuangan, atau pada saat negara sedang mencoba 

meminimalisir dampak negatif dari adanya bencana nasional dengan 

menggunakan dana bantuan sosial. Perihal adanya definisi dari dana bantuan 

sosial sudah secara logis ada pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang berlakunya Penyaluran Belanja Bantuan 

Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, yang mana dalam hal ini 

memberikan sebuah gambaran bahwa dana bantuan sosial merupakan “nominal 

atau uang, barang, atau jasa kepada seseorang, kemudian keluarga, serta 

kelompok atau masyarakat miskin, yang mana mereka ini tidak mampu dan 

rentan terhadap resiko sosial”.22 

Dengan demikian dana bantuan sosial adalah gagasan mulia dari 

pemerintah pusat ataupun setempat sebagai kesempatan kedua bagi mereka 

yang sedang mengalami musibah, yang mana ketika penyalurannya 

membutuhkan beberapa prosedur administratif sehingga penyaluran dana 

 
21 Zaid Alfauna Marpaung, “Jurnal Ilmiah Hukum Advokasi : Kebijakan Hukuman Mati Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, P. ISSN 2337-7216, E.ISSN 2620-

6625”, (Sumatera Utara), 2019, 33 
22 Pemberlakuan mengenai adanya Pasal 1 angka 1 tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 

Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial 
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bantuan sosial tersebut dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi secara realita 

yang ada di Indonesia, telah menampilkan bahwa tidak sedikit dana bantuan 

sosial yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat itu dikorupsi oleh 

pemegang anggaran dana bantuan sosial tersebut.23 Seperti yang kita pahami, 

bahwa sekarang ini kita dihadapkan secara langsung dengan wabah pandemic 

Covid-19. Wabah ini telah memberikan dampak negatif bagi pendidikan, 

lembaga hukum, bahkan pada sektor perekonomian. Maka sebab itulah presiden 

melakukan tindakan yang responsif yakni dengan mengesahkan Undang-

undang No. 2 Tahun 2020 sebagai upaya pengawasan keuangan negara dan 

keseimbangan sistem keuangan demi menanggulangi bencana Covid-19 serta 

sebagai upaya untuk meminimalisir ancaman perekonomian Nasional. Bukan 

hanya itu presiden juga melakukan tindakan tegas dalam memberikan kepastian 

bahwa bencana covid-19 ini merupakan bencana nasional sehingga masuk pada 

kategori keadaan tertentu, hal ini diatur pada ketentuan Undang-undang No 2 

Tahun 2020.24 

Melihat peristiwa ini dapat memberikan sebuah spekulasi, jika korupsi 

itu dikatakan sebagai penyakit dalam sebuah negara, maka tidak menutup 

kemungkinan tindak kejahatan layaknya korupsi akan dilakukan di tengah 

 
23  Sejarah pada tahun 2005, dalam data (PE) Pacific Economic dan (RC) Risk Consultanc. 

“Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami 

Tindak Pidana Korupsi”, (Jakarta), 2006, 1 
24 Pengesahan dalam Udang-undang nomor 2 Tahun 2020 mengenai adanya proses Kebijakan 

Keuangan Negara serta prosedur khusus dalam keseimbangan Ekonomi sebagai Penanganan 

Pandemi bencana nasional Covid-19 atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Keuangan 
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wabah pandemic.25 Dalam sebuah penelitian, ICW mengatakan adanya 

pelanggaran tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial Covid-19 

antara lain : Pertama, KPK menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Peter 

Batubara,  sebagai pelaku kasus korupsi berupa suap dana bantuan sosial 

penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.26 

Kedua, Dorinus Dasinapa  Bupati Mamberamo Raya, ditetapkan sebagai 

tersangka oleh kepolisian dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana 

Covid-19 tahun anggaran 2020.27 Ketiga, Askari Kepala Desa Sukowarno, 

Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, disebut 

terancam hukuman mati akibat diduga menggelapkan dana bantuan Covid-

19 dari pemerintah sebesar Rp187,2 juta.28 Keempat, Aa Umbara Sutisna 

Bupati Bandung Barat nonaktif merupakan terdakwa dalam kasus korupsi 

pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas 

Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2020.29 

Kelima, Mantan Kepala Biro Umum Kemensos Adi Wahyono, divonis 7 tahun 

penjara ditambah denda Rp350 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti 

menjadi perantara penerima suap senilai Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan 

 
25 Anisa Mufida, “Jurnal Hukum Buletin dan Keadilan : Polemik Pemberian Hukuman Mati 

Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19, ISSN 2338 4638, Volume 4 Nomor 1”, (Jakarta), 

2020, 226 
26https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20210823061126-12-683785/eks-mensos-juliari-

divonis-12-tahun-penjara-korupsi-dana bantuan sosial  (Diakses Pada 07 Juni 2022, Pukul 15.11 

WIB) 
27https://news.detik.com/berita/d-5644973/proses-kasus-korupsi-bupati-mamberamo-raya-

polri-segera-izin-ke-mendagri (Diakses Pada 07 Juni 2022, Pukul 15.12 WIB) 
28 Juan Maulana Alfedo dan Rama Halim Nur Azmi, “Sistem Informasi Pencegahan Korupsi 

Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan”, (Fakultas Hukum : 

Universitas Brawijaya), 3 
29https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5715118/sidang-korupsi-dana bantuan sosial -aa-

umbara-akan-dipindah-ke-rutan-bandung (Diakses Pada 07 Juni 2022, Pukul 15.12 WIB) 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210823061126-12-683785/eks-mensos-juliari-divonis-12-tahun-penjara-korupsi-bansos
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210823061126-12-683785/eks-mensos-juliari-divonis-12-tahun-penjara-korupsi-bansos
https://news.detik.com/berita/d-5644973/proses-kasus-korupsi-bupati-mamberamo-raya-polri-segera-izin-ke-mendagri
https://news.detik.com/berita/d-5644973/proses-kasus-korupsi-bupati-mamberamo-raya-polri-segera-izin-ke-mendagri
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5715118/sidang-korupsi-bansos-aa-umbara-akan-dipindah-ke-rutan-bandung
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5715118/sidang-korupsi-bansos-aa-umbara-akan-dipindah-ke-rutan-bandung
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penyedia dana bantuan sosial sembako COVID-19 untuk Menteri Sosial Juliari 

Batubara.30 

Peneliti tidak hanya berfokus pada tindakan korupsi dana bantuan sosial 

yang terjadi di tengah pandemi, tetapi juga memperluas pandangan terhadap 

Tindak Pidana Korupsi dana bantuan sosial yang terjadi sebelum pandemic 

covid-19 dan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara mengulang 

(revidivis). Antara lain yakni : Pertama, Mantan Bupati Nias Binahati 

Benedictus Baeha yang terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial 

bencana tsunami nias. Yang dilakukan sejak tahun 2006-2008, dana bantuan 

yang dikorupsi sebesar Rp 3,7 Miliar dari Rp 9,4 Miliar.  

Kedua, kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Mataram 

yakni Muhir. Muhir telah melakukan tindakan korupsi dengan nominal Rp 4,2 

Miliar, padahal tujuan awal dari adanya dana bantuan sosial tersebut digunakan 

untuk meminimalisir kerusakan akibat gempa bumi di kota Mataram. Ketiga, 

kasus korupsi yang mengulang, yakni Mantan Bupati Kudus, Muhammad 

Tamzil, melakukan korupsi dana bantuan dan sarana pendidikan Tahun 2004-

2005, kemudian tiga setengah tahun berlalu, Tamzil pun kembali terjerat kasus 

rasuah karena masalah jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus. Hal ini 

menunjukan bahwa para koruptor tidak memiliki rasa malu dan selama ini 

hukuman bagi mereka tidak memiliki efek jera.31  

 
30https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt61302f3803902/mantan-kabiro-umum-kemensos-

divonis-7-tahun-penjara-terkait-korupsi-dana bantuan sosial / ((Diakses Pada 07 Juni 2022, Pukul 

15.12 WIB) 
31 Herman Katimin, “Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam 

Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi”, (Bandung : Universitas Padjadjaran), 

2019, 40 

https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt61302f3803902/mantan-kabiro-umum-kemensos-divonis-7-tahun-penjara-terkait-korupsi-bansos/
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt61302f3803902/mantan-kabiro-umum-kemensos-divonis-7-tahun-penjara-terkait-korupsi-bansos/
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Melihat dengan seksama kasus yang ada diatas memberikan pandangan 

kepada peneliti untuk melakukan kalkulasi terhadap banyaknya nominal dan 

bantuan sosial yang telah dikorupsi, sebenarya penerapan hukuman mati bagi 

koruptor diatas bisa terjadi. seperti yang dipahami oleh peneliti bahwa 

pemberlakuan hukuman mati koruptor itu adalah dengan adanya unsur keadaan 

tertentu yang mana hal ini ada pada isi pasal 2 ayat 2 Tindak Pidana Korupsi 

atau bahkan dalam lebih tepatnya pada pasal 10 secara yuridis menegaskan 

bahwa hukuman pidana mati berada pada ketentuan pidana pokok yang mana 

memiliki dasar tujuan sebagai tindakan represif atau efek jera bagi pelaku 

kejahatan. Jika melihat lebih dalam lagi dengan ideologi kemanusiaan, maka 

hukuman mati itu adalah sebuah rancangan yang sangat penting untuk 

melindungi masyarakat dari tindak pidana yang ada. Regulasi mengenai 

hukuman pidana mati terhadap koruptor di indonesia sebenarnya bisa 

diterapkan apabila unsur-unsur yang ada pada isi pasal tersebut sesuai dan hal 

itu juga harus didukung oleh segenap aparatur penegak hukum. 

Namun hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan khusus atau 

genting sampai sekarang pun tidak pernah direalisasikan. Jika melihat dalam 

penjelasan ilmu hukum, hukum pidana secara jelas memiliki makna sebagai 

upaya terakhir atau Ultimatum Remidium. Oleh karena itu jika memang sudah 

ditetapkan menjadi upaya terakhir maka penegakan keadilannya tidak boleh 

serta merta dan harus sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan. Dalam hal 

ini peneliti bersikap gigih dan memegang teguh prinsip yang pernah diucapkan 

oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus “Fiatt Justitia ruuat caeelum” (yang 
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memiliki makna: bahwa jika mengatas namakan keadilan maka lebih baik, 

Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh atau hancur).  

Maka dari itu peneliti menegaskan bahwa penting untuk menerapkan 

hukuman mati bagi koruptor dana bantuan sosial, karena dana atau anggaran 

bantuan sosial yang telah dikorupsi tersebut bukan hanya memiliki dampak 

negatif terhadap kerugian negara, namun juga membuat masyarakat semakin 

sengsara bahkan sampai titik tertinggi yaitu kematian, maka tidak salah jika 

koruptor dikategorikan sebagai ancaman kejahatan kemanusiaan. Dan 

kejahatan seperti ini memang harus segera ditindak lanjut dengan menerapkan 

hukuman seberat-beratnya, agar tindak pidana korupsi di negara Indonesia 

sedikit demi sedikit menghilang. Bahkan jika dilihat secara religius perbuatan 

korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang keji yang mana jika hal tersebut 

dilakukan dapat menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan.  

Hal ini didukung oleh nilai-nilai keislaman dalam melihat kejahatan 

korupsi. Yang mana pada nilai-nilai tersebut menyangkut aspek jasmani dan 

rohani demi mengatur dan menjaga mahluk agar tetap sesuai dengan fitrahnya. 

Korupsi memanglah sebuah kejahatan yang ditentang oleh agama maupun 

hukum negara. Karena dampak korupsi yang begitu luar biasa maka diperlukan 

juga tindakan extra dalam penanggulangannya.  

Dari hasil penelitian ini “Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi 

Koruptor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Indonesia” 

maka peneliti berharap dapat menemukan gagasan terbaik sebagai pondasi 

penegakan hukum bagi tindak pidana korupsi di bumi pertiwi, khususnya pada 
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pengejawantahan hukuman pidana mati secara adil, pasti, dan yang terpenting 

dapat memberikan manfaat, karena pada pandangan peneliti melihat hukuman 

mati bukanlah hal yang melanggar hak asasi manusia tetapi lebih pada langkah 

represif dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pengaturan Pidana Mati Terhadap Koruptor dalam Sistem 

Hukum Pidana di Indonesia ? 

2. Apakah Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bantuan Sosial telah 

Sesuai dari Sudut Pandang Nilai Hukum di Indonesia ? 

3. Bagaimana Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bantuan 

Sosial di Indonesia di Masa Mendatang Perspektif Hukum Positif dan 

Hukum Pidana Islam ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari latar belakang serta perumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Menjelaskan proses Hukum Pidana Mati secara umum terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan menguraikan Penerapan Pidana Mati 

Koruptor Dana Bantuan Sosial di Indonesia   

2. Untuk Mengkaji Hukum Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Dana Bantuan Sosial dalam segi Nilai Hukum di Indonesia. 

3. Untuk Menguraikan Seberapa Pentingnya Hukum Pidana Mati Tindak 

Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitianۡiniۡberjudulۡ“UrgensiۡPenerapanۡPidanaۡMatiۡBagiۡKoruptorۡ

dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Indonesia”.ۡ Oleh 

karenanya setiap penelitian harus bisa memberikan manfaat bagi keseluruhan 

orang yang membutuhkan. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat 

menjadi tolok ukur dalam proses penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Baik dari segi teoritis maupun praktis. Antara lain : 

1. Manfaat Teoritis :  

Dari segi teoritis peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini memberikan 

impact yang memperkaya literasi pada sektor penerapan hukum yang 

berkeadilan bagi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial yang ada. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi masyarakat Penelitian ini menjadi informasi yang aktual dan 

sumber pengetahuan tentang bagaimana urgensi penerapan hukuman 

mati bagi koruptor dana bantuan sosial.  

b. Bagi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan atau 

mengembangkan pengejawantahan hukuman mati bagi koruptor dana 

bantuan sosial yang sudah masuk dalam unsur undang-undang berlaku.  

c. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan sebagai bijwerken atau 

Novelty di bidang hukum serta menjadi rujukan dalam membentuk 

maupun mengubah serta memperbarui Undang-Undang Tindak Pidana 
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Korupsi di Indonesia guna memperbaiki performa aparatur penegak 

hukum, hakim, jaksa, polisi, sehingga dapat meminimalisir kesalahan 

pada tugas maupun operasional hukum yang berlaku di Indonesia.  

 

E. Definisi Istilah/Definisi Operasional  

Definisi istilah dalam penelitian ini merupakan penjelas atau proses 

mendeskripsikan beberapa kata yang sudah termaktub dalam judul penelitian 

diatas. Agar tidak menimbulkan kesalah fahaman. sebagai berikut: 

a. Urgensi : Urgensi dalam KBBI memiliki makna logis sebagai suatu hal 

yang serius dan perlu dilakukan.32 

b. Penerapan : yakni sebuah proses, cara, dalam melakukan tindakan secara 

nyata antara lain dalam hal mempraktikkan33 

c. Pidana Mati : Hukuman Mati dapat diartikan sebagai pidana pokok yang 

tingkatannya paling tinggi dalam hierarki sanksi pidana sanksi pidana di 

Indonesia.34  

d. Koruptor : orang yang melakukan korupsi, atau lebih dikenal dengan 

tindakan yang telah menyelewengkan (mengelapkan) uang negara, 

perusahaan, bantuan sosial.35 

 
32 Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/urgensi ((Diakses Pada 07 Juni 2022, Pukul 

15.12 WIB) 
33 Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/terap-2 ((Diakses Pada 07 Juni 2022, Pukul 

15.12 WIB) 
34 Tina Asmarawati, “Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia, Cetakan-1”, 

(Yogyakarta : CV BUDI UTAMA), 2013, 3 
35 Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/koruptor (Diakses Pada 07 Juni 2022, 

Pukul 15.12 WIB) 

https://kbbi.web.id/urgensi
https://kbbi.web.id/terap-2
https://kbbi.web.id/koruptor
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e. Tindak Pidana Korupsi : Tindakan koruptor secara yuridis ialah salah satu 

jenis tindak pidana yang sering menarik perhatian masyarakat, dan sering 

dikatakan sebagai sebuah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan.36 

Kamus Besar Bahasa Indonesia : Korupsi dapat dikatakan sebagai sebuah 

perbuatan yang dapat memberikan pandangan bahwa itu sebagai delik 

pidana yang tercela, busuk, curang, serta dapat disuap dan tidak bermoral.37 

Serta sebagai sebuah perbuatan yang berfokus untuk melakukan 

penghianatan dengan cara penyelewengan atau penggelapan uang negara, 

perusahaan38 dan sebagainya demi terpenuhinya kepentingan pribadi 

ataupun kelompok.39 Transparancy International (TI) : Korupsi dapat 

diartikan sebagai perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri, 

yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya 

mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan publik. 

f. Dana Bantuan Sosial : dana bantuan sosial ialah sebuah prosedur dalam 

menangani segala macam bencana yang ada di Indonesia, sehingga 

diberlakukan adanya bantuan secara komprehensif dan selektif guna 

menyejahterakan masyarakat (civil society).40 

Dapat dipahami bahwa maksud dari penelitian ini membahas mengenai 

“Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor Dalam Tindak Pidana 

 
36 Evi Hartanti, “Tindak Pidana Korupsi”, (Sinar Grafika : Jakarta) 2005, 8 
37 Gatot Supramono, “Proses Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

dalam sistem pidana indonesia, Cetakan-1”, (: KENCANA : Jakarta), 2020, 51 
38 Chaerudin dkk, “Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, (PT 

Refika Aditama : Bandung), 2008, 2 
39 Kamus Besar Bahasa Indonesia https://kbbi.web.id/korupsi (Diakses Pada 07 Juni 2022, Pukul 

15.12 WIB) 
40 Alfu Zukhrufu Firdausu, “Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Masyarakat yang 

Terdampak Covid-19”, (Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia), 2019, 5 

https://kbbi.web.id/korupsi
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Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Indonesia” adalah menegaskan bahwa 

begitu pentingnya memberlakukan hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi 

dana bantuan sosial, sebagai bentuk tindakan represif yang diharapkan dapat 

memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di masa yang akan datang. Serta 

menghimbau kepada khalayak umum untuk memahami bagaimana prospek 

implementasi sanksi pidana mati bagi koruptor di Indonesia dari segi nilai 

hukum.  

 

F. Sistematika Penelitian Skripsi 

Untuk mempermudah memahami skripsi dan tersusun secara sistematis 

maka peneliti membagi isi skripsi ini menjadi terbagi dalam lima bab yang 

setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika 

penelitiannya ialah : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari: Latar 

Belakang Masalah, fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Definisi Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini telah berisi mengenai penelitian terdahulu dan kerangka konseptual 

yang erat dengan masalah yang sedang diteliti yakni pentingnya pemberlakuan 

hukuman pidana mati bagi koruptor di indonesia dengan unsur-unsur yang ada 

pada perundang-undangan yang berlaku. 

BAB III : METODE PENELITIAN  
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Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang mana di dapat dengan 

beberapa pendekatan antara lain yakni pendekatan Statute Approach atau 

perundang-undangan, pendekatan ini digunakan sebagai upaya dalam 

menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana 

korupsi dan hukuman mati. Maka dari itu peneliti menegaskan pada rumusan 

pertama dengan mempertanyakan bagaimana pengaturan pidana mati bagi 

koruptor dalam sistem hukum pidana di Indonesia? Kedua, peneliti 

menggunakan pendekatan konseptual atau Conceptual Approach yang mana 

digunakan untuk menganalisis apakah penerapan hukuman mati bagi pelaku 

korupsi dana bantuan sosial di indonesia ini sesuai dengan nilai hukum yang 

ada. Mulai dari kepastian hukum, kemanfaatan hukum sampai para ranah 

keadilan hukum. dan yang terakhir pada fokus penelitian ketiga yakni 

menggunakan perbandingan atau Comparative Approach yang mana dengan 

pendekatan ini peneliti berupaya melakukan perbandingan dengan undang-

undang yang ada di negara lain, seperti halnya China, Vietnam, dan Thailand 

sehingga hasil penemuan penelitian ini mendapatkan konklusi mengenai 

bagaimana sistem hukum pidana mati bagi tindak pidana korupsi di masa 

mendatang.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pemaparan dari pembahasan mengenai beberapa rumusan 

masalah seperti halnya Bagaimana Pengaturan Pidana Mati bagi Koruptor 

dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia ? Apakah Penerapan Pidana Mati 

Koruptor Dana Bantuan Sosial telah Sesuai dari Sudut Pandang Nilai Hukum di 
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Indonesia ? Bagaimana Urgensi Penerapan Pidana Mati bagi Koruptor Dana 

Bantuan Sosial di Indonesia Masa Mendatang ? 

 

BAB V : PENUTUP  

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Kesimpulan hanya 

menunjukkan semua hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah 

penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan temuan tersebut, 

dibuat penelitian secara penuh untuk menjelaskan langkah-langkah apa yang 

perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam temuan tersebut. Sehingga 

memberikan gambaran positif mengapa penelitian ini dipilih sebagai tolok ukur 

dalam memperbaiki regulasi penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya itu 

peneliti juga memberikan Usulan dengan bertujuan untuk dua hal : 

1. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya 

diadakan penelitian lanjutan. 

2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah 

atau fokus penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka  

Kajian Pustaka mengenai pentingnya pengejawantahan sanksi Pidana 

Mati terhadap Koruptor dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial, 

secara spesifik peneliti meyakini belum ada yang membahas mengenai judul 

diatas. Sehingga dalam hal ini peneliti memiliki beberapa penelitian atau 

penelitian terdahulu yang mana dapat dijadikan sebagai rujukan dalam 

membahas penegakan hukuman mati bagi koruptor, antara lain: 

1. Penelitian Terdahulu : 

Untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, peneliti 

berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan sebagai 

bahan perbandingan untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau 

penelitian pada objek yang sama terhadap karya tertentu. Terkait dengan 

penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan 

penelitian peneliti, yaitu : 

a. Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam 

Keadaan Tertentu (Analisis Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-

undang Nomor 31 Tahun 199941  

 
41 Rijalulۡ Jihad,ۡ “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan 

Tertentu (Analisis Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999”, (Banda 

Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 2019. 
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Secara umum penelitian ini menerangkan bagaimana prosedur 

sanksi pidana mati terhadap koruptor yang tertera pada ketentuan pasal 2 

ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan fokus kajian yakni : 

1) mempertanyakan syarat-syarat pemberlakuan pidana mati pada 

keadaan tertentu ? 2) Mencari pokok permasalahan yang membuat 

hukuman pidana mati bagi koruptor tidak pernah terjadi ? 

Peneliti memfokuskan untuk mengetahui syarat-syarat 

pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu, oleh 

karena itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan 

2 dasar penelitian. Antara lain: a) Pendekatan hukum adalah penyelidikan 

yang menggunakan pendekatan hukum karena mengkaji berbagai norma 

hukum yang akan menjadi rumusan masalah dan tema utama mengenai 

penyidikan harus dilakukan. b) Kepustakaan yang menekankan kepada 

penelitian agar bisa memperoleh data sekunder  dengan membaca 

literatur seperti halnya, Jurnal, surat kabar, dan peraturan undang-undang 

yang berkorelasi dengan penelitian. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana 

korupsi akan dipidana mati jika dilakukan dengan syarat tertentu, 

termasuk jika tindak pidana korupsi dilakukan dengan menggunakan 

dana yang digunakan untuk menangani barang berbahaya atau bisa juga 

tindakan korupsi tersebut dilakukan ketika terjadi bencana alam di 

seluruh negeri. Korupsi diterapkan pada sebuah dana yang akan 

dialokasikan untuk menanggapi kerusuhan sosial yang meluas, terhadap 
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uang yang dialokasikan untuk mengatasi krisis ekonomi moneter, dan 

pengulangan kejahatan korupsi. Sementara itu, jika membahas mengenai 

sulitnya pelaksanaan pidana mati disebabkan adanya perbedaan dalam 

melakukan sebuah penetapan status atau keadaan pada suatu daerah  dan 

bukan hanya itu tetapi juga perlu melihat sisi lain seperti banyaknya 

korban, harta benda, keterpurukan, dan kerusakan fasilitas. Mulai dari 

infrastruktur sampai pada cakupan yang jauh lebih luas dengan kata lain 

keuangan negara. 

Analisis dalam penelitian ini seirama dengan penelitian sekarang 

ini, yang membahas hukuman mati bagi oknum koruptor yang 

menggelapkan dana bantuan sosial atau termasuk dalam beberapa kasus. 

Oleh karena itu, sanksi pidana mati sesuai dengan ekspektasi yakni dapat 

memberikan ultimatum remidium bagi para pelanggar saat ini dan di masa 

depan. Biarkan rakyat Indonesia merasakan keadilan penegakan hukum.  

Namun terdapat juga perbedaan yang signifikan dalam penelitian 

ini, yaitu dari segi fokus penelitian, penelitian ini lebih menekankan 

persyaratan hukum bahwa hukuman mati dapat dikenakan pada unsur 

koruptor. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah dengan 

Mendeskripsikan bagaimana Indonesia mengatur pidana mati bagi unsur 

koruptor dana bantuan sosial dan menegaskan apakah pidana mati bagi 

unsur koruptor dana bantuan sosial sudah sesuai dengan nilai-nilai 

keadilan. 
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b. Prospek Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi42 

Secara keseluruhan, skripsi ini membahas upaya pemerintah 

untuk menjadikan sanksi pidana mati sebagai ancaman pidana dalam 

bentuk perundang-undangan yang harus melalui berbagai macam 

kebijakan dan pembentukan komite yang bertugas memberantas tipikor, 

dengan demikian cita-cita penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi 

dapat ditekan semaksimal mungkin, namun yang terjadi justru korupsi 

semakin meningkat. Hal ini menyebabkan peneliti membatasi fokus 

penelitiannya pada dua rumusan pertanyaan, yaitu: 1. Bagaimana 

hukuman mati bagi pelaku itu ditetapkan menurut perundang-undangan 

di indonesia ? 2. Seberapa besar kemungkinan hukuman mati untuk 

koruptor di masa mendatang ? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, peneliti 

melakukan penelitiannya dengan kajian literatur, dokumentasi serta 

deskripsi analitis. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa syarat-

syarat pengejawantahan hukum mati itu sudah ada di dalam undang-

undnag khusus koruspi. hukuman mati hanya berlaku bagi pelaku korupsi 

yang melanggar pada saat terjadi keadaan tertentu/bencana nasional. 

Sehingga problematika ini Penerapan hukuman mati kepada pelaku 

Tipikor. 

 
42 Bornok Mariantha Sidauruk, “Prospek Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi”, 

(Semarang: Universitas Negeri Semarang), 2011 
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Adapun persamaan dalam penelitian yang sekarang ialah 

mempunyai kesamaan membahas pemberlakuan hukuman mati bagi 

seorang pelaku korupsi. Oleh karena itu, diharapkan hukuman mati dapat 

memberikan ultimatum remidium bagi para pelaku saat ini. Sehingga 

masyarakat Indonesia merasa adil dalam hukum. Namun penelitian ini 

juga memiliki perbedaan, yaitu fokus penelitian yang penelitian ini 

menekankan persyaratan hukum yang dapat membuat pengaturan 

hukuman koruptor dengan menganalisis perundang-undangan tipikor. 

Sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan adalah dengan fokus 

mendeskripsikan bagaimana hukuman mati diselenggarakan bagi 

koruptor dana bantuan sosial di Indonesia dan memastikan apakah 

Hukuman Mati bagi Koruptor Dana Bantuan Sosial sesuai dengan nilai 

hukum serta Memberikan Kebaruan Hukuman Mati untuk Dana Bantuan 

Koruptor di masa depan dengan mengadopsi pendekatan komparatif 

dengan negara China, Vietnam dan Thailand. 

c. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan 

Sosial, (Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.)43 

Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk menegaskan 

bagaimana pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana 

korupsi dalam sektor keuangan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. 

Dilain sisi penelitian ini juga mempertegas mengenai bagaimana 

 
43 Yarni Nikita Ahmady, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan 

Sosial”, (Departemen Hukum Pidana : Universitas Makassar), 2018 
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pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri 

Makassar. Fokus dasar penelitian ini adalah 2 hal yang dimulai dari, 1. 

Bagaimana pertanggungjawaban pelaku korupsi dana bantuan sosial? 2. 

Apa pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara pidana? 

Metode yang dilakukan peneliti dalam menyelesaikan penelitian 

ini adalah dengan dilakukannya wawancara secara seksama dengan 

beberapa majelis hakim yang terlibat saat menangani kasus pidana 

korupsi dana bantuan sosial di Pengadilan Negeri Makassar. Tidak hanya 

itu wawancara yang dilakukan oleh peneliti juga didukung dengan adanya 

studi literatur dengan pembacaan artikel serta undang-undang yang 

bersangkutan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara 

menyeluruh menggunakan narasi deduktif guna mengungkapkan 

konklusi positif seperti yang diharapkan atas adanya masalah yang 

diteliti. 

Jika melihat hasil penelitian ini maka secara eksplisit, penelitian 

ini memberikan gambaran bagaimana prosedur pertanggungjawaban 

yang ada pada sistem hukum pidana di Indonesia dalam konteks korupsi 

dana bantuan sosial sesuai dengan keputusan kasus pidana khusus nomor 

18/Pid .Sus.Tpk /2015/PN.Mks yang pada dasarnya perkara ini secara 

yuridis telah masuk dalam unsur-unsur pertanggungjawaban pidana 

sebagai penghapus jeratan hukum, baik melalui adanya alasan 

pembenaran ataupun pemaaf. Sehingga dengan keputusan hakim yang 

sudah final maka pelaku didakwa dengan ketentuan pasal 2 Undang-
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undang tipikor, dan menambahkan adanya indikasi bahwa pelaku telah 

melanggar pasal 3 dalam Undang-undang tipikor yakni tentang adanya 

penyalahgunaan wewenang, kesempatan, dan fasilitas yang tersedia 

baginya hanya dari jabatan atau jabatannya. 

Keserasian dalam penelitian ini dengan penelitian yang sekarang 

adalah dengan ditemukannya analisis yang membahas dua korupsi 

dengan kategori penggelapan dana bantuan sosial. Dengan demikian 

maka, diperlukan pemberlakuan hukum yang lebih berat atau ekstrim 

agar bisa menumbuhkan rasa takut bagi para pelanggar hukum seperti 

koruptor. 

Namun, penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu arah 

penelitian yang penelitian ini menekankan pada keyakinan hakim 

pengadilan negeri dalam penjatuhan pidana dan menggambarkan 

bagaimana perusahaan bertanggung jawab atas korupsi. sedangkan yang 

ada pada analisis penelitian sekarang ini peneliti yakni lebih 

memfokuskan pada hukuman mati bagi koruptor dana bantuan sosial 

sesuai undang-undang yang berlaku dengan mengkaji beberapa aspek 

yaitu nilai keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan, sekaligus dengan 

adanya asas hukum pidana. 

d. Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi44 

 
44 Hindun Harahap, “Urgensi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi”, (Universitas Sumatra Utara : 

Fakultas Hukum USU), 2010 
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Secara garis besar, penelitian tesis ini membahas praktik korupsi 

di kalangan pejabat dan serta pro kontra wacana pentingnya hukuman 

mati bagi para koruptor, dengan menetapkan beberapa lembaga yang 

intens melawan korupsi. sehingga peneliti skripsi ini fokus dengan 

memperhatikan masalah hukum: 1) Seberapa mendesak kah penerapan 

hukuman mati terhadap pelaku korupsi dalam upaya pemberantasan 

korupsi yang ada di Indonesia? 2) Bagaimana sistem hukum pidana dalam 

menerapkan sanksi pidana mati dalam upaya pemberantasan korupsi di 

Indonesia? 

Ada metode yang diaplikasikan oleh peneliti yakni dengan 

melakukan penelitian normatif. Sehingga proses penelitian ini mengarah 

pada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur 

bagaimana korupsi diberantas serta melakukan analisis penetapan 

hukuman yang nantinya menjadi dasar dalam di putusnya perkara di 

muka persidangan.  

Hasil tesis ini, yaitu pentingnya implementasi sanksi pidana mati 

bagi pelaku koruptor, sama pentingnya pondasi keadilan masyarakat 

untuk selalu dijaga. karena pelaksanaan pidana mati pada hakekatnya 

bertujuan menakut-nakuti dan memunculkan efek jera bagi pelaku 

Tipikor. Persamaan tesis ini dengan penelitian adalah keduanya 

menegaskan baik bahwa urgensi penerapan hukuman mati bagi koruptor 

adalah penting dan dalam mampu memberikan efek jera bagi pelaku 

korupsi. para pelaku korupsi. Memang, banyak yang percaya bahwa 
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hukuman mati tidak akan membuat korupsi di Indonesia hilang, tetapi 

akan menjadi sarana meminimalkan penyebaran korupsi yang sudah 

menjadi budaya di Indonesia. 

Perbedaan antara tesis ini dan penelitian ini adalah adanya faktor 

legal stake atau isu hukumnya, yang mana pada penelitian ini membahas 

penerapan hukuman mati terhadap koruptor dalam hal kepastian hukum. 

Sedangkan penelitian peneliti ini berfokus pada kenyataan bahwa semua 

penyuap dana bantuan harus dihukum mati jika termasuk dalam Undang-

Undang yang berlaku secara khusus membahas tentang korupsi pada 

dasar keadilan. 

e. Rancangan Forumulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam 

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif 

Perspektif Maqashid Syariah)45 

Secara umum penelitian sk ripsi ini membahas pidana mati dalam 

analisis kebijakan formulasi. Dalam rencana pemberlakuan pidana mati, 

dikaji dari segi pengupayaan kejahatan di mana ialah bagian dari 

perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan masyarakat 

(social welfare) dapat diterapkan. 

Dengan menggunakan fokus penelitian : 1) Bagaimana Konsep 

Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-undang 

 
45 Moh. Abd. Rauf, Rancangan Forumulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-

undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif Maqashid Syariah), (Fakultas 

Syariah : IAIN Jember), 2020 
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Tipikor? 2) Bagaimanaۡ Telaahۡ Perspektifۡ Maqashidۡ Syari’ahۡ dalamۡ

Perluasan Penerapan Hukuman Mati pada Undang-undang Tipikor? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, peneliti 

melakukan penelitiannya dengan kajian literatur, dokumentasi serta 

deskripsi analitis. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa syarat-

syarat pengejawantahan hukum mati itu sudah ada di dalam undang-

undnag khusus koruspi. hukuman mati hanya berlaku bagi pelaku korupsi 

yang melanggar pada saat terjadi keadaan tertentu/bencana nasional. 

Sehingga problematika ini Penerapan hukuman mati kepada pelaku 

Tipikor. 

Adapun persamaannya dengan penelitian skripsi ini ialah bahwa 

ditinjau dalam perspektif kebijakan formulasi pidana mati di Indonesia 

saatۡiniۡberdasarkanۡ“Pasalۡ2ۡayatۡ2ۡUndang-undang no. 31 tahun 1999 

jo. Undang-undang no. 20 tahun 2001 yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 

tidak efisien dan mempunyai kekurangan, dikarenakan formulasinya 

sukar dilaksanakanۡpadaۡpelaku”. 

Perbedaannya ialah penelitian skripsi ini melihat hukuman mati 

dalam konteks analisis kebijakan formulasi hukum pidana. Dalam 

kesimpulan umumnya bahwa hukuman mati dalam kasus korupsi jika 

dikaji dalam kebijakan formulasi sangat dianjurkan. Sedangkan dalam 

penelitian ini peneliti ingin melihat lebih mendalam bagaimana faktor 

hukuman mati tidak pernah diajukan atau digunakan oleh penegak hukum 

dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia sampai saat ini. 
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Sehingga peneliti ingin memperluas penerapan yang berlaku. Agar pada 

konteks tersebut hukuman mati lebih memungkinkan untuk diterapkan. 

 

 

2. Kerangka Konseptual  

A. Konsepsi Tindak Pidana  

1) Definisi Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana berasal dari sebuah istilah hukum dari 

belanda yakni Strafbaar Feit46, yang mana dapat diartikan sebagai 

sebuah tindakan yang melawan peraturan perundang-undangan atau 

secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat 

dikenakan hukum.47 Dalam hal ini beberapa pakar hukum telah 

memberikan pandangannya mengenai definisi pengertian hukum 

pidana, antara lain ialah : 

a. Profesor Mr. Van Hattum: Menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan frasa hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari nilai-

nilai peraturan yang akan dijalankan oleh negara atau masyarakat 

umum lainnya. Hal ini ditujukan sebagai sebuah sarana 

pemelihara dari terwujudnya ketertiban umum sehingga 

ketentuan-ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa 

 
46 Adam Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1” (Raja Grafindo Persada : Jakarta), 

2014, 69 
47 Adam Chazawi, Pelajaran…67 



 

33 

 

33 

pentingnya melarang  sebuah tindakan yang dapat melanggar 

hukum.48 

b. Profesor W. Pompe: Menegaskan bahwa Hukum pidana itu 

sebagai keseluruhan dari adanya peraturan yang dapat 

mengakibatkan penderitaan sebagai sanksi pelaku pelanggaran.49 

2) Syarat-syarat Tindak Pidana  

Dalam hal ini unsur-unsur yang ada dalam diri pelaku 

kejahatan dapat dibagi paling sedikit 2 sudut pandang, yaitu: secara 

teoritis dan secara hukum. Logika sederhana secara teoretis disebut 

pendapat para ahli hukum tercermin dalam isi atau bunyi susunan 

kata. Sedangkan dari segi hukum seperti fakta bahwa kejahatan 

dirumuskan sebagai delik umum atau delik khusus.50 Melihat lebih 

dalam dengan interpretasi hukum, maka peneliti menegaskan bahwa 

unsur pidana juga terjadi akibat adanya, perbuatan yang dilarang oleh 

hukum dan adanya ancaman bagi para pelaku yang melanggar.51 Oleh 

karenanya dengan munculnya frasa perbuatan serta ancaman maka 

tidak mungkin terlepas dari subjek hukum yakni manusia. 

3) Jenis Tindak Pidana  

 
48 P.A.F Lamnintang, “Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia” (Sinar Gratika : Jakarta), 2016, 

3 
49 P.A.F Lamnintang, Dasar-dasar hukum pidana di… 5 
50 P.A.F Lamnintang, Dasar-dasar hukum pidana di… 16 
51 P.A.F Lamnintang, Dasar-dasar hukum pidana di… 20 
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Membahas mengenai tindak pidana dengan perspektif asas 

hukum pidana di Indonesia maka dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian, antara lain: 

a. Sebagai tindak pidana formil perumusan nya berfokus mengenai 

tindakan yang telah dilakukan tanpa harus mempermasalahkan 

dampak atau akibatnya.52 

b. Tindak pidana materil diartikan sebagai sebuah perbuatan yang 

dapat melanggar hukum dengan ketentuan perumusan nya 

berfokus pada akibat yang dilarang.53 

c. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan kembali menjadi 2 

hal yakni pasif dan aktif.54 

4) Konsepsi Pemidanaan dan Pidana  

a. Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia 

Pidana dan hukuman adalah dua arti yang disebutkan 

dalam sistem hukum di Indonesia. Kedua definisi tersebut 

memiliki arti yang berbeda, yang mana pada konteks kejahatan 

sangat berkesinambungan dengan pemidanaan atau pidana atas 

suatu pelanggaran, namun dilain sisi pemidanaan atau pidana 

dianggap sebagai peristiwa yang ada dari hasil pembentukan 

hukum terhadap sebuah kejahatan. 

 
52 Muhammad Prima Ersya, Urgensi Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi, (Universitas Andalas : Fakultas Hukum), 2011, 56 
53 Muhammad Prima Ersya, Urgensi Penerapan…56 
54 Muhammad Prima Ersya, Urgensi Penerapan…57 
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Menurut Van Hamel, pengertian dari pada frasa pidana 

secara yuridis maka diartikan sebagai sebuah penderitaan. Yang 

mana dalam ketentuan penderitaan itu hanya mereka para 

penguasa atau pejabat. Sedangkan Simons menjelaskan bahwa 

hukum merupakan: "Suatu penderitaan yang, menurut hukum 

pidana, telah dikaitkan dengan pelanggaran yang telah pelaku 

lakukan dengan dukungan dari keputusan hakim, telah dikenakan 

kepada siapa yang bersalah". Beberapa pengertian di atas 

menyatakan bahwa suatu kejahatan bisa mengandung beberapa 

unsur atau syarat tertentu, antara lain:  

1. Kejahatan adalah sebuah tindakan yang menyebabkan rasa 

sakit, kesedihan atau konsekuensi tidak menyenangkan 

lainnya. 

2. Hukuman adalah yang dijalankan dengan prosedur yang sah 

dan terbukti  oleh orang atau badan yang berkuasa. 

3. Kejahatan itu dijatuhkan kepada seseorang yang bertanggung 

jawab atas peristiwa menurut undang-undang 

4. Penderitaan hanyalah sebuah rasa sakit atau hanya alat.55 

Mengenai buku pidana yang dikarang oleh muladi dan 

barda Nawawi arief, secara yuridis menegaskan bahwa hukum 

merupakan suatu definisi yang pengertian luas serta berubah-

 
55 Risva Fauzi Batubara dan Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap 

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, (Universitas Padjajaran : Yogyakarta), 2018, 81 
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ubah, oleh karenanya hukum termasuk dalam sebuah pengertian 

yang menjelaskan apa itu penderitaan sebagai pencegahan atau 

represif.56 

Roeslan Saleh mendefinisikan kejahatan sebagai reaksi 

terhadap suatu pelanggaran, dan yang berupa kesengsaraan yang 

sengaja dilakukan oleh negara kepada pelakunya. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kejahatan didefinisikan sebagai 

"perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang". Beberapa 

pendapat di atas memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa 

memiliki klasifikasi berikut: 

1. Penderitaan adalah untuk terpidana yang telah melakukan 

kesalahan atau pelanggaran  

2. Penjatuhan hanya dapat dilakukan oleh  para pejabat yang 

memiliki status birokrasi yang dapat memberikan sanksi 

kepada para pelaku, dalam artian aparatur penegak hukum dan 

pemerintah. 

Oleh karena itu beberapa tokoh mulai dari Adtidjo 

Alkosar, Adam Chazawi, dan Sudarto menegaskan kembali dalam 

bukunya terkait dengan apa itu pemidanaan, yakni kata 

pemidanaan itu merupakan kata ganti dari frasa penghukuman. 

Sehingga secara logis arti kata penghukuman ialah sebagai 

 
56 Bornok Marianta Sidauruk, “Prospek Penerapan Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak 

Pidana Korupsi di Indonesia”, (Universitas Negeri Semarang : Semarang), 2011, 90 
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kesepakatan dalam memutuskan sanksi pidana (berechten). Akan 

tetapi perlu digaris bawahi bahwa tindakan dalam menentukan 

sanksi pidana pada sebuah peristiwa itu tidak hanya berfokus pada 

kesalahan yang ada di depan mata, akan tetapi juga 

memperhatikan skala hukum perdatanya. Oleh karena itu pada 

penelitian ini lebih berfokus pada prospek hukum pidana, maka 

legalitas teori diatas harus dipersempit kembali dengan 

menekankan istilah sentence atau veroordeling, yakni sebuah 

makna bahwa penjatuhan atau pemberian pidana hanya dapat 

dilakukan oleh komisi yudikatif kehakiman.57 

Definisi dari pidana dan hukuman di atas berarti hukuman 

dijatuhkan dengan cara hukuman dengan tujuan yang hukuman itu 

dijatuhkan kepada siapa pun. Sehingga kajian tentang kejahatan 

dan tidak akan lepas dari tujuan pemidanaan. Yakni yang 

mendasarkan pada falsafah pemidanaan ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan yakni: Let the funishmet fit the crime 

(Sesuaikan hukuman dengan perbuatannya), dan aliran modern 

falsafah pemidanaan nya Let the funisment fit the criminal 

(Sesuaikan hukuman dengan pelakunya), serta aliran neo klasik 

falsafah pemidanaan nya Let the funishment fit the crime and 

 
57 Bornok Marianta Sidauruk, Prospek Penerapan Sanksi Pidana… 89 
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the criminal (Sesuaikan hukuman dengan perbuatan dan 

pelakunya).58 

5) Teori-teori Pidana dan Pemidanaan  

Mengingat wacana tentang adanya tujuan-tujuan yang perlu 

dicapai dalam suatu negara dalam rangka membina dan membentuk 

masyarakat yang ideal, maka perlu adanya pemikiran-pemikiran yang 

rasional untuk mendukung pengejawantahan hukuman mati. Dalam 

ketentuannya pada setiap putusan pidana memiliki antara dua undang-

undang lalu lintas, mazhab klasik lebih serius tentang tindakan yang 

dilakukan. Sementara mazhab modern harus terlebih dahulu meninjau 

tindakannya dan meminta kejelasan mengenai dampak yang 

ditimbulkan dari adanya kejahatan tersebut. Oleh sebab itu hukuman 

mati bagi pelaku tindak pidana apapun harus hati-hati dengan cara 

mempertimbangkan sifat dan keadaan para pelaku. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa dalam menghukum, mazhab klasik melihat ke 

belakang, sedangkan mazhab modern mencoba membuat spekulasi, 

yaitu melihat ke depan atau ke masa depan.59 Hal ini lah yang 

dibedakan menjadi 3 bagian, antara lain teori absolut, teori relatif dan 

teori gabungan. 

a. Teori Absolut (Pembalasan)  

 
58 Stacey Anderson, Fiat Justitia Ruat Caelum, Demi Keadilan Sekalipun Langit Runtuh, 

(Malang IKADIN : Universitas Muhammadiyah Malang), 2001, 23  
59 Nawawi Arief dan Mulada, “Bagian Dasar Teori-teori dan Kebijakan Pidana di Indonesia” 

(: Alumni : Bandung), 1964, 4 
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Teori Absolut melihat hukuman sebagai balas dendam atas 

setiap tindakan yang dilakukan. Oleh karenanya teori ini terletak 

pada sejauh mana kejahatan yang telah dilakukan. Dalam ilmu 

hukum pidana menjadi suatu pembalasan yang harus dipikul 

hanya atas kerugian yang diderita, sehingga tidak salah 

mengartikan teori absolut sebagai teori perbandingan.60 Kant dan 

Hegel mendukung teori ini dengan analogi bahwa jika ada 

pembunuhan maka pelakunya harus digantung meskipun 

masyarakat akhirnya hancur dan cemas. Namun, peneliti 

meyakini bahwa mengetahui seberapa besar tujuan dari teori ini 

untuk menghukum pelaku agar menimbulkan efek jera, itu 

bukanlah sebuah masalah. 

b. Teori Relatif (Perventif) 

Menurut teori relatif atau tujuan ini menjelaskan bahwa 

pidana yang akan dijatuhkan itu bukan hanya pada pemberian 

sanksi saja, tetapi harus bisa memberikan manfaat, melindungi, 

atau mengayomi masyarakat agar dapat terciptanya kesejahteraan. 

Dalam teori ini dibedakan menjadi 2 bagian, antara lain61 :  

1. Sebagai pencegahan umum atau sering disebut preventif. Para 

penganut paham preventif ini berpendapat bahwa yang dapat 

menjatuhkan sanksi atau pidana hanyalah pemerintah agar 

 
60 Sholehuddin, “Penegakan Sistem Pidana Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia, serta 

menemukan Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada), 2003, 34 
61 Hindun Harahap, Urgensi Pidana Mati Bagi…38 
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masyarakat tidak melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu 

maka paham preventif ini memiliki 3 fungsi utama, yakni 

menegakkan marwah pemerintah, membentuk norma, dan 

menegakkan keadilan. 

2. Sebagai pencegahan khusus, paham ini lebih menekankan 

untuk membuat para pelaku tindak pidana dapat diterima 

kembali ditengah masyarakat, yakni dengan cara mendidik 

dan memperbaiki sikap para pelaku pidana.62 

Dari penjelasan diatas maka paham teori relatif tidak 

hanya berfokus pada pembalasan perbuatan pelaku pidana. Akan 

tetapi lebih memiliki tujuan yang bermanfaat seperti yang 

disampaikan sorang filsuf romawi kuno (Seneca) :”Nemo 

Prudens Punit Quia Peccatum Est, Sed ne Peccetur”63 yang 

memiliki arti bahwa (tidak seoarang pun dapat dipidana karena 

telah melakukan kejahatan, akan tetapi pelaku dipidana agar tidak 

ada lagi kejahatan yang terjadi). 

c. Teori Gabungan  

Dalam pandangan teori gabungan, pemidanaan 

merupakan pembalasan terhadap pelanggaran yang dilakukan 

para pelaku sekaligus melakukan pembinaan kepada para 

narapidana sehingga para pelaku pidana bisa berguna bagi 

 
62 Muhammad Prima Erisya, Urgensi Penerapan Pidana Mati Koruptor…42 
63 Roeslan Saleh, “Prosedur Sistem Hukum Pidana Indonesia”, (Aksara Baru : Jakarta), 1983, 9 
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masyarakat di kemudian hari. Analisis mengenai pemberlakuan 

hukum pembalasan memang bisa menjadi pondasi pembenaran 

dalam perkara pidana, namun yang perlu juga memperhatikan apa 

yang dapat dicapai dari penjatuhan pidana tersebut.64 

 

 

B. Konsepsi Korupsi 

1) Definisi Korupsi  

Pengertian korupsi memang secara yuridis diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan No. 31 Tahun 1999 yang 

mana pada isis ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kata korupsi 

terdiri dari kata latin “corrupt” yang berarti  buruk, korup, bejat, 

tidak transparan, tidak mulia, serta menyimpang dari kesucian atau 

fitnah.65 Civil Society membuat sebuah gambaran bahwa pengertian 

tentang korupsi sebagai sebuah delik yang dapat merugikan 

perekonomian.66 

Menurut A.S Hornby Cs (The Advancen Leaner’s Dictonary 

of Current English, Oxford University Press, London 1963, hal 218), 

Corruption adalah “the offering and accepting of bribes67  

 
64 Subektidan Tjirosoedibio, “Definisi dalam Kamus Hukum”, (Jakarta: PT. Pradnya Paramida, 

1973), 53 
65 A. Hamzah, “Dampak Berbahaya dari Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan”, 

(Akademika Presindo : Jakarta), 1984, 3 
66 Leden Marpaung, “Tindak Pidana Korupsi Terhadap Sistem hukum dan Pemberantasannya 

(bagian kedua)”, (Sinar Grafika: Jakarta), 1991, 149 
67 Rohim, “Sistematika dalam Proses Operasi Tindak Pidana Korupsi”, (Pena Multi Media : 

Depok), 2008, 10 
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(penawaran atau pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa 

suap), disamping itu korupsi juga diartikan “decay” yaitu kebusukan 

atau kerusakan, dan yang dimaksud busuk atau rusak itu adalah moral 

atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi, sehingga 

orang yang bermoral baik, tentu tidak akan melakukan korupsi.68 

Adapun menurut Subekti dan Tjiptosudibio dalam kamus hukum, 

yang dimaksud corruptie adalah korupsi yang berarti perbuatan 

curang dimana para pejabat atau penyelenggara negara 

menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, ataupun tindak 

pidana yang merugikan keuangan negara. Jadi korupsi merupakan 

suatu perbuatan buruk yang termasuk tindak pidana yang 

memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang bertentangan 

dengan hak dan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara 

ataupun perekonomian negara. Sedangkan pengertian korupsi yang 

tercantum pada isi peraturan pasal 1 ayat (1) substansi a Undang-

undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

badan 

2. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan 

 
68 Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, “Pengesahan Undang-undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi”, (penerbit : PT Alumni Bandung), 1960, 8 
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3. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara 

Berdasarkan pengertian korupsi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa  istilah korupsi sebenarnya memiliki arti yang sangat luas, 

yaitu:: 

1. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penggelapan atau 

penyelewengan dana publik (uang negara atau perusahaan) untuk 

kepentingan pribadi. 

2. Korupsi juga  dikatakan sebagai perilaku menyimpang dari 

pejabat publik  yang suka menggunakan uang atau harta titipan, 

dengan cara menyuap atau menyalahgunakan kekuasaan untuk 

kepentingan pribadi.69 

Oleh karena itu, korupsi adalah perbuatan tercela yang 

bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan 

menyalahgunakan  kekuasaan yang dimiliki sehingga merugikan 

keuangan negara.70 

2) Bentuk-bentuk Korupsi 

7 macam klasifikasi dalam Tindak pidana korupsi di Indonesia 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan: 

 
69 Sholehuddin, “Penegakan Sistem Pidana Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia, serta 

menemukan Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada),2003,  60 
70 Sholehuddin, Penegakan Sistem Pidana…61 
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a. Korupsi dalam kategori merugikan keuangan negara, yang 

mana dalam kategori ini dapat dibagi menjadi 2 bagian antara lain: 

1. Dalam hal ini diatur pada ketentuan pasal 2 Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 yang mana dapat terindikasi melawan 

hukum demi memperkaya diri sendiri serta dapat merugikan 

keuangan negara. telah dirumuskan sebagai berikut : 

a) Pasal 2 ayat 1 : “Setiap orang yang secara sengaja 

melakukan perlawanan hukum dengan cara melakukan 

perbuatan yang dapat memperkaya diri sendiri atau 

korporasi, sehingga hal tersebut dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara, maka dapat dikenakan 

sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun 

dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta 

rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.”  

b) Pasal 2 ayat 2 : “Dalam hal tindak pidana korupsi 

sebagaimana yang telah dimaksud pada ketentuan Pasal 2 

ayat 1 dilakukan di masa keadaan tertentu, maka pidana 

mati dapat dijatuhkan. 

2. Korupsi yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan atau 

kewenangan dan jabatan demi keuntungan diri sendiri sehingga 
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dapat menimbulkan kerugian negara. Secara legalitas diatur 

pada ketentuan71 

a) pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan 

atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi :  

b) Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan tujuan melakukan 

korupsi demi menguntungkan diri sendiri atau korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

akan dipidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 

paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan 

denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling besar 1 miliar 

rupiah. 

b. Korupsi dalam kategori suap-menyuap : 

Mengenai frasa suap-menyuap yaitu dapat diartikan sebagai 

sebuah tindakan memberikan uang, menerima uang serta hadiah 

dilakukan oleh pejabat pemerintah negara agar tidak melakukan apa 

yang menjadi tanggung jawabnya yakni dalam konteks penegakan 

hukum. jenis korupsi ini diatur pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, antara lain : 

 
71 Moh. Yamin, “Pengesahan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 

(penerbit : PT Alumni Bandung), 1960, hal 8 
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1. Pasalۡ 5ۡ ayatۡ 1ۡ :ۡ “dipidanaۡ denganۡ ketentuanۡ pidanaۡ penjaraۡ

paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda 

paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah: 

a.  Memberi dan menjanjikan kepada pegawai ataupun 

penyelenggara negara sebagai tujuan agar tidak berbuat 

yang sesuai dengan ketentuan hukum, atau 

b. Memberi sesuatu pada pegawai negeri dan penyelenggara 

negara karena memiliki hubungan sehingga mempengaruhi 

profesionalitas atau bertentangan dengan kewajiban, dan 

itu dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan. 

c. Pasal 5 ayat 2 : Pegawai negeri atau penyelenggara negara 

yang telah melakukan penerimaan terhadap janji atau 

barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 

huruf a dan b, dapat diberikan sanksi pidana dengan pidana 

seperti isi ayat 1. 

2. Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b : Dapat diberlakukan pidana penjara 

paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda 

paling sedikit 150 juta rupiah dan paling besar 750 juta rupiah, 

bagi setiap orang : 

a. Memberi dan menjanjikan apapun kepada hakim dengan 

tujuan untuk mempengaruhi setiap substansi pada putusan 

perkara dalam sidang, atau 
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b. Memberi dan menjanjikan apapun kepada seseorang yang 

menurut ketentuan peraturan yang berlaku ditentukan 

menjadi advokat demi menghadiri sidang pengadilan 

dengan tujuan agar bisa mempengaruhi nasihat atau 

pendapat yang akan diberikan. 

3. Pasal 6 ayat 2 : hakim yang menerima janji serta pemberian 

sebagaimana diatur pada dasar legalitas pasal 6 ayat 1 huruf 

a atau advokat yang menerima pemberian sebagaimana 

maksud huruf b dapat dikenakan pidana secara sama sesuai isi 

pasal diatas. 

4. Pasal 11 : Dipidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara 

negara yang telah menerima hadiah atau janji padahal sudah 

terindikasi atau patut di duga, bahwa hadiah tersebut 

berhubungan karena kekuasaan atau jabatannya, atau yang 

menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah serta janji 

itu ada ikatan dengan jabatannya.  

5. Pasal 12 huruf a dan b : Dipidana dengan ketentuan dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 

tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 

juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 

6. Pasal 13 : Setiap orang dengan maksud memberi hadiah atau 

janji kepada pegawai negeri demi sebuah kekuasaan dan 

wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, 
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dapat dipidana dengan ketentuan penjara paling lama 3 tahun 

dan denda 150 juta rupiah.   

c. Korupsi dalam kategori penggelapan jabatan 

Yang dimaksud dengan penggelapan dalam jabatan sudah 

diatur pada ketentuan pasal 8, antara lain :“pegawai negeri atau 

orang lain yang mana telah ditugaskan menjalankan suatu jabatan 

umum kemudian dengan sengaja melakukan penggelapan dana dan 

surat penting atau berharga.” Bukan hanya pada isi pasal 8 tetapi 

korupsi dalam kategori penggelapan dalam jabatan juga didukung 

dengan ketentuan beberapa pasal yang ada pada Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001, antara lain : 

1. Pasal 9 : “barang siapa para pegawai negeri sipil dan orang 

lain selain pegawai negeri sipil yang diberi tugas menjalankan 

suatu jabatan umum secara lama atau singkat dengan sengaja 

memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan 

administrasi, maka dipidana dengan ketentuan paling singkat 1 

tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling kecil 50 juta 

rupiah dan paling besar 250 juta rupiah”  

2. Pasal 10 huruf a, b, dan c : Pegawai negeri sipil dan orang lain 

selain pegawai negeri sipil yang diberi tugas menjalankan suatu 

jabatan umum secara lama atau singkat dengan sengaja: 
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a. Menggelapkan, menghancurkan merusak atau membuat 

barang tersebut tidak bisa digunakan kembali sebagai sebuah 

bukti di muka pejabat yang berwenang, atau 

b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, 

merusak, atau agar barang tersebut tidak bisa dipakai, akta, 

surat, atau 

c. Membantu orang lain dalam menghilangkan, 

menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai 

kembali. 

d. Korupsi dalam kategori perbuatan pemerasan : 

Pemerasan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi 

adalah pemerasan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil 

dan penyelenggara negara yang mana hal tersebut memenuhi unsur 

dalam pasal 12 huruf e, f, dan huruf g dalam undang-undang nomor 

20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 

tentang pemberantasan korupsi. berdasarkan ketentuan tersebut 

tindak pidana korupsi terkait pemerasan dipecah kembali menjadi 

beberapa bagian, ialah72 : 

1) Pemerasan oleh Aparatur Sipil Negara  

2) Pegawai negara atau penyelenggara negara yang memeras 

pegawai atau penyelenggara negara lainnya. 

 
72 Kristian dan Yopi Gunawan, “Mengenai Tindakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 

(PT. Refika Aditama : Bandung), 2015, 173 
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3) Pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam tugasnya 

melakukan pemerasan  

d. Korupsi dalam kategori dengan perbuatan curang : 

Pengaturan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan 

perbuatan curang secara tegas diatur pada pasal 7 ayat 1 huruf (a, b, c, 

dan d) kemudian dipertegas kembali dengan adanya pasal 7 ayat 2 serta 

pasal 12 huruf h. Oleh karenanya tindak pidana korupsi pada kategori 

perbuatan curang dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk : 

1. Perbuatan curang yang dilakukan oleh pemborong 

2. Pengawas proyek atau mandor membiarkan perbuatan curang  

3. Rekan tentara nasional Indonesia TNI atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia berbuat curang 

4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyerobot lahan 

atau tanah negara sehingga hal tersebut dapat merugikan orang 

lain.73 

e. Korupsi dalam kategori pengadaan : 

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan secara 

legal diatur pada ketentuan pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan dengan 

secara logis bahwa :“Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik 

 
73 Komisi Pemberantasan Korupsi, “Memahami untuk Membasmi Korupsi”, (KPK : Jakarta), 

2006, 24-29 
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langsung maupun tidak dengan sengaja turut serta dalam melakukan 

pemborongan, pengadaan, persewaan, untuk seluruh atau sebagian 

ditugaskan dalam mengurus atau mengawasinya, dapat dipidana 

dengan paling lama 20 tahun dan paling singkat 4 tahun serta denda 

paling sedikit 200 juta rupiah dan paling tinggi 1 miliar rupiah.”74 

f. Korupsi dalam kategori gratifikasi : 

Secara sederhana dalam frasa gratifikasi yakni dapat diartikan 

sebagai pemberian, sedangkan dalam arti luas dapat meliputi uang, 

barang, discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan dengan dasar 

Cuma-Cuma75. Maka demi menekan angka korupsi pada lingkup 

gratifikasi Undang-undang tindak pidana korupsi telah mengaturnya 

pada ketentuan pasal 12 huruf b dan c. 

3) Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi 

Dari sudut pandang yuridis tindak pidana korupsi dapat dilihat 

melalui unsur-unsur yang ada di dalamnya, sehingga dengan unsur-

unsur tersebut perbuatan ini secara sah dapat dikatakan sebagai 

korupsi76. Antara lain : 

a. Tindakan yang menyebabkan pelanggaran hukum 

b. Berkhianat dengan menyalahgunakan wewenang 

 
74 Ketentuan Pasal 12 Huruf I Undnag-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-

undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
75 Nasukha, Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif 

Hukum Pidana Islam/Fikih Jinayah (Universitas Islam Yogyakarta : Yogyakarta), 2018, 40 
76 Hartanti Evi “Prospek dalam Tindak Pidana Korupsi bagian kedua”, (Jakarta : Sinar Grafika), 

2016, 31 
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c. Menghalalkan segara cara untuk meraih keuntungan pribadi  

d. Memiliki unsur merugikan perekonomian negara  

4) Indikasi Tindak Pidana Korupsi  

Tindak pidana korupsi memiliki ciri-ciri yang cukup kompleks, 

hal ini digambarkan secara jelas dalam buku Shed Husein Alatas 

berjudulۡ“SosiologiۡKorupsi”,ۡsebagaiۡberikut77 : 

a. Korupsi selalu melibatkan banyak orang dengan pembagian tugas 

masing-masing untuk mengatur strategi pencurian dan penipuan  

b. Korupsi dilakukan dengan cara tertutup atau rahasia akan tetapi ada 

pengecualian apabila korupsi itu telah merajalela sampai pada titik 

paling dalam dari rasa malu pelaku, sehingga pelaku yang memiliki 

kekuasaan tersebut tidak tergoda untuk menyembunyikan 

kejahatannya.  

c. Korupsi akan menumbuhkan jiwa yang senantiasa melakukan 

timbal baik dalam berbuat kejahatan. 

d. Beberapa Oknum yang mengejawantahkan tindak pidana korupsi 

biasanya berusaha untuk menutup rapat bukti dengan melakukan 

pembelaan hukum. 

e. Korupsi lebih sering dilakukan oleh pejabat institusi negara  

f. Semua yang termasuk dalam bentuk korupsi dianggap sebagai 

tindakan penghianatan. 

 
77 Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, Pengesahan Undang-undang…15 
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5) Faktor Terjadinya Tindak Pidana Korupsi  

Dari banyaknya penelitian yang melihat masifnya tindak 

pidana korupsi maka para praktisi hukum melakukan sebuah analisis 

yang logis dalam mencari problem atau alasan kenapa korupsi sering 

terjadi dan sulit untuk dilakukan pemberantasan, antara lain : 

a. Adanya indikasi terhadap turunnya moral dan etika78 

b. Tidak adanya sanksi yang dapat memberikan efek jera pada pelaku  

c. Keserakahan, karena yang melakukan korupsi biasanya yang 

memiliki jabatan atau wewenang 

d. Kurangnya pengawasan dari aparatur penegakan hukum dan 

lembaga independen yang berfokus pada tindak pidana korupsi 

e. Kebiasaan atau tradisional, yakni sebuah kebiasaan dalam 

memberikan sesuatu atau janji dan hadiah kepada para pejabat 

dengan maksud tertentu 

f. Motivasi intrinsik, yakni adanya sebuah kemauan atau dorongan 

untuk melakukan korupsi. sehingga dia memperoleh kepuasan serta 

kenyamanan saat berhasil melakukannya. 

g. Kurangnya sumber pendapatan jika dibandingkan dengan tingkat 

kebutuhan hidup yang semakin berkembang dan beragam. 

h. Masih lemahnya sistem political will dari pemberlakuan hukum, 

termasuk dalam melakukan penyidikan. 

 
78 Bantuan Sosial di Indonesia: “Rumusan Konsepsi serta pengawasan dan Pengaturan”, 

(Fakultas Hukum : Universitas Brawijaya), 3 
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6) Dampak Tindak Pidana Korupsi  

Tindakan mengambil dan menggelapkan keuangan negara 

perbuatan yang tidak terpuji baik dari segi moral ataupun akhlak, oleh 

karenanya korupsi tidak pernah membawa akibat positif. Peneliti 

menuliskan beberapa dampak krusial apabila korupsi tidak segera di 

tindak lanjut dengan penegakan hukum yang luar biasa. Antara lain79 : 

a. Dampak Ekonomi 

1. Pemusatan ekonomi pada elit kekuasaan, yakni bisa dari 

eksekutif legislatif dan yudikatif sehingga para trias politika ini 

tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. 

2. Diskriminasi kebijakan, apabila para pengusaha dekat dengan 

para penguasa maka akan sering mendapat perlakuan khusus 

3. Terhambat nya pertumbuhan ekonomi, karena adanya birokrasi 

yang tidak jujur, adil dan transparan 

4. Adanya manipulasi data, yakni dalam segi contoh 

pembangunan proyek secara fisik maupun peningkatan sumber 

daya manusia dimanipulasi menggunakan data fiktif, sehingga 

kualitas pembangunan menjadi menurun80 

b. Dampak Kesejahteraan Pegawai dan Rakyat  

 
79 Herman Katimin, “Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam 

Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi”, (Bandung : Universitas Padjadjaran), 

2019, 40 

 
80 Gatot Supramono, “Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Cetakan-

1”, (Jakarta : KENCANA), 2020, 51 
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Dampak korupsi dapat menyerang secara langsung pada 

kesejahteraan pegawai. Hal ini diakibatkan ketidakmampuan 

pemerintah dalam menggaji para pegawai secara layak sehingga 

membuat pelayanan publik menjadi lebih buruk. Bukan hanya itu 

korupsi pada tingkat kesehatan juga dapat terjadi dengan dampak 

yang berbahaya yakni membuat biaya kesehatan semakin 

meningkat dan akhirnya mengakibatkan banyaknya masyarakat 

yang tidak sehat atau kekurangan gizi.  

Dalam bidang pendidikan korupsi tidak ragu-ragu untuk 

mengakibatkan biaya pendidikan menjadi mahal sehingga para 

akademisi putus sekolah. Jika demikian korupsi tidak segera 

diberantas maka indeks pembangunan manusia di Indonesia akan 

semakin rendah dan apabila di bandingkan dengan sebuah 

kompetisi dunia global yang akan datang maka tidak menutup 

kemungkinan sumber daya manusia akan di isi oleh mereka yang 

tingkat pendidikan serta kesehatan rendah. 

c. Dampak Politik dan Keamanan 

Dalam hal ini korupsi dapat memperburuk sistem politik, 

sebagai contoh pemilihan umum yang terindikasi money politic, 

yang mana secara legalitas, moralitas dan kualitas dipertanyakan.81 

Selain itu korupsi membuat pertahanan dan keamanan menjadi rusak 

 
81 Chaerudin, Syaiful dan Syarif, “Sebuah Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Korupsi”, (Bandung : PT Refika Aditama :), 2008, 2 
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atau rapuh. Hal seperti ini diakibatkan adanya 2 hal. Yakni yang 

pertama kalkulasi besar anggaran militer yang berasal dari dana non-

budgeter. Dana budgeter ini sulit untuk dilacak, kedua yakni 

sebagian pengadaan alat-alat militer dengan biaya tinggi tetapi 

berkualitas rendah. Dengan demikian peneliti juga 

mengklasifikasikan dampak korupsi pada sektor politik dan 

keamanan, antara lain : 

1. Lemahnya pelayanan publik, yang mana menyebabkan seluruh 

fungsi dan struktur birokrasi serta pelayanan publik menjadi 

tidak profesional 

2. Diskriminasi kebijakan, sistem pemerintahan yang tidak 

transparan membuat adanya pengeluaran kebijakan yang hanya 

menguntungkan beberapa pihak saja 

3. Adanya legislatif produk kebijakan yang terindikasi korupsi, 

yakni politik yang dilakukan oleh para elite kekuasaan seringkali 

menghasilkan kebijakan yang tidak dapat memberikan manfaat 

kepada masyarakat. Hal seperti inilah yang dimasukkan ke 

dalam kategori korupsi politik 

d. Dampak Penegakan Hukum  

Pengupasan dalam meminimalisir penggelapan keuangan 

negara yang ada di Indonesia, maka seluruh elemen keadilan telah 

berupaya mengejawantahkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Namun secara realistis menunjukkan bahwa penegakan 
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hukum bagi koruptor tidak pernah memberikan efek jera bagi para 

pelaku. Maka dari itu keadilan dapat diperjualbelikan, apabila sistem 

peradilan sudah terjamah oleh tindak pidana korupsi maka upaya 

dalam menegakkan hukum menjadi lebih sulit dari sebelumnya. 

e. Dampak Moral Masyarakat 

Tindakan seperti korupsi sangat mampu dalam 

memberikan stigma buruk terhadap masyarakat. Dari yang awal 

masyakat memiliki prinsip saling membantu, sekarang lebih 

mementingkan diri sendiri dan meminta pamrih.82 Oleh karena itu 

jika korupsi tidak diperangi maka kemungkinan besar moral 

masyarakat akan semakin menurun seperti halnya : 

a. Menyuburkan budaya menjadi penipu 

b. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan, karena 

banyak oknum-oknum pemerintah yang melakukan korupsi  

c. Hilangnya marwah atau kewibawaan pemerintah dalam 

mengatur masyarakat, apabila institusi negara melakukan 

penyelewengan dana 

d. Hukum tidak lagi dihormati atau dijalankan, karena penegasan 

terhadap tindak pidana korupsi dianggap tidak berjalan. 

e. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi  

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa hukum 

positif sebenarnya sudah memiliki formulasi atau rancangan 

 
82 Evi Hartanti, “Tindak Pidana Korupsi”, (Sinar Grafika : Jakarta) 2005, 29 
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peraturan dalam memberantas tindak pidana korupsi. seperti dalam 

UU No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.83 Dalam undang-

undang ini, setidaknya ada sebelas ketentuan khusus selain undang-

undang sebelumnya tentang korupsi. Diantaranya : 

1. Disusun nya mengenai perbuatan korupsi sebagai delik formil 

Dirumuskan secara universal bahwa tindak pidana korupsi 

sebagai delik formil, sehingga jika mengandalkan pembuktian 

terbaik kemudian melakukan pengembalian uang kepada negara 

atas tindakan korupsi. maka hal tersebut memang tidak bisa 

dihapuskan.  

2. Ketentuan dengan adanya korporasi sebagai subjek hukum yang 

mana dapat melakukan pertanggungjawaban atas tindakan yang 

telah dilakukan 

3. Adanya ketentuan yang mengatur mengenai yurisdiksi hukum 

yang dapat diberlakukan keluar batas teritorial Indonesia 

4. Adanya pembuktian terbalik sebagai sarana dalam menjalankan 

asas hukum pidana yakni Presumtion of Innocence 

5. Diperlihatkannya sistem pidana minimum khusus dan 

maksimum khusus 

6. Adanya penyidikan ke dalam rahasia bank  

 
83 Amrullah Bustamam, “Penerapan Sanksi Mati Terhadap Koruptor Dana Bantuan Bencana 

Non Alam, (Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Ar-Raniry) 2020, 16 
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7. Adanya sebuah penyidikan gabungan dibawah kepemimpinan 

jaksa agung dalam perkara tindak pidana korupsi 

8. Dari sekian banyak ketentuan diatas yang paling penting adalah 

memberikan interpretasi hukum kepada proses penegakan 

hukum oleh lembaga yang bersangkutan.. 

Oleh karena itu dengan melihat beberapa gambaran diatas 

peneliti berupaya untuk memberikan gambaran mengenai seberapa 

bahaya korupsi apabila tidak segera di tindak lanjuti. Melakukan 

pemberantasan korupsi tidak akan lepas dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan hal tersebut secara jelas tertulis 

pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana84 

“Nullum Delictum Nulla Poena Sine Prevea Lege Poenali” 

tidak dihukum suatu perbuatan pidana kecuali telah adanya 

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang telah 

mengaturnya. Dalam hal ini jelas hukuman mati terhadap tindak 

pidana korupsi sudah ada. Maka dari itu dibutuhkan penelitian 

komprehensif dalam mengkaji hukuman pidana mati yang ada di 

sistem hukum Indonesia. 

C. Konsepsi Pidana Mati  

1. Definisi Pidana Mati  

 
84 Agung Anugrah, “Relevansi Sanksi Mati dalam Tipikor di Indonesia”, (Hukum Universitas 

Udayana), 2018, 10 
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Sanksi pidana mati sering dikenal dalam istilah bahasa asing 

sebagai death penalty atau capital punishment yang mana pada 

prosedur penjatuhan sanksi mati tersebut, harus melewati beberapa 

tahapan seperti halnya dalam proses pembuktian. Maka dari itu 

penerapan sanksi pidana mati hanya dapat dijatuhkan oleh 

pengadilan sebagai suatu hukuman terberat dalam tatanan sistem 

hukum pidana di Indonesia. Bahkan Profesor Roeslan Saleh 

menjelaskan bahwa hukuman mati sebagai sebuah tindakan radikal 

sebagai tujuan dalam menyingkirkan seseorang yang tidak dapat 

diperbaiki, sehingga kewajiban untuk menahan mereka di penjara 

menghilang. Demikian juga, ketakutan kita akan hilang jika orang-

orang ini keluar dari penjara dan  kembali melakukan pelanggaran di 

masyarakat.85 

Melihat isi kandungan dari adanya legalitas pasal 69 KUHP 

maupun atas dasar hak asasi manusia yang tertinggi, hukuman mati 

merupakan hukuman terberat. Karena implementasinya sering 

dianggap telah membuat jatuhnya harkat dan martabat terhadap 

HAM.86 Jika dilihat dalam kamus bahasa hukum sanksi pidana mati 

dianggap sebagai kelalaian. Hukuman mati adalah hukuman yang 

diberikan dengan cara merampas kehidupan para pelaku.87 

 
85 Roeslan Saleh, “Problematika dalam Pemberantasan Pidana Mati Koruptor” (Jakarta : 

Aksara Baru), 1978, 12 
86 Adam Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana I”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada”, 2002, 29 
87 Atahilla, “Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia”, http://www.fatahilla.blogspot.com. 

(Dipublish pada tanggal 07 Juni 2022, Pukul 08.52 WIB) 

http://www.fatahilla.blogspot.com/
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Dijelaskan bahwa pidana mati merupakan hukuman yang 

dijatuhkan oleh pengadilan, merupakan perbuatan yang mempunyai 

pengaruh besar dalam bidang apapun, sehingga pidana mati 

merupakan bentuk pemidanaan yang paling berat dalam urusan 

sistem peradilan pidana di Indonesia. Hukuman mati  memiliki 

sejarah kehadiran dalam  hukum pidana, yang sebagian besar berasal 

dari Belanda, yaitu: (Wetboek van Strafrecht). Meski berasal dari  

Belanda, ternyata implementasinya jauh berbeda jika  di Indonesia. 

Di Belanda, hukuman mati dihapuskan pada tahun 1870, tetapi 

menjadi pengecualian selama perang.88 Ada beberapa alasan yang 

menjadikan penting diterapkannya hukuman mati, antara lain: 

a. Indonesia ini sebagai suatu negara yang memiliki banyak ciri 

khas seperti halnya suku, bangsa dan Bahasa. Sehingga pada saat 

itu yakni masa kolonial belanda tersebut sangatlah mudah 

menimbulkan berbagai persoalan atau pertikaian antar suku, 

dengan demikian hukuman mati perlu dipertimbangkan. 

b. Negara Indonesia dikelilingi oleh banyak pulau sehingga waktu 

itu pembentukan sistem pidana nya kurang signifikan atau perfect 

c. Di lain sisi jika membahas secara geografis, maka peneliti juga 

memberikan pandangan bahwa daerah kolonial atau sebagai 

terbentuknya sebuah negara maka dibutuhkan sesegera mungkin 

 
88 Andi Hamzah, “Indikasi dalam Proses Pengkajian Pidana Mati di Indonesia” (Jakarta : 

Departemen Hukum dan Ham), 2003, 4-5. 
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kekuasaan yang absolut, demi menyejahterakan rakyatnya serta 

setiap permasalahan dapat dipertanggungjawabkan.89 

2. Sejarah Pidana Mati  

Oleh karenanya ada kalsifikasi dalam penerapan hukuman mati 

yakni pada zaman dahulu dan zaman modern atau sekarang ini, 

antara lain : 

 

 

a. Hukuman Mati Zaman Dahulu  

Dengan kerangka konseptual dari peneliti maka 

penelitian ini memberikan pandangan terhadap penegakan 

hukuman mati zaman dahulu sampai sekarang. Baik pada zaman 

Romawi kuno, Yunani, Jerman, hukuman mati memang terbilang 

kejam terutama pada saat zaman Romawi yang pada saat itu 

dipimpin oleh kaisar Nero. Penjatuhan hukuman mati sering kali 

terjadi pada orang-orang Kristen dengan cara mengikat orang-

orang tersebut di sebuah tali kemudian dibakar sampai habis.90 

Kemudian dengan yang dimiliki oleh yang mulia raja 

Hammurabi yang berjudul Codex Hammurabi” maka hukuman 

mati sebagai pembalasan dapat dilakukan.91 

 
89 Satochid Kartanegara, “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” (Jakarta: Balai Lektur 

Mahasiswa), 2018, 341 
90 Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana”, (Raja Grafindo Persada : Jakarta), 2011, 117 
91 Suci Gulangsari, “Hukuman Mati, Sebuah Sejarah, http://www.jongjava.com  (Diakses pada 

tanggal 07 Juni 2022, Pukul 08.58 WIB) 

http://www.jongjava.com/
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Waktu semakin hari terus berganti, hal inilah yang 

menjadikan korupsi berkembang apabila dari instansi pemerintah 

tidak pernah serius ketika menangani kasus korupsi. Peneliti juga 

menegaskan bahwa pada abad ke-7 SM kerajaan Yunani 

memberlakukan hukuman mati kepada semua pelanggaran yang 

terjadi dikala itu.92 Namun hal ini tidak bertahan lama, oleh 

karena itu dengan ketentuan pada masing-masing masa, maka 

jenis tindak pidana yang diancam pidana mati semakin terbatas. 

Prosedur dalam penerapan hukuman mati juga mengalami 

transisi, yakni apabila dahulu ada seseorang yang melakukan 

tindak pidana maka akan dieksekusi cenderung kejam dan 

dieksekusi di depan umum, namun lama kelamaan cara-cara yang 

digunakan lebih manusiawi dan lebih sering di tempat-tempat 

tertentu.93 

Banyaknya metode ketika melakukan penerapan 

hukuman mati secara historis dapat dilihat dari bagaimana 

terpidana itu mati. Pertama apakah kematiannya yang dialami 

oleh pelaku itu cepat atau lambat. Mulai dari adanya legalitas 

Pemenggalan kepala, penggantungan, dan pencekikan telah 

diidentifikasi sebagai bentuk kematian yang paling umum dan 

 
92 Dwi Priambodo Firdaus, “Pidana Mari di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, 

(Hukum Pidana Islam : Semarang), 2017, 23 
93 Dwi Priambodo Firdaus, Pidana Mari di Indonesia dalam…27 
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cepat, seperti yang dikumandangkan oleh Pieter Spierenburg 

dalam buku The Oxford History of Prison.  

Kembali pada prosedur yang ada di Indonesia, hukuman 

mati atau sanksi mencabut nyawa seseorang itu sudah tersusun 

rapi sebelum invasi belanda terjadi. banyaknya selembaran kertas 

dan spanduk tentang tata cara penerapan pidana mati bagi para 

terdakwa menjadi sebuah acuan para masyarakat sekitar untuk 

tidak mencoba melakukan perbuatan yang melanggar hukum, 

proses kolaborasi pertama dalam hukuman mati itu dapat dilihat 

pada tahun1808 atas perintah Daendels. Yang mana pada 

perintah itu menekankan bahwa hukuman mati dianggap sebagai 

hukuman keadilan  atau sering disebut (Raad van Hindie) dimana 

dalam salah satu kebijakannya itualah mengenai pemberian 

hukuman pidana mati yang dijadikan kewenangan Gubernur 

Jenderal.94 

Prosedur ini termuat pada ketentuan plakat yang disahkan 

pada tanggal 22 April 1808, dengan beberapa cara yakni95 : 

1. Proses pembakaran tubuh secara langsung dengan mengikat 

tubuh terdakwa di tiang atau pohon 

2. Proses penusukan jasad terdakwa dengan menggunakan keris 

atau senjata tajam 

 
94 Supriyadi dan Wahyu, “Goresan Naskah Atas Penggunaan Pidana Mati dalam sistem Pidana 

di Indonesia dalam Jurnal Ilmiah Legislasi Indonesia”, (Vol. 4 No. 4), 2007, 83 
95 Dwi Priambodo Firdaus, “Pidana Mari di Indonesia dalam… 23 
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3. Proses pemukulan tubuh terdakwa secara menyeluruh, dari 

kepala sampai kaki. 

4. Proses kerja paksa yang akan diberikan kepada seluruh para 

terdakwa sampai mati 

5. Proses pembakaran besi atau baja yang nantinya akan 

ditempelkan pada tubuh terdakwa 

Dengan demikian maka Deandles bermaksud untuk 

mensinkronisasi bagaimana sistem hukum pidana tertulis itu 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang disampaikan kepada 

masyarakat umum.96 Kemudian jika melihat prosedur hukuman 

mati yang ada di daerah Aceh, yang mana dipimpin oleh seorang 

raja yang berkuasa, ia dapat memberikan atau menjatuhkan 

beberapa hukuman terberat kepada para terdakwa, antara lain :: 

1. Proses pemotongan tangan bagi para pencuri  

2. Proses melempar batu atau lembing kepada para terdakwa 

yang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana 

3. Proses melakukan salib kepada diri terdakwa dengan 

mengikatnya di tiang atau pohon 

4. Proses memukul atau ditumbuk kepala pelaku di dalam lesung 

yang telah disediakan97  

 
96 Andi Hamzah, Cetakan Pertama, Op. Cit, 47 
97 Rudy Satriyo Mukantardjo, “Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang RPP 

Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia” (Jakarta : Departemen Hukum dan HAM) , 2004, 20 
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Bahkan jika melihat sejarah ternyata hukuman atau sanksi 

pidana mati itu sudah diketahui jauh-jauh hari sebelum 

terbentuknya negara Indonesia, yang mana hukuman-hukuman 

mati itu diterapkan dalam sistem kerajaan.98 Pada zaman 

Kesultanan Mataram  juga dikenal hukuman mati, sebagaimana 

terlihat pada abdi dalem yang dilatih oleh Sultan Agung, ada abdi 

dalem martalulut, yaitu abdi dalem yang sabar, ada juga sahabat 

karib, penuh cinta kasih dan keadilan, yang mana tugasnya ialah 

untuk menggorok leher orang yang sudah diberikan hukuman 

pancung.99 Jadi, mengenai hukuman mati di Indonesia, dari 

sejarahnya bukanlah hal yang aneh. Hanya saja eksekusi 

bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi hampir semua 

eksekusi  dilakukan di depan umum. Dari tahun 1808 sampai  

1848, sistem pidana yang diterapkan adalah Daendels plate, 

tetapi dengan diterbitkannya Intermaire Strafbepalingen, 

Lembaran Negara Hindia Belanda 1848 Nr. 6, ada beberapa 

perubahan dalam undang-undang pertobatan, yang terpenting 

adalah hukuman mati tidak lagi dilakukan dengan kekerasan pada 

plakat 22 April 1808, tetapi dengan cara digantung.100 

 
98 Sejarah Kerajaan Nusantara http://www.kerajaannusantara.com/id/kutaikartanegara/hukum/ 

(Diakses pada tanggal 07 Juni 2022, pukul 13.29 WIB)  
99 Wacana Kerajaan Nusantara http://www.wacananusantara.org/4/59/sistem-tata-

negarakerajaan-mataram-islam, (Diakses pada tanggal 07 Juni 2022, pukul 13.29 WIB)  
100 Schepper,ۡ“HetۡNederlandsۡIndischۡStrafstelses”ۡsebagaimanaۡdikutipۡolehۡAndiۡHamzahۡdanۡ

Andi Sumangelipu, “Harapan Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan”, 

(Cetakan Pertama), (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1984, 48 

http://www.kerajaannusantara.com/id/kutaikartanegara/hukum/
http://www.wacananusantara.org/4/59/sistem-tata-negarakerajaan-mataram-islam
http://www.wacananusantara.org/4/59/sistem-tata-negarakerajaan-mataram-islam
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b. Pidana Mati Zaman Modern  

Kemudian setelah era kemerdekaan, UU No. 1 Tahun 

1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Seluruh Wilayah 

Indonesia. Dengan diundangkannya undang-undang tersebut,  

mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3850).101 Dalam KUHP sebagai sumber utama 

atau sumber utama hukum pidana, telah dirinci jenis-jenis 

kejahatan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut ketentuan 

KUHP, kejahatan dibagi menjadi 2 kelompok, antara kejahatan 

utama dan kejahatan tambahan:  

1. Pidana Pokok terdiri dari: 

a. Pidana Mati102 

b. Pidana Penjara 

c. Pidana Kurungan  

d. Pidana Denda 

e. Pidana Tutupan yakni dengan adanya tambahan undang-

undang No. 20 Tahun 1946 

2. Pidana Tambahan : 

a. Pencabutan Hak-hak tertentu103 

 
101 Pengertian Pidana Mati diakses dari http://repository.unpas.ac.id/12209/4/BAB%20II.pdf,  

(Diakses pada tanggal 07 Juni 2022, pukul 13.29 WIB). 
102 M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Jakarta: 

PT Adhitya Andrebina Agung), 2015, 177 
103 Jajaۡ Subagja,ۡ “Sanksi Hukuman mati Terhadap Pelaku Tipikor”ۡ (Disertasi:ۡ Universitasۡ

Airlangga Surabaya), 2015, 50 

http://repository.unpas.ac.id/12209/4/BAB%20II.pdf
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b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengumuman keputusan hakim  

3. Pidana Mati ditinjau dari Perundang-undangan Indonesia  

a. Pidana Mati Perspektif (KUHP) 

Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia 

menyatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan 

penerapan hukuman mati pada beberapa kejahatan berat. Apa 

yang dimaksud dengan kejahatan berat, antara lain104 : 

1. Makar melawan presiden dan wakil presiden. Pasal 104 

KUHP: 

“Makar dengan maksud membunuh Presiden atau wakil 

Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan 

mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, 

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua 

puluh tahun.”105 

2. Meyakinkan negara asing untuk bermusuhan atau 

mengobarkan perang. (Pasal 111 Ayat (2) KUHP) : 

“Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

 
104 Husein, “Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia”, (Sumatera : USU Digital 

Library), 2003, 4 
105 Moeljatno, “Penjelasan Naskah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, (Jakarta : 

Bina Aksara), 2009, 51 
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pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh 

tahun.” 

3. Membantu musuh dalam perang (Pasal 124 Ayat (3) 

KUHP):“Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun 

dijatuhkan jika si pembuat;  

a. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, 

menghancurkan atau merusak sesuatu temapat atau pos 

yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung, 

gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun 

angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya; 

merintangi, mengalang-alangi atau menggagalkan suatu 

usaha untuk mengenangi air atau bangunn tentara lainnya 

yang direncanakan atau diselenggarakan untuk 

menangkis atau menyerang. 

b. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya hura-hura, 

pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan 

perang.” 

b. Pidana Mati Perspektif di Luar KUHP 

Selain  kejahatan yang diatur dalam KUHP, kejahatan di 

luar KUHP juga  mengatur hukuman mati. Peraturan tersebut 

antara lain: : 
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1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Penghapusan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 6 UU No. 15 

tahun 2003 : “Setiap orang yang dengan sengaja 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang 

secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat 

massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya 

nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan 

kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang 

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau 

fasilitas Internasional, di pidana dengan pidana mati atau 

pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.106 

2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan 

HAM (Pasal 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000107 : 

“Setiap orang yang melakukan berbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8121 huruf a, b, c, d dan e dipidana 

dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana 

paling lama dua puluh lima tahun dan paling singkat sepuluh 

tahun”. 

 
106 Penjelasan dalam Ketentuan Pasal 6 undang-undang nomor 15 Tahun 2003 mengenai adanya 

proses Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
107 Penjelasan Ketentuan pada Pasal 6 undang-undang nomor 26 Tahun 2000 mengenai tata cara 

Pengadilan HAM 



 

71 

 

71 

3) Undang-undang Darurat Senjata Api Nomor 12 Tahun 1951. 

(Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951) : 

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 

membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan 

atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum 

dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup 

atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua 

puluh tahun”.108 

4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. (Pasal 2 ayat 1 dan 2109 :  

a. Barang siapa melakukan pengayaan secara tidak sah 

atau pengkayaan orang lain atau suatu perusahaan yang 

dapat merugikan keuangan negara, dipidana  dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun. ) bertahun-tahun. dan denda paling sedikit 

 
108 Penjelasan Ketentuan pada Pasal 1 Ayat (1) undang-undang kedaruratan nomor 12 Tahun 

1951 mengenai (Senpi) Senjata Api. 
109Penjelasan Ketentuan pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 

mengenai Mekanisme Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia  
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Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana 

mati dapat dijatuhkan. 

5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

(Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009)110 : 

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman 

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) 

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 

melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana 

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” 

D. Konsepsi Dana Bantuan Sosial 

1. Definisi Dana Bantuan Sosial  

Bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

 
110 Penjelasan undang-undang nomor 35 Tahun 2009 mengenai adanya tindak pidana Narkotika, 

(Yogyakarta : Pustaka Mahardika), 2011, 47 
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(Permedagri) Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 39 

Tahun 2012. Bantuan sosial adalah pemberian dukungan moneter 

atau natura oleh pemerintah daerah kepada individu, keluarga, 

kelompok, dan komunitas yang bersifat tidak berkesinambungan dan 

selektif, dengan tujuan untuk melindungi diri Anda dari 

kemungkinan risiko sosial.111 

Pemberian dana bantuan sosial  dilakukan dengan 

mengutamakan pelaksanaan belanja  wajib dengan memperhatikan 

asas keadilan, keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan bagi 

masyarakat.112 Yang dimaksud dengan anggota, kelompok, atau 

masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial disini adalah : 

1. Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang menghadapi 

kondisi tidak stabil  akibat  krisis sosial, ekonomi, politik, 

bencana, atau fenomena alam untuk dapat memenuhi kebutuhan 

hidup minimum; 

2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, 

dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial; 

Bantuan sosial dapat berupa uang tunai atau barang yang 

diterima langsung penerima kesejahteraan sosial. Bantuan sosial 

 
111 Penegasan Pasal 1 angka 15 terkait adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 Jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 mengenai panduan dalam melakukan 

tindakan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD 
112 Ibid, Pasal 22 ayat 3 
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dalam bentuk uang adalah hadiah uang langsung kepada penerima 

manfaat seperti beasiswa untuk anak-anak miskin, dana yatim piatu, 

nelayan miskin, lansia, terlantar, orang cacat manfaat untuk berat 

badan dan kesehatan putra dan putri pahlawan tidak dapat dibeli. 

Sedangkan kesejahteraan berupa barang adalah penyediaan barang 

langsung kepada penerima manfaat seperti sarana penunjang 

operasional sekolah masyarakat khusus yang membutuhkan dan 

kurang beruntun7g, bantuan makanan/pakaian kepada yatim 

piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang 

mampu.113 

2. Jenis dan tujuan Bantuan Sosial  

Dalam hal ini ada beberapa jenis dan tujuan bantuan sosial 

diberikan yakni diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk 

memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang 

mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya secara wajar 

2. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud, ditujukan untuk 

mencegah dan menangani resiko sosial seseorang, keluarga, 

kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat 

dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. 

 
113 Penegasan Pasal 1 angka 15 terkait adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011…ۡPasal 26 ayat 3 
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3. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam, ditujukan 

untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang 

mengalami masalah sosial sehingga mempunyai daya yang 

selanjutnya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya 

4. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud, merupakan skema yang 

melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat 

mememnuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak 

5. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud, merupakan 

kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, 

keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau 

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

6. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud, merupakan 

serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. 

7. Maka dari itu jenis bantuan sosial sebagaimana yang telah 

diartikan diatas adalah sebuah aturan yang nantinya lebih lanjut 

tertuang dalam keputusan bupati. 

3. Kriteria Pemberian Dana Bantuan Sosial  

Pemberian dalam bentuk dana bantuan sosial memiliki 

persyaratan yang harus dilakukan, agar penyaluran dana tersebut 

berjalan dengan semestinya, antara lain : Bersifat selektif, kriteria 

selektif sebagaimana yang telah diatur dalam huruf a diartikan bahwa 

sejatinya dana bantuan sosial hanya akan diberikan kepada calon 
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penerima yang ditujukan demi melindungi resiko sosial. Hal ini 

didukung dengan adanya penjelas pada ayat 1 huruf b114, yakni : 

1. Memiliki identitas yang jelas 

2. Bertempat tinggal dalam wilayah atau kabupaten setempat 

3. Bersifat sementara, maksud dari sementara ini adalah dana 

bantuan sosial yang akan diberikan tidak wajib atau tidak harus 

diberikan setiap tahun anggaran. Akan tetapi menjadi sebuah 

pengecualian dengan keadaan khusus atau tertentu yang 

berkelanjutan maka dana bantuan sosial harus tetap disalurkan. 

Sedangkan yang dimaknai dengan keadaan tertentu atau khusus 

ialah dana tersebut dapat diteruskan sampai penerima bantuan 

lepas dari resiko sosial. 

4. Sesuai dengan tujuan penggunaan, yakni dapat meliputi : 

rehabilitasi, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan 

sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan 

bencana. 

4. Perancangan Korupsi Dana Bantuan Sosial  

Dampak korupsi terhadap negara-negara dengan kasus 

korupsi bervariasi dalam bentuk, luas dan akibat, meskipun efek 

akhirnya adalah menimbulkan kesengsaraan bagi rakyatnya. Salah 

satu bentuk korupsi yang akan peneliti bahas adalah korupsi  dana 

 
114 Andi Susanto, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial, (Skripsi : 

Universitas IBA Palembang), 2014, 40 
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kesejahteraan.115 Dana Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pemberian Subsidi dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Departemen Dalam 

Negeri berdasarkan Pasal 1 Angka 15 didefinisikan sebagai 

pemberian dukungan sosial berupa uang/barang  pemerintah daerah 

kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang 

tidak bersifat berkesinambungan dan selektif dalam rangka 

perlindungan dari kemungkinan risiko sosial. 

Pada 2007-2011, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah 

mencapai Rp 300,94 triliun untuk tingkat daerah dan pusat. Pada 

tahun 2012, alokasi dana kesejahteraan sosial sekitar Rp 47 triliun 

dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 63,4 triliun. Dari data di 

atas, dana bansos (dana bantuan sosial) sering disalahgunakan oleh 

pemerintah daerah (Pemda). Metode bias dilakukan dengan berbagai 

cara, seperti pembentukan LSM fiktif, hingga  pemilihan kepala 

daerah (Pilkada). Salah satu tindak pidana korupsi dana 

kesejahteraan yang peneliti bahas adalah tindak pidana pemberian 

suap yang terjadi di lingkungan sekretaris partai daerah. OKU 

dengan lokasi kasus  berikut: 

 
115 Andi Susanto, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi…76 
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Tersangka SUGENG, S.Sos Bin WARSOTIKNO dan 

tersangka SYAMSIR DAJLIB (dalam berkas tersendiri), 

penggunaan anggaran belanja bantuan sosial organisasi 

kemasyarakatan TA. 2008 yang diduga dilakukan secara bersama-

sama , dimana ketika itu tersangka SUGENG, S.Sos Bin 

WARSOTIKNO menjabat Kabag Perlengkapan dan umum Setda 

Kab. Oku dengan cara mengajukan permintaan uang kepada Bupati 

Oku dan menggunakan uang tersebut dengan tidak mengacu kepada 

peraturan Bupati Oku No. 3 tahun 2008 sehingga menimbulkan 

kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.005.841.420,11 (tiga milyar 

lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh 

rupiah koma sebelas sen).  

Tindak pidana Korupsi atas penggunaan anggaran bantuan 

sosial organisasi kemasyarakatan pada SKPD Sekretaris Daerah Kab. 

Ogan Komering Ulu TA. 2008 uraian singkat perkaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Sebagaimana dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Ogan 

Komiring Ulu TA. 2008, anggaran bantuan sosial organisasi 

kemasyarakatan sebesar Rp. 13.543.658.600,- (tiga belas milyard 

lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan 

enam ratus rupiah) dengan didukung Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Nomor DPA 1.20.03.01.00.00.5.1 tanggal 22 Januari 

2008 yang diperuntukkan organisasi kemasyarakatan. 
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b. Anggaran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tersebut, 

digunakan setelah mendapat persetujuan Bupati Oku sesuai 

dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Perda Kab. OKU 

No. 9 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

selanjutnya penggunaannya diatur di dalam Peraturan Bupati 

Oku No. 3 tahun 2008. 

c. Modus Operandi Korupsi anggaran bantuan sosial: 

1. Dana bantuan sosialtidak diajukan oleh Ormas tetapi oleh 

pejabat untuk kegiatan yang bukan dalam upaya 

meningkatkan pelayanan kemasyarakatan dan kesejahteraan 

masyarakat, disetujui dan dana direalisasikan, dikelola oleh 

pejabat/pegawai, dan dipertanggungjawabkan oleh 

pejabat/pegawai dengan membuat bukti 

pertanggungjawaban tidak sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

2. Dana bantuan sosial tidak diajukan oleh Ormas tetapi oleh 

pejabat untuk kegiatan kedinasan, disetujui dan dana 

direalisasikan, dikelola oleh pejabat/pegawai dan 

dipertanggungjawabkan oleh pejabat/pegawai dengan 

membuat bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya 

3. Dana bantuan sosial tidak diajukan oleh Ormas tetapi oleh 

pejabat untuk kegiatan pelantikan kades,sikat gigi bersama 
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dan HUT Kemerdekaan RI ke 63, disetujui dan dana 

direalisasikan, dikelola oleh pejabat/pegawai, dan tidak 

dibuatkan pertanggungjawabannya. 

4. Dana bantuan sosialtidak diajukan oleh Ormas tetapi oleh 

pejabat untuk kegiatan yang sifatnya pribadi (antar jemput 

haji) & perorangan, disetujui & dana direalisasikan, dikelola 

oleh pejabat/perorangan, untuk dana antar jembut haji tidak 

dibuat Surat Pertanggungjawaban, sedangkan untuk 

perorangan berupa nota/faktur dari toko/bengkel. Tempat 

perbaikan kendaraan dan pembelian sparepart dari yang 

bersangkutan. 

5. Fisik pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan 

proposal/spk/spj (volume kurang). 

Dengan demikian dakwaan secara sah menegaskan 

bahwa pelaku telah melanggar Pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 9, 

pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 

1 KUHP 

5. Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana 

Bantuan Sosial 
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Adanya penerapan serta ketentuan dalam menjatuhkan 

sanksi pidana, merupakan suatu cara paling dasar yang mana hal 

tersebut ditujukan kepada para pelanggar sehingga bisa memberikan 

obat terakhir (“ultimatum remedium”) kepada para pelaku. Teori 

pelaksanaan Hukuman mati di Indonesia masih mempunyai landasan 

yuridis yang kuat.116 Seperti yang pernah di katakan dalam buku 

karangan Yon Artiono Arba’i dengan judul (Aku Mendukung 

Hukuman Mati) yang mana menegaskan bahwa hukuman mati 

terhadap tindak pidana korupsi itu diperlukan guna melindungi 

masyarakat. Negara secara konstitusi memiliki kewenangan dalam 

mempertahankan atau membela diri, serta dapat pula berarti bisa 

mengesahkan penggunaan hukuman tertinggi pada civil society 

khususnya pelaku tindak pidana korupsi.117 

Penjatuhan hukuman, terlebih hukuman mati memang 

merupakan hal penting dalam hukum pidana dan peradilan. Oleh 

karena itu proses, aktivitas, dan penjatuhan hukuman mati terhadap 

tindak pidana korupsi harus ditetapkan secara objektif dan bijak. 

Dengan demikian penerapan hukuman mati memang tepat untuk 

kejahatan tertentu seperti halnya, terorisme, koruptor dana bantuan 

sosial, dan pengedar narkoba, serta kejahatan-kejahatan yang dimana 

 
116 Yon Artiono, “Aku Mendukung Hukuman Mati”, (Kepustakaan Populer Gramedia : Jakarta), 

2012, 3 
117 Bambang Poernomo, “Hukum Pidana Mati dalam Perspektif Karangan Ilmiah” (Jakarta : 

Bina Aksara), 1982, 9 
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itu melebihi batas perundang-undangan.118 Hukuman pidana mati 

dapat dikatakan juga sebagai suatu bentuk proses pidana yang masih 

di pertahankan oleh beberapa negara termasuk Indonesia demi 

menyelesaikan atau memberikan hukuman terhadap seseorang yang 

melakukan kejahatan secara luas, seperti korupsi di tingkat bencana, 

pemberontakan, dan terorisme. 

Pidana mati sudah tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yang 

mana hal tersebut diharapkan dalam penerapan nya oleh hakim akan 

menjadi lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional 

serta terkendali. Karena hal tersebut semata-mata juga memiliki 

tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap individu atau warga 

masyarakat terhadap sebuah tindakan yang sewenang-wenang dari 

keluarga sang korban. Pengertian hukuman atau pidana mati di 

Indonesia terbagi secara komprehensif yakni mulai dari : 

a) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukuman Pidana mati 

diartikanۡdeganۡpernyataanۡsebagaiۡ“Hukumanۡyangۡdijalankanۡ

dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang 

bersalah.119 

b) Dalam Kamus Istilah Pidana dan Black’s Law Dictionary, 

Hukumanۡ matiۡ diartikanۡ denganۡ “Pidanaۡ yangۡ dijatuhkanۡ

terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan 

 
118 Andi Hamzah, “Sistem Hukuman dan Pemidanaan Indonesia”, (Jakarta : Pramidya 

Paramita), 1983, 83 
119 Kamus Besar Bahasa Indonesia https://lektur.id/arti-hukuman-mati (Diakses pada tanggal 07 

Juni 2022, Pukul 10.05 WIB) 

https://lektur.id/arti-hukuman-mati
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putusan pengadilan dan hakim yang memiliki kekuatan hukum 

tetap/incrach”. 

E. Konsepsi Efektifitas Hukum dalam Sistem Hukum Pidana di 

Indonesia 

Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum sesungguhnya 

dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (legal substance), 

struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).120 

Ketiga komponen sistem hukum tersebut sesungguhnya bersifat 

komplementer dan berada dalam suatu hubungan fungsional.121 

Friedman menjelaskan bahwa Struktur merupakan salah satu dasar dan 

elemen nyata dari sistem hukum. Struktur sebuah sistem adalah kerangka 

badannya, dan ia merupakan bentuk permanennya, tubuh institusional 

dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar 

proses mengalir dalam batas-batasnya.122 Substansi adalah peraturan-

peraturan yang tersusun dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-

institusi itu harus berperilaku.  

H. L. A. Hart bependapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum 

adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum 

adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan 

 
120 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial, Penerbit Nusa Media, 

(Bandung : 2013), 18. 
121 Patrialis Akbar, Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Menciptakan 

Supremasi Hukum, Jurnal Sekretariat Negara (RI, no.15, Februari), 2010, 23 
122 Lawrence M. Frieman, Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial,…Op.cit, 17 
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sekunder.123 Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial dari 

masyarakat atau para pemakai jasa hukum. Kultur maysrakat merupakan 

hal yang sangat penting dalam rangka pembaharuan hukum dan 

pembaharuan masyarakat.124 Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri 

kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam 

jangka waktu yang panjang.125 Semua itu memodifikasi tuntutan-

tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka 

panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya. Kultur hukum juga bisa 

mempengaruhi tingkat penggunaan pengadilan, yakni sikap mengenai 

apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila kita 

pergi ke pengadilan, hal tersebut juga akan mempengaruhii keputusan 

untuk mengusahakan perceraian formal.126 

1) Teori-teori tentang Efektivitas Hukum 

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek 

keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan 

keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap 

karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari 

obyek sasaran yang dipergunakan.127 Teori efektivitas hukum 

 
123 Patrialis Akbar, Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Menciptakan 

Supremasi Hukum, Jurnal Sekretariat Negara (RI, no.15, Februari 2010), 23 
124 Lawrence M. Frieman, Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial,…Op.cit,ۡ16 
125 Basuki Kurniawan, Politik Hukum di Indonesia, (Jawa Timur : CV. Licensi Library Centre 

Indonesia), 2020, 133 
126 Lawrence M. Frieman, Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial,…Op.cit,ۡ18 
127 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya), 2013, 67 
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menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu 

hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor128, yaitu : 

a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum. 

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 

e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas 

seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislav 

Malinoswki mengemukakan bahwa : Teori efektivitas pengendalian 

sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan 

dibedakan menjadi dua yaitu : (1) masyarakat modern, (2) 

masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat 

yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, 

spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, 

didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh 

pejabat yang berwenang.129 Pandangan lain tentang efektivitas 

hukum oleh Clerence J Dias mengatakan bahwa : 

An effective legal sytem may be describe as one in which there 

exists a high degree of congruence between legal rule and human 

conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by 

 
128 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008, 8 
129 Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, 

(Jakarta : Rajawali Press), 2013, 375 
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minimal disparyti between the formal legal system and the operative 

legal system is secured by : 

a) The intelligibility of it legal system. 

b) High level public knowlege of the conten of the legal rules 

c) Efficient and effective mobilization of legal rules 

1. A commited administration and. 

2. Citizen involvement and participation in the mobilization 

process 

d) Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to 

the public and effective in their resolution of disputes and. 

e) A widely shere perception by individuals of the effectiveness of 

the legal rules and institutions. 

 

5 Pendapat Clerence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus 

Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi effektif 

tidaknya satu sistem hukum meliputi : 

a) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. 

b) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui 

isi aturanaturan yang bersangkutan. 

c) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum 

dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari 

melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, 

dan para warga masyrakat yang terlibat dan merasa harus 

berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. 

d) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya 

harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga 

masyarakat, akan tetapi harus cukup effektif menyelesaikan 

sengketa. 

e) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya 

harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga 

masyarakat, akan tetapi harus cukup effektif menyelesaikan 

sengketa. 

 

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot 

sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai berikut : Hukum akan 

mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat 

mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat 
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menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat 

membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu 

kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang 

jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum 

dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup 

menyelsaikan.130 

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita 

pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu 

dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika 

suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target 

yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan 

hukum yang bersangkutan adalah efektif.131 Kesadaran hukum dan 

ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif 

atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum 

dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan 

efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling 

berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran 

hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat 

hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang 

sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-

undangan di dalam masyarakat. 

 
130 Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani,… Op.cit, 303 
131 Damang, Efektifitas Hukum, http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2 di 

akses pada tanggal 07 Juli 2022 pukul 16.00 WIB 

http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2
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2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum  

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono 

Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu 

hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri 

(undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau 

fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat 

(lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor 

kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup). 

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor 

yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya132 adalah : 

a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 

sudah cukup sistematis. 

b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu 

sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada 

pertentangan. 

c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang 

mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. 

d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan 

persyaratan yuridis yang ada 

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya 

kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam 

hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga 

 
132 Soerjono Soekanto, Op.cit. 80 
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aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan 

dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan 

mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa 

masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis 

ditinjau dari segi aparat133 akan tergantung pada hal berikut : 

a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan 

yang ada. 

b) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan 

kebijaksanaan. 

c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas 

kepada masyaraka. 

d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan 

yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas 

yang tegas pada wewenangnya. 

 

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana 

dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. 

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas 

yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. 

Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang 

memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di 

tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah 

ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik 

atau buruknya prasarana yang telah ada.  

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur 

efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: 

a) Mengerti dan memahami aturan yang ada. 

 
133 Soerjono Soekanto, Op.cit. Hlm. 86 
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b) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada 

c) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada 

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai 

kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat 

mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat 

di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di 

jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang 

bertentangan dengan aturan. 

3) Kesadaran dan Ketaatan Hukum 

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati 

nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan 

tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya 

tindakan dan perasaan yang tumbuh dar hati nurani dan jiwa yang 

terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk 

melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.134 

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu 

objek kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang-undang. 

Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran 

hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti 

kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah 

hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.135 

 
134 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Bandung : Pustaka Setia), 2007, 197 
135 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum…197 
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Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang 

tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan 

peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila 

kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka 

derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi. Menurut 

Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum136, 

yaitu: 

a) Pengetahuan tentang hukum:  Dalam hal ini, merupakan 

pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu 

yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang 

dilarang dan apa yang diperbolehkan. 

b) Pengetahuan tentang isi hukum : Yang dimaksud adalah 

bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang 

mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, 

tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut 

c) Sikap hukum : Merupakan suatu kecenderungan untuk 

menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan 

atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah 

ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. 

d) Pola perilaku hukum : Yang dimaksud adalah tentang berlaku 

atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika 

berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan 

sejauh mana masyarakat mematuhinya. 

 

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat 

sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum 

tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga 

masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka 

tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang 

 
136 Achmad Ali, Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta : PT. Yarsif 

Watampone), 1998. 198 
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memahaminya, dan seterusnya. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh 

masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau 

suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika 

tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang 

tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap 

hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan 

kepentingan orang banyak. 

Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya 

tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat 

dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-

ketentuan hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak 

tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan 

ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usahausaha 

untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan 

membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-

ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan memberikan 

kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa teladan-

teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-

ketentuan hukum.137 

 
137 Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, (Rajawali, 

Jakarta), 1987 ,220 
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Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target 

yang menjadi sasaran ketaatanya, kita dapat mengatakan bahwa 

aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, 

sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita 

masih dapat mempertanyakanya lebih jauh derajat efektivitasnya. 

Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung 

pada kepentinganya. Seperti yang dikemukakan oleh H.C. 

Kelman138,yaitu: 

a) Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat 

terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. 

Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang 

dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk 

menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan 

yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. Kekuatan 

yangۡmempengaruhiۡdidasarkanۡpadaۡ“alat-alatۡkendali”ۡdanۡ

sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi 

menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan. 

b) Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat 

terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya 

dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi yaitu suatu 

penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya 

dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk 

memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau 

kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya 

pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati 

kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan 

akan bergantung atas hubungan utama ini. 

c) Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang 

taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan 

itu sesuai dengan nilai-nilai inrinsik yang dianutnya. 

Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau 

perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya 

memberi penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan 

nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilainilainya 

mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bisa 

 
138 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers), 

1982,. 49-50. 
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diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya 

menaati hukum dengan baik. 

 

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan 

umum hanya karena kepentingan yang bersifat Compliance atau 

hanya takut sanksi, maka derajad ketaatanya sangat rendah, karena 

membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau 

ketaatanya yang besifat Internalization, yang ketaatanya karena 

aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang 

dianutnya, maka derajat ketaatanya yang tertinggi139. 

F. Konsepsi Korupsi dalam Hukum Pidana Islam 

1) Konsepsi Korupsi dalam Hukum Pidana Islam 

Kata koupsi berasal dari bahasa latin corrupti dan corruptus 

yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat 

disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang 

menghina atau memfitnah. Secara luingustik kata korupsi berarti 

kemerosotan dari semua hal baik, sehat, dan benar, serta menjadi 

penyelewangan dan kebusukan. Poerwadarminta dalam Kamus 

Bahasa Indonesia mengatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang 

busuk, seperti penggelpana uang, penerimaan uang sogok, dan 

sebagainya. S. H. Alatas Mendefenisikan Korupsi dari sudut pandang 

sosiologis bahwa “apabila seorang pegawai negeri menerima 

pemberian yang disodorkan oleh orng lain dengan maksud 

 
139 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum( Legal Theory) dan teori peradilan, (Jakarta : Kencana 

Pranada Media Grup), 2009, 375. 
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memengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada 

kepentingan-kepentingan pemberi”, itulah korupsi.140 Secara harfiah 

korupsi merupakan sesuatu yang busuk , jahat, dan merusak jika 

membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan semacam 

itu karena korupsi menyangkut segi – segi moral, sifat dan keadaan 

yang busuk, jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan 

politik,serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan 

dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi memiliki arti 

yang sangat luas. 

a) kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi memiliki arti 

yang sangat luas. 

b) Korupsi, busuk, rusak, sukai memakai barang atau uang yang 

dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya 

untuk kepentingan pribadi). 

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

dan/atau bersama sama beberapa orang secara professional yang 

berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi 

pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait 

lain. Seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi 

 
140 Mustofa Hasan dan beni Ahmad Subeni, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Cet. I; Bandung: 

Pustaka Setia, 2013) 364 
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seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang 

dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang 

berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Dalam hukum Islam 

Klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang pidana korupsi. 

Hal ini didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karana system 

administrasi belum dikembangkan. Korupsi atau dalam istilah 

hukum pidana Islam dinamakan al-ghulul serupa dengan kata 

khaana, uraiannya: gaalun = khaana qa huna ma ya’ khuzul 

ganiimata khafyata qabeala qassamatha. Artinya mengambil 

sesuatu dari ghanimah lantaran takut tidak mendapat bagian setelah 

ghanimah itu dibagi.141  

Jadi, sebagaimana dijelaskan pula diatas bahwa yang 

melatarbelakangi (asbab al-wurud) hadis Nabi diatas ini adalah 

pemberian hadiah dengan motif tertentu. Dilihat dari asas pidana 

bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama - 

sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari 

teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi merupakan delik pidana 

ekonomi yang sanksi hukumnya dapat disamakan dengan pidana 

pencurian baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang 

diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratan nya. 

Di dalam Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal 

dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah, baik di dalam 

 
141 ainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:SinarGrafika,2009) 71 
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Al-Qur’anۡ maupunۡ Hadist. Ada beberapa kemungkinan yang 

menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara teknis 

operasional, Al-Qur’an dan hadist tidak merumuskan secara khusus 

tentang korupsi sehingga secara empirik jarimah ini tidak dikenal 

pada masa legislasi Islam awal, sehingga di dalam Al-Qur’an dan 

hadits belum terlalu dijelaskan tentang korupsi. Namun, di sisi lain 

para ulama bersepakat bahwa korupsi dipersamakan dengan 

penyuapan atau pencurian karana barang atau harta yang diambil 

adalah milik org lain atau milik Negara secara bathil sehingga 

menimbulkan kerugian besar terhadap kemaslahatan ummat. 

َنُكمَْ اَْمَواَلُكمَْ ََتُْكُلوْْٓا َوَلَ  اَْمَوالَِ مِّنَْ َفرِيـًْقا لَِتْأُكُلْوا اْْلُكَّامَِ ِاَلَ ِِبَآْ َوُتْدُلْوا ِِبْلَباِطلَِ بـَيـْ
  تـَْعَلُمْونََ َواَنـُْتمَْ ِِبْلِثَِْ النَّاسَِ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan 

jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu 

kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan 

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu 

mengetahui.” (QS. Al-Baqarah Ayat 188). 

 

Islam membagi Istilah Korupsi ke dalam beberapa Dimensi. 

Yaitu risywah (suap), saraqah (pencurian), al gasysy (penipuan) dan 

khianat (penghianatan). 

 

2) Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam  

Dalam khazanah fiqh, setidaknya terdapat 6 (enam) jenis 

tindak pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi. Keenam 

macam jarimah atau tindak pidana tersebut adalah : (1) ghulul 

(Pencurian), (2) risywah (gratifikasi/penyuapan), (3) ghashab 
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(mengambil paksa hak/harta orang lain), (4) khiyanat 

(Pengkhianatan), (5) Sariqah (Pencurian), dan (6) hirabah 

(perampokan). 

a) Ghulul (Pencurian) 

Seara etimologis, kata ghulul berasal dari kata kerja ( یغلل 

 yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian ,(غلل

harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Definisi 

ghulul secara terminologis diartikan mengambil sesuatu dan 

menyembunyikannya dalam hartanya. Akan tetapi, dalam 

pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan 

khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan 

terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, 

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

Berkaitan dengan Ghulul. Allah swt berfirman dalam QS Al-

Imran/ 3: 161 

َوَمنَ  يَّغُلََّ اَنَ  ِلَنبِي  َ َكانََ َوَما  ۗ مََ َغلََّ ِبَما َيأ تَِ يَّغ لُلَ   ۗ َ ال ِقٰيَمةَِ َيو   ثُمََّ 
َ ُكلَ  تَُوفّٰى ا َنف س  نََ لََ َوُهمَ  َكَسَبتَ  مَّ لَُمو   يُظ 

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta 

rampasan perang.Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan 

rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang 

membawa apa yang dikhianatkannya itu,kemudian tiap-tiap diri 

akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan 

(pembalasan) setimpal,sedang mereka tidak dianiaya”142 

 
b) Risywah (Gratifikasi/Penyuapan) 

 
142 Departemen Agama RI, Al- Qur’anۡdanۡTerjemahannyaۡ(Bandung;ۡJ-Art, 2004) 71 
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Risywah berasal dari bahasa Arab ( رشا یرشو) yaitu upah, 

hadiah, komisi, atau suap .Secara terminologi, risywah adalah 

suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, 

petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan 

kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. Terdapat 

sebuah hadis yang menerangkan tentang pelarangan perbuatan 

risywah ini. 

 Namun menurut al-Syaukani, ada beberapa bentuk 

risywah yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan 

hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri 

seseorang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan suap 

yangۡ dibenarkan,ۡ dalamۡ Majmu’ۡ Fatwa-nya mengutip sebuah 

hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa 

Rasulullah saw pernah memberikan sejumlah uang kepada orang 

yang selalu meminta-minta kepada beliau. Namun mayoritas 

ulama sepakat bahwa hukum perbuatan risywah adalah haram, 

khususnya risywah yang terdapat unsur membenarkan yang salah 

dan atau menyalahkan yang benar. 

 

c) Ghasab ( Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain) 

Secara istilahi, ghasab dapat diartikan sebagai upaya untuk 

menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. 

Menurut Dr. Nurul irfan, MA, ghasab adalah mengambil harta atau 
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menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur 

pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan 

dengan cara terang-terangan. Karena ada unsur terang-terangan, 

maka ghasab berbeda dengan pencurian dimana salah satu 

unsurnya adalah pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi. 

Para ulama sepakat bahwa ghasab merupakan perbuatan yang 

terlarang dan diharamkan. Dalil Al-Qur’anۡ yangۡ melarangۡ

perbuatan tersebut ada 

َيُـَّها ْمَواَلُكمَْاََ ََتُْكُلوْْٓا َلَ ا َمنـُْوَا الَِّذْينََ ٰي ْٓ َنُكمَْ   َعنَْ ِِتَارَةًَ َتُكْونََ اَنَْ ِالَّْٓ ِِبْلَباِطلَِ بـَيـْ
ْنُكمَْ تـَرَاضَ  َۗ  مِّ َۗ  اَنـُْفَسُكمَْ تـَْقتـُُلوْْٓا َوَلَ   َرِحْيًما ِبُكمَْ َكانََ اللّ ََ ِانََّ 

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

harta sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

 

Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang memakan harta 

antara satu orang dengan orang lain secara batil, hal tersebut dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan ghasab karena di dalamnya 

terdapat unsur merugikan pihak lain. Dalam hadits mengatakan 

“Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw. Bersabda, ‘Barangsiapa 

menzhalimi tanah orang lain walau seukuran satu jengkal, maka 

dia dikalungi dengan tujuh bumi”.143  Hadits ini memperjelas 

bahwa Allah swt. Sangat melarang perbuatan ghasab, karna hal ini 

jelas sangat merugikan orang lain. 

 
143 Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari dan Muslim, (Cet. 4. 

Jakarta; Darul-Falah, 2005) 676 
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d) Khiyanat ( Penghianatan) 

Kata khianat berasal dari bahasa Arab, yang diartikan sebagai 

sikap ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan al-Syaukani 

yaitu seseorang yang diberi keperayaan untuk merawat/mengurus 

sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi 

sesuatu itu diambil dan kha’in mengaku jika barang itu hilang atau 

dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya. Sedangkan 

Wahbah Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu 

bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah 

dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat 

kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim 

atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim. 

Mayoritasۡ ulamaۡ Syafi’iyyahۡ lebih cenderung 

mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena 

pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta 

kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang 

dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum 

potong tangan. Dalam konteks ini, `illat hukum untuk menerapkan 

hukum potong tangan tidak ada. Sanksi hukum jarimah ini tidak 

disebutkan secara eksplisit dan jelas dalam dalil- dalil manapun, 

sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari 

hukumanۡta’zir. 

e) Sariqah (Mencuri) 
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Mencuri adalah mengambil harta hak milik orang lain dengan 

cara yang sembunyi-sembunyi terhadap harta yang seharusnya 

dijaga baik, sementara harta itu tersimpan di tempat yang 

seharusnya. Jadi, ciri utama pencurian adalah caranya yang tidak 

terang-terangan, barangnya tersimpan rapi, dan ditempat yang 

dipandang aman oleh pemiliknya, serta barang yang sebaiknya 

dijaga oleh pencuri 

ٗ  فَاَتْـبَـَعه السَّْمعََ اْسََتَقََ َمنَِ ِالََّ  مُِّبْيَ  ِشَهابَ  
“Kecuali, (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat di dengar 

(dari malaikat) lalu dikejar oleh semburang api yang terang” 

 

Menurutۡ ibnuۡArafahۡ “pencuri”ۡmenurutۡ orangۡ arabۡ adalahۡ

orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat 

penyimpanan barang orang lain untuk mengambil isinya. Dengan 

demikian, mencuri mengandung 3 unsur, yaitu : 

1) Mengambil milik orang lain; 

2) Mengambilnya secara sembunyi – sembunyi; 

3) Milik orang lain ada ditempat penyimpanan; 

Jadi, apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, 

cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang 

diambil berada tidak pada tempat penyimpanannya, pelakunya 

tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Seperti yang dikatakan QS 

Al-Maidah/5: 38. 

 اَْيِديـَُهَما فَاْقطَُعوَْْٓا َوالسَّارَِقةَُ َوالسَّارِقَُ
ًءَ  َواللّ َُ اللّ َِ مِّنََ َنَكاًلَ َكَسَبا ِبَا َجزَاٰۤ  ۗ  َعزِيـْزَ  

 َحِكْيمَ 
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“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, 

potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan 

yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan 

Allah Maha perkasa, Maha Bijaksana” 

 

f) Hiraabah (Perampokan) 

Hirabah adalah gerombolan pembunuh, sindikat penculik 

anak – anak kecil, sindikat penjahat untuk menggarong rumah-

rumah dan bank, sindikat penculik perempuan untuk dijadikan 

pelacur, sindikat penculikan pejabat untuk dibunuh agar terjadi 

fitnah dan kegoncangan stabilitas keamanan, serta sindikat perusak 

tanaman dan peternakan. Perampokan berbeda dengan pencurian, 

perbedaan antara keduanya bisa diliat dari unsur-unsur mendasar, 

yaitu pencurian, pengambilan harta milik orang lain dilakukan 

secara sembunyi-sembunyi sedangkan hirabah prosesnya 

berlangsung kasar dan terang-terangan. 

Dari uraian kualifikasi tindak pidana korupsi dalam hukum 

pidana Islam di atas penulis tidak menemukan satu jenis tindak 

pidana dalam hukum pidana Islam yang sama dengan tindak 

pidana korupsi baik itu dari syarat dan rukunnya. Karena tindak 

pidana korupsi dilakukan karena kekuasaan yang ada padanya dan 

dalam jumlah yang tidak sedikit dan tidak hanya melibatkan satu 

orang akan tetapi kejahatan korupsi dilakukan secara sistematis 

dan terstruktur. 

3) Konsep Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 
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Penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam sangatlah ketat 

tidak serta merta menerapkan hukuman potong tangan pada pelaku 

pencurian ataupun qisas pada pelaku pembunuhan. Satu unsur yang 

tidak terpenuhi dalam pembuktian hukum pidana Islam maka 

hukuman pokok yang sesuai dalil al-Qur’anۡdanۡhadisۡdiۡgugurkanۡ

diganti dengan hukuman alternatif yakni diyat ataupun takzir. Hal ini 

sesuai dengan prinsip dalam hukum pidana Islam agar tidak ada 

syubhat dalam pemidanaan. 

Berkaitan dengan hukum tindak pidana korupsi menurut 

kajian hukum pidana Islam tidak ditemukan dalil yang jelas dalam 

al-Qur’anۡ danۡ hadisۡ makaۡ hukumanۡ terpidananۡ korupsiۡ dalamۡ

perspektif hukum pidana Islam adalah takzir yang indikatornya 

diserahkan sepenuhnya pada penguasa yang tentu dengan 

pertimbangan kemaslahatan bersama. 

a. Pengertian Takzir 

Menurut bahasa, lafaf takzir berasal dari kata azzara yang 

berarti man’u wa radda (mencegah dan menolak). Taksir dapat 

berarti addaba (mendidik) atau azhamu wa waqra yang artinya 

mengangungkan dan menghormati. Dari berbagai pengertian 

makna takzir yang paling relavan adalah al-man’u wa araddu 

(mencegah dan menolak), pengertian kedua ta’dib (mendidik). 

Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul 
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Qadir Audha dan Wahbah Zuhaili.144 Takzir diartikan mencegah 

dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak 

mengulangi perbuatannya. Takzir diartikan mendidik karena 

takzir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku 

agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan 

dan menghentikannya. Takzir menurut bahasa adalah mashdar 

(kata dasar) bagi azzara yang berarti menolak atau mencegah 

kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. 

Dalam Al-Qur’anۡdisebutkan: 

ٗ   ِِبللّ َِ لِّتـُْؤِمنـُْوا  َوتـَُعّزُِرْوهَُ َوَرُسْولِه
 وََّاِصْيًلَ بُْكرَةًَ َوُتَسبُِّحْوهَُ َوتـَُوقُِّرْوُهَ 

Artinya : “supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan 

bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang” (QS. al-Fath: 

9)145 

 

Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi 

pelajaran. Disebut dengan takzir karena hubungan tersebut 

menghalangi si terhukum untuk tidak kembali pada jarimah atau 

dengan kata lain membuatnya jera.56 Maka dari itu esensi 

hukuman takzir dalam konsep hukum pidana Islam ialah 

sebagaimana bisa hukuman itu mampu mecegah pengulangan 

terjadinya jarimah atau dalam istilah hukum pidana positif 

disebut recedivies yakni pengulaman tindak pidana. Menurut 

 
144 Makhrus Munajat, Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Pesantren Nawesea 

Press, 2010), 145. 
145 Departemen Agama RI, Al-Qur’anۡdanۡTerjemahnyaۡ(Bandung:ۡSyaamilۡQuran,ۡ2013), 512 
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istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa 

yang dimaksud dengan takzir adalah hukuman yang bersifat 

pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya 

belum diterapkan oleh syara.146 Jadi dengan demikian takzir 

adalah hukuman yang diterapkan dimana indikatornya 

diserahkan kepada hakim atau yang berwewenang. 

b. Takzir dari Berat Ringannya Hukuman 

Hukuman takzir boleh dan harus diterapkan sesuai 

dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah 

kaidah: “Takzir itu sangat tergantung kepada tuntutan 

kemaslahatan” maka dari itu, sebagai instrumen pemidanaan 

terpidana korupsi dalam hukum pidana Islam pembagian jarimah 

atau tindak pidana jika dilihat dari berat ringannnya hukuman ada 

tiga jenis, yaitu hudud, qisas diyat dan takzir.147 

1. Jarimah hudud : yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis 

dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu 

hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud 

tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa 

dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau 

masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat 

bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada 

 
146 Makhrus Munajat, Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Pesantren Nawesea 

Press, 2010), 146. 
147 Darsi dan Halil Husairi, Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat, (Jurnal Kajian IlmuIlmu 

Hukum, Vol. 16, No.2, 2019), 61. 
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tujuh, yaitu (a) zina, (b) qazf (menuduh perempuan baik 

berzina), (c) pencurian, (d) perampokan atau penyamunan 

(hirabah), (e) pemberontakan (al-baghy), (f) minum-

minuman keras. Dan (g) riddah murtad. Ketujuh dibahas 

secara rinci pada ab tersendiri dalam kajian hukum pidana 

Islam. 

2. Jarimah Qisas Diyat : akni perbuatan yang diancam dengan 

hukuman qisas dan diyat. Baik hukuman qisas maupun diyat 

merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak 

ada batas terenda dan tertinggi, tetapi menjadi hak 

perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan 

hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Hukuman 

qisas diyata penerapannya ada beberapa kemungkinan, 

seperti hukuman qisas bisa berubah menjadi diat, hukuman 

diat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka 

hukumannnya dihapuskan. 

3. Jarimah Takzir : pemberian pelajaran, yaitu suatu jarimah 

yang diancam dengan hukum takzir yaitu hukuman selain had 

dan qisas diyat. Pelaksanaan hukuman takzir baik yang jenis 

larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu 

menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya 

diserahkan sepenuhnya pada penguasa. Hukuman dalam 

jarimah takzir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, 
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artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi 

diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). 

Abd al-Qadirۡ Awdah,ۡ membagiۡ jarimahۡ ta’zirۡ menjadiۡ

tiga yaitu: Pertama, jarimah hudud dan qisas diyat yang 

mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun 

hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati 

subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap 

anaknya, pencurian yang bukan harta benda. Kedua, jarimah 

taksir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nash, tetapi 

sanksinyaۡ olehۡ syar’Iۡ diserahkanۡ kepadaۡ penguasa,ۡ sepertiۡ

sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, 

mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama. 

Ketiga jarimah takzir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi 

wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. 

Dalam hal ini unsur148 akhlak menjadi pertimbangan yang paling 

utama, Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan 

hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah 

lainnya.  

Bila dilihat dari berubah tidaknya sifat jarimah takzir dan 

jenis hukuman, para fuqaha membagi jarimah takzir ke dalam 

dua macam: pertama jarimah takzir yang jenisnya ditentutka oleh 

 
148 Abdul Azis Dahlan dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, Jil. VI (Cet. VI; Jakarta: Pt. Ikhtiar baru 

Van Hoeven, 2003), 1867. 
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syara, seperti muamalah dengan cara riba, memicu timbangan, 

mengkhianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme, 

dan berbuat curang. Perbuatan tersebut semua dilarang akan 

tetapi sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa. 

Kedua, jarimah takzir yang ditentukan oleh penguasa atau 

pemerintah. Bentuk jarimah takzir yang kedua ini suatu saat 

mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi 

masyarakat pada waktu tertentu. Dalam menerapakan jarimah 

takzir prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah 

menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota 

masyarakat dari kemadaratan (bahaya). Disamping itu, 

penegakanۡ jarimahۡ takzirۡ harusۡ sesuaiۡ denganۡ prinsipۡ syar’iۡ

(nas). 

c. Jenis-jenis Jarimah Takzir 

Adapun pembagian jarimah takzir menurut Abdul Qadir 

Awdha ada tiga macam:149 

1. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau 

qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada 

syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau 

oleh keluarga sendiri. 

 
149 Makhrus Munajat, Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Pesantren Nawesea 

Press, 2010), 153. 
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2. Jarimahۡ takzirۡ yangۡ jenisnyaۡ disebutkanۡ dalamۡ nasۡ syara’ۡ

tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan 

mengurangi takaran dan timbangan. 

3. Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum 

ditentukan oleh syara. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan 

kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai 

pemerintah. 

Abdul Qadir Audha mengemukakan bentuk-bentuk 

hukuman lain yang dapat dikategorikan dalam hukuman takzir, 

yaitu:150 

1. Pemberhentian dari jabatan/tugas 

2. Membatasi hak-hak pelaku pidana, misalnya tidak boleh 

diangkat sebagai pejabat dan tidak pernah menerima harta 

rampasan peran, dan 

3. Penyitaan harta pelaku tindak pidana. 

Berdasarakan tinjauan teoritis terkait pidana takzir dalam 

hukum pidana Islam maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh 

penulis terkait takzir terpidana korupsi adalah pelaksanaan 

hukumannya tidak lepas dari kebutuhan atau kemaslahatan 

masyarkat. Bentuk-bentuk hukuman yang dikemukaan oleh 

pakar hukum pidana Islam Mesir Abdul Qadir Audha dapat 

 
150 Abdul Azis Dahlan dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, Jil. VI (Cet. VI; Jakarta: Pt. Ikhtiar baru 

Van Hoeven, 2003), 1875 
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diterapkan sebagai hukuman tambahan terpidana korupsi. 

Sehubungan dengan hal ini untuk mengukur kadar pemidanaan 

terpidana korupsi dapat ditinjau dari dampak yang ditimbulkan 

yakni terutama dalam aspek kerugian negara.  

Maka dari hukuman pokok dan utama terkait pemidanaan 

terpidana korupsi adalah jenis takzir yang berkaitan dengan harta 

benda. Sehingga pidana denda terpidana korupsi perlu 

ditingkatkan yang mengandung spirit pemiskinan para koruptor 

terkait kerugian materil yang ditimbulkan. Pemberhentian 

jabatan ataupuan pencabutan hak-hak tertentu dalam hal ini 

jabatan-jabatan yang wewenang atau kekuasaan seseorang dapat 

melakukan tindak pidana korupsi urgen untuk diterapkan. 

Mengingat korupsi adalah perbuatan golongan putih atau 

seseorang atau sekolompok orang secara bersama-sama yang 

secara profesional memiliki kekuasaan atau wewenang lebih 

dalam suatu instansi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Setiap disiplin ilmu pada dasarnya memiliki detail tersendiri, seperti 

metodologi yang digunakan. Padahal, setiap metodologi yang digunakan dalam 

setiap disiplin ilmu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hukum 

didefinisikan sebagai sistem  hukum, sebagai norma, dan sebagai fakta tindakan 

dan sikap. Artinya, hukum menitikberatkan pada tuntutan dan hukum sebagai  

realitas sosial.151  

2. Jenis Penelitian 

Studi yang dilakukan sebagai bagian dari persiapan penelitian ini akan 

dimasukkan dalam studi kualitatif. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah 

data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dari proses penelitian, karena 

penelitian kualitatif melibatkan kata-kata dan deskripsi kata. Data/bahan hukum 

menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam 

penelitian nanti.152 

Setelah mempertimbangkan hukum positif, penelitian lebih lanjut 

dilakukan untuk menemukan metode yang konkrit. Investigasi hukum khusus 

berusaha untuk menemukan hukum yang berlaku yang sesuai. Sebuah 

 
151 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Cet ke-6 (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada), 2003, 43 
152 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3 (Jakarta: UI Press), 2004, 42 



 

112 

 

112 

investigasi hukum khusus dari skripsi ini dilakukan untuk menentukan 

penerapan hukum untuk memberantas korupsi di negara Indonesia 

B. Metode Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif hal ini didukung dengan 

beberapa pendekatan penelitian antara lain : 

1. (Statute Approach) Pendekatan Perundang-undangan  

Artinya peneliti menggunakan hukum sebagai titik tolak untuk 

melakukan analisisnya, karena dalam pendekatan perundang-undangan 

merupakan pusat penelitian.153 Pendekatan perundang-undangan ini sebagai 

sarana yuridis dalam menilik kembali perbuatan korupsi secara meluas.154 

Oleh karena itu, dalam merumuskan masalah pertama, peneliti menekankan 

pertanyaan bagaimana hukuman mati bagi koruptor dalam sistem peradilan 

pidana Indonesia dapat diatur. Hukuman mati yang saat ini digunakan oleh 

Indonesia sebenarnya telah melewati beberapa peradaban atau masa hingga 

akhirnya diakhiri dengan amandemen UU korupsi. 

2. (Conseptual Approach) Pendekatan Konseptual  

Pendekatan konseptual penelitian ini didasarkan pada pandangan 

dan ajaran yang berkembang mulai dari gagasan sampai rumusan hukum 

dan asas hukum untuk menjawab pertanyaan yang diteliti.155 Peneliti 

memberikan pendekatan konseptual untuk menganalisis apakah penerapan 

 
153 I Made Pasek Diantha, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum”, (KENCANA : Jakarta), 2017, 156 
154 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Group Media), 2014, 

93 
155 Bardaۡ Nawawiۡ Arief,ۡ “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum”, (Jakarta: Kencana Prenada Group Media), 2014, 159 
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hukuman mati koruptor dana bantuan sosial di Indonesia ini dengan sudut 

pandang nilai hukum yang ada. Mulai dari kepastian hukum, kemanfaatan 

hukum, dan keadilan hukum. 

3. (Comparative Approach) Pendekatan Perbandingan  

Sebagai upaya membandingkan undang-undang dan peraturan, 

peneliti juga dapat membandingkan dengan keputusan hakim di negara lain 

dalam kasus yang sama.156 Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat 

prospek  penerapan hukuman mati terhadap perilaku korupsi di masa depan. 

Studi banding ini dilengkapi dengan perbandingan antara UU Tipikor 

dengan undang-undang nasional lainnya yang menjadikan hukuman mati 

sebagai kejahatan, serta perbandingan antara UU Pemberantasan Korupsi di 

Indonesia dengan negara-negara lainnya. 

Peneliti menggunakan perbandingan sebagai pendukung analisis 

rumusan masalah ketiga yakni mengenai formulasi pidana mati bagi pelaku 

tindak pidana korupsi yang ada pada negara, China, Vietnam, dan Thailand. 

Agar dalam penemuan nanti mendapatkan sebuah konklusi mengenai 

bagaimana sistem pidana mati bagi koruptor dana bantuan sosial di masa 

mendatang.  

 

C. Sumber Bahan Hukum  

Sumber data adalah sumber dari mana data akan diambil. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah buku atau dokumen yang berkaitan dengan 

 
156 BardaۡNawawiۡArief,ۡ“Metodologi Penelitian Hukum…162 
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penelitian ini dan  dilihat dari  pentingnya data, sumber data dapat dibedakan 

menjadi dua  yaitu: sumber  hukum primer dan sumber primer hukum sekunder. 

1. Bahan Hukum Utama (Primer)  

Bahan hukum primer pada dasarnya adalah dokumen hukum yang 

bersifat mengikat dan yang paling penting adalah sebagai sumber bahan 

hukum utama.157 Bahan hukum primer yang digunakan adalah : 

1. Peraturan Perundang-undangan dalam (Pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah 

Negara Hukum) UUD 1945 

2. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2001 Tentang atas Perubahan Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1 dan 

2 

3. Pengesahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer. 

4. Prosedur Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi. 

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

6. Undang-undang Nomor Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nagara China, Vietnam, 

dan Thailand, dan Asas-asas Hukum Pidana. 

 
157 Lexy Maleong, “Metedologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), 

2010, 155 
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8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas 

Keuangan 

9. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Covid-

19 Sebagai Bencana Nasional  

10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 

Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan 

Kementerian Sosial 

11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 

Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang 

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. 

2. Bahan Hukum Kedua (Sekunder)  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah 

data primer. Data sekunder ini diperoleh dengan jalan melakukan studi 

kepustakaan yaitu mempelajari, memahami buku-buku, artikel, jurnal 

ilmiah, literatur yang ada hubungannya dengan judul penelitian, serta 

penelitian para pakar atau cendikiawan yang ada hubungannya dengan 

obyek penelitian.158 

 
158 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2016), 

8 



 

116 

 

116 

 

3. Bahan Hukum Ketiga (Tersier) 

Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. yaitu baik yang berupa kamus 

umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, 

internet (situs resmi), dan sebagainya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Dalam penelitian skripsi ini, beberapa bahan hukum yang telah 

diperoleh oleh peneliti yakni melalui teknik atau metode studi kepustakaan 

library research. Perihal Library Research ini dilakukan demi menciptakan 

landasan teori yang berupa gagasan atau tulisan para ahli serta pihak lain yang 

berwenang, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun naskah resmi yang 

ada. Studi kepustakaan yang ada pada penelitian ini dilakukan dengan 

mengamati materi yang terkait, mulai dari buku, peraturan perundang-

undangan, jurnal, hasil penelitian, kamus, maupun penelusuran materi dari 

internet. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti 

menggunakan beberapa teknik dalam menyelesaikan proses penelitian ini, 

antara lain : 

1. Editing : yakni memeriksa kembali semua data yang mana sudah diperoleh, 

terutama dari keseluruhan (kejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan 

antara satu dengan yang lain).159 

 
159 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “Konsepsi Dasar Dalam Metode Penelitian”, (Yogyakarta : 

Literasi Media Publishing), 2015, 20 
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2. Organizing : yakni menyusun data yang diperoleh dalam kerangka 

sistematis yang mana sudah direncanakan160 dalam BAB I tentang urgensi 

penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan 

sosial di Indonesia dalam pasal 2 ayat (2) atau dalam keadaan tertentu. 

3. Analyzing : analisa data yang sudah di deskripsi kan161, pada BAB I dan 

pada pembahasan sumber data primer dan sekunder semata-mata demi 

menunjang bahasa atau proses menjawab permasalahan yang dipaparkan di 

dalam rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu 

teknik analisa data dengan cara memaparkan dan menjelaskan data secara 

komprehensif.162 baik dari aspek hukum positif, nilai keadilan hukum 

ketika menyikapi urgensi penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana 

korupsi dana bantuan sosial di Indonesia. Sedangkan pola pikir deduktif 

adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum 

kemudian diklasifikasikan ke variabel yang bersifat khusus. 

 

E. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model, yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.163 

 
160 Mestika, “Metode Penelitian Kepustakaan”, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia), 2008, 32 
161 Bambang, “Panduan dalam Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 

2004, 125 
162 Ajat Rukajat, “Pendekatan Penelitian Kuantitatif : Quantitative Research Approach”, 

(Yogyakarta : CV BUDI UTAMA), 2012,  30 
163 Matthew B. Miles, “Analisis Data Kualitatif”, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1995. 16 
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1. Reduksi Bahan Hukum  

Yaitu proses pemilihan data kasar yang masih butuh proses 

penghalusan di dalamnya, proses ini dilakukan terus menerus selama 

penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, menelusuri 

tema, dan menyusun ringkasan.164 setiap penelitian akan dipandu oleh 

tujuan yang akan dicapai. 

2. Penyajian Bahan Hukum  

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman 

kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan 

analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian. 

kemudian nanti akan diklasifikasikan menjadi urutan pokok-pokok 

permasalahan, seperti halnya : Bagaimana Pengaturan Hukuman Pidana 

Mati bagi Koruptor Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ? 

Apakah Penerapan Pidana Mati Koruptor Dana Bantuan Sosial telah Sesuai 

dari Sudut Pandang Nilai Hukum di Indonesia ? Bagaimana Urgensi 

Penerapan Pidana Mati bagi Koruptor Dana Bantuan Sosial di Indonesia di 

Masa Mendatang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ?. Hal-

 
164 Vigih Hery Kristanto, “Metodologi Penelitian Pedoman Karya Tulis Ilmiah”, (Yogyakarta : 

CV BUDI UTAMA), 2018, 10 
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hal inilah yang diinginkan peneliti untuk bisa mengkaji secara kompleks 

agar menemukan jawaban yang kredibel dan relevan. 

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan :  

Yakni memberikan gambaran besar terkait dengan kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. 

Kemudian peneliti mengambil beberapa titik terang sebagai pembanding 

teori tertentu, seperti halnya peneliti telah memberikan argument bahwa 

memang benar jika secara legislasi hukuman mati memang tertuang pada 

Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan 

tetapi dalam pengimplementasian nya itu selama ini belum pernah 

terealisasikan. Hal tersebut sering berbenturan dengan persoalan Hak Hidup 

seseorang atau lebih dekat disebut (Hak Asasi Manusia)..165 

Oleh karena itu demi menemukan jawaban terkait penelitian 

(Urgensi Penerapan Pidana Mati Koruptor Dalam Tindak Pidana Korupsi 

Dana Bantuan Sosial Di Indonesia) maka peneliti melakukan proses 

pencarian data dengan menggunakan pandangan dari nilai pancasila, 

Undang-Undang 1945, Nilai Keadilan Hukum, Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Asas-asas Hukum Pidana, sehingga 

nantinya pengimplementasian terhadap hukuman mati itu memang dapat 

dilaksanakan dan bukan hanya sebatas retorika belaka. Dan penelitian ini 

 
165 M. Nurul Irfan, “Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Edisi Ke 2”, (Jakarta : Amzah), 2012, 

27 
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dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang nantinya akan 

menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.166 

 

F. Keabsahan Bahan Hukum  

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data 

yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi 

data. ada empat kriteria yaitu kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability). Kredibilitas data akan membuktikan kesesuaian antara hasil 

pengamatan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam pencapaian 

kredibilitas, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Ketekunan pengamat, berarti peneliti mengadakan observasi terus menerus 

seperti halnya mencari informasi mengenai diskusi publik terkait dengan 

tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, sehingga mampu mendeteksi 

gejala dengan lebih mendalam serta mampu mengetahui aspek yang 

penting, terfokus, dan relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini 

peneliti dapat melakukan pembatasan dalam penelitian agar Membatasi 

kekeliruan (biases) penelitian. 

2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan bahan hukum dengan 

memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. 

Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 
166 Emzir, “Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data”, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, 131 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengaturan Pidana Mati Terhadap Koruptor dalam Sistem Hukum 

Pidana di Indonesia  

Sulitnya pemberantasan korupsi terlihat dari banyaknya terdakwa yang 

dibebaskan dalam perkara korupsi atau minimal hukumannya sidak sesuai 

dengan perbuatan yang telah ia lakukan, padahal dalam asas hukum, “Ut 

Sementem Ferecis Ita Meted” yang memiliki makna (bahwa siapa yang 

menabur maka ia yang menuai, sehingga siapa yang melakukan maka ia yang 

harus bertanggungjawab). Oleh karena itu terlepas dari rasa simpati bagi para 

pelaku korupsi sebenarnya sudah tidak harus dibiasakan, karena hal tersebut 

akan mempengaruhi proses penegakan keadilan. Bahkan jika ini terjadi maka 

tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat menghilangkan jati diri atau 

hierarki kepercayaan dan keadilan yang dimiliki oleh peraturan perundang-

undangan.167 

Korupsi bukanlah sebuah masalah yang bisa dianggap dengan mudah, 

bukan seperti membalik telapak tangan. Tetapi dalam menindak lanjuti 

pemberantasan korupsi membutuhkan prosedur yang sistematis dan selektif. 

Dalam hal ini peneliti memberikan gambaran bahwa ada indikasi atau syarat 

korupsi itu mudah terjadi pada negara yang maju ataupun berkembang. Yakni 

korupsi dapat berkembang karena adanya keringanan hukuman yang diberikan 

 
167 Hartanti, “Tindak Pidana Korupsi”, Cetatakan pertama, (Sinar Grafika : Jakarta), 2006, 2 
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kepada pelaku. Para pelaku akan sangat senang sekali apabila hukuman yang 

diberikan oleh hakim itu tidak memberikan efek jera kepadanya, kedua yakni 

tidak ada prosedur yang menegaskan bahwa apabila aparatur negara yang 

melakukan tindak pidana korupsi itu di miskin kan mulai dari harta yang ia beli 

dari hasil korupsi dan denda yang tinggi karena dia telah melakukan tindak 

pidana penyelewengan jabatan. Ketiga yakni mengenai mindset dari individual 

terhadap korupsi, mereka berpikir bahwa korupsi akan aman dan berhasil jika 

tidak ketahuan, inilah sebuah landasan berfikir yang salah, sehingga 

dibutuhkannya dorongan untuk melakukan tindakan konsolidasi dalam 

memberikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi kepada civil society.168 

Sehingga dalam hal ini peneliti juga memberikan beberapa tahapan 

mengenai pengaturan tindak pidana korupsi yang ada di indonesia, yakni ada 4 

masa, antara lain :  

1. Pengaturan Penguasa Militer yakni : 

a) Peraturan Dinas Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang Pemberlakuan 

Pemberantasan Korupsi 

b) Peraturan Dinas Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang Syarat-syarat 

Kepemilikan Barang. 

c) Peraturan Otoritas Militer Nomor PRT/PM/011/1957 Tentang 

Penyidikan, Penuntutan, dan Peninjauan Kembali Tindak Pidana Korupsi 

dan Hak Milik 

 
168 Sulistyowati, “Perempuan dan Hukum : Pondasi Logis Menuju Hukum Yang Berspektif 

Kesetaraan dan Keadilan”, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia), 2006, 271 
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d) Peraturan  Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/Z.11/7/1958 

2. Undang-undang Nomor 24 tentang pengusutan, penyidikan dan penuntutan 

(PrP) Tahun 1960 

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mengenai sistematika  Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberlakuan sistem pidana 

bagi penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Ketentuan yang ada diatas adalah demi terciptanya sebuah sistem yang 

berbasis keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Memang benar bahwa 

setiap pengaturan perundang-undangan akan mensinkronisasi terkait dengan 

perkembangan zaman atau masa, karena hal tersebut sudah menjadi kodrat yang 

mana pada setiap masa dan zaman itu tidak pernah terlepas dari aspek hukum, 

agama, politik, pendidikan, kesehatan, bahkan sampai budaya sekalipun 

mengalami transisi yang tidak sedikit.169  

Dengan adanya progress hukum yang jelas sebagai itikad baik dalam 

meminimalisir perkembangan korupsi bukanlah sebuah jaminan bahwa di 

dalamnya terdapat kekurangan dan kelebihan. Akan tetapi peneliti meyakini 

bahwa produk hukum layaknya Undang-Undang korupsi ialah sebagai cita-cita 

politik negara dalam memerangi korupsi. Kelemahan dalam penyusunan 

peraturan perundang-undangan, terutama ketidaksempurnaan dalam penyusunan 

kata-kata definisi kejahatan, merupakan contoh bagaimana pemberantasan 

 
169 Bornok Mariantha Sidauruk, “Prospek Penerapan Pidana Mati…57 
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korupsi membutuhkan lebih dari satu upaya dalam bentuk protes dan tindakan 

tertentu, tetapi lebih dari itu. upaya yang ditargetkan harus berfokus pada 

pembuatan instrument hukumnya.170 

Pembinaan kelembagaan dalam memberantas korupsi telah banyak 

dilakukan mulai dari berbagai instansi, baik komite maupun satuan tugas, 

memaparkan perkembangan atau evolusi kebutuhan nasional dalam memenuhi 

kebutuhan nyata yakni reformasi institusi, yang mana diyakini telah memberikan 

kontribusi signifikan terhadap pemberantasan korupsi secara komprehensif, 

terencana dan sistematis. Dalam hal ini peneliti memberikan gambaran tentang 

beberapa peraturan militer sebagai pondasi dalam mengatur tindak pidana 

korupsi, antara lain: 

1. Masa Peraturan Penguasa Militer 

Peraturan Pimpinan Militer No. PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh 

badan militer TNI AD dan berlaku di daerah-daerah yang dikuasai TNI AD. 

Dasar diberlakukannya peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam 

pembukaan, adalah tidak adanya tindakan yang tepat dalam upaya 

menghilangkan perilaku yang merugikan keuangan dan perekonomian 

negara yang lazim disebut korupsi. demikian pembentukan korupsi 

berdasarkan ketentuan ini171 : 

a) Setiap tindakan yang dilakukan oleh siapapun dengan maksud untuk 

memperoleh keuntungan pribadi, orang lain, ataupun suatu organisasi 

 
170 SudargoۡGautama,ۡ“Definisi Tentang Negara Hukum”, (Alumni : Bandung), 1973, 31 
171 Sudarsono, “Problematika Korupsi di Indonesia”, (Jakarta : Brathara), 2001, 50 
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sehingga menyebabkan adanya kerugian keuangan negara atau 

perekonomian negara. 

b) Pemberian upah dan gaji terhadap para pegawai atau mereka yang 

berkuasa adar tidak menjalankan kewajibannya dalam sistem birokrasi 

politik negara, agar pelaku penerima gaji atau hadiah tersebut dapat 

menguntungkan lembaga tertentu dengan cara yang ilegal maka pasti 

dapat menimbulkan dampak negatif secara meluas.172 

Perintah Otoritas Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang Harta Benda. 

Pengaturan ini dibuat demi mengefektifkan ketentuan Undang-Undang 

sebelumnya. Ketentuan ini memberi wewenang kepada penguasa militer 

untuk memiliki barang milik orang atau badan mana pun di wilayahnya yang 

pengayaannya diperoleh secara tiba-tiba dan mencurigakan. Dengan 

demikian, adalah mungkin untuk menyita properti yang dimiliki: 

a. Properti atau harga barang yang secara terindikasi dengan sengaja atau 

lalai karena kurangnya kejelasan dari para pemilik atau pengelolanya 

b. Adanya harta yang tidak jelas siapa pemiliknya; 

c. Harta benda yang diperoleh secara mendadak dan tidak dapat 

memberikan kejelasan bagaimana cara memperolehnya. 

Selain itu, jika harta yang disita  tidak memenuhi syarat tertentu, 

maka dapat dikatakan sebagai hak milik negara. Oleh karenanya Perintah 

Otoritas Militer No. PRT/PM/011/1957 tentang Harta Benda. Ini adalah 

norma yang dibuat undang-undang sambil menunggu keputusan Mahkamah 

 
172 Wassertrom Richard, Morallity and The Law, (Publishing : California, 1971, 32 
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Agung, bahwa otoritas militer yang berwenang untuk memiliki aset dapat 

menyita aset yang dianggap hasil dari tindakan korupsi lainnya. Jika melihat 

lebih dalam lagi bahwa Surat Perintah Kuasa Militer Nomor 

PRT/PM/08/1957 serta Surat Perintah Perwira Militer Nomor 

PRT/PM/011/1957 dan Surat Perintah Perang Pusat Kantor Staf Umum 

Angkatan Laut Nomor PRT/Z pada tanggal sa17 April 1958 sampai 11 Juli 

1958 masih tidak ada pasal yang secara tegas mengatur hukuman mati. 

Peraturan ini hanya membuat peraturan sebelumnya lebih efektif. Dengan 

ketentuan ini, penguasa militer berwenang untuk menahan dalam wilayah 

hukumnya barang milik orang  atau badan  yang barangnya diperoleh secara 

tiba-tiba dan mencurigakan.  Otoritas Militer juga mengatur kewenangan 

untuk menyita aset yang dianggap  hasil korupsi  menunggu keputusan 

Pengadilan Tinggi, dan mengatur penyelidikan, penuntutan, penyidikan 

catatan pidana korupsi dan hak milik.173 

Peraturan militer Peraturan militer ini merupakan bentuk awal 

dalam menanggapi gurita korupsi di bumi pertiwi. Meskipun di dalam 

sistem aturannya masih terdapat kesalahan dan ketidak sempurnakan 

setidaknya Undang-Undang ini memberikan pondasi awal agar pengaturan 

mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di kemudian hari menjadi 

lebih baik dan sistematis.     

 

 
173 RogerۡHoodۡHondstand,ۡ“The Dead Penalty to Justice For A Worldwide Perspective”, (Third 

Edition : Oxford Univ. Press), 2002, 80  
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2. Masa Undang-undang Nomor 24 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan 

Pemeriksaan Tahun 1960 

Seiring dalam perundang-undangan yang ada diatas maka 

muncullah Undang-Undang yang mengatur tentang adanya pemeriksaan, 

penyidikan, dan penuntutan dalam perkara korupsi. Dengan adanya 

ketentuan baru pada isi pasal 1 ayat 1 point a dan b, menegaskan bahwa kata 

perbuatan dianggap secara logis sebagai tindakan. Oleh karena itu narasi 

mengenai tindak pidana korupsi harus segara diberikan penegakan hukum 

yang berbasis keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.174  

Melihat masif nya tindak pidana korupsi di ruang lingkup 

kemanusaiaan mana secara gamblang isi dari Undang-Undang no. 24 tahun 

1960 tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan maka tertuang 

dalam isi Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, dengan ancaman pidana  penjara 

paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak satu juta rupiah dan  

pidana mati  belum dirumuskan dalam peraturan ini. . Upaya pemberantasan 

korupsi melalui penerapan Undang-Undang ini. Berdasarkan kenyataan di 

lapangan, banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, diantaranya: 

a) Pelaku korupsi hanya berfokus pada mereka yang memiliki wewenang 

atau jabatan, namun jika kita menggunakan interpretasi hukum bahwa 

mereka para pelaku korupsi tidak harus memiliki kekuasaan atau 

pangkat untuk melakukan tindakan tercela itu. Seperti halnya salah satu 

 
174 Fadila Chaerudin, Tindak Pidana Korupsi, (Bandung : Refika Aditama), 2007, hal 38  
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pegawai kantor yang mendapat tugas untuk membuat keterangan palsu 

dengan data keuangan yang disembunyikan sehingga membuat 

karyawan yang lain tidak mendapatkan haknya. Itu juga termasuk dalam 

perbuatan korupsi. 

b) Keadaan di lapangan menjelaskan bahwa ketika melakukan pembuktian 

dalam kasus tindak pidana korupsi itu sangatlah sulit. Padahal dalam 

asas hukum pidana itu menerapkan prinsip “Incriminalibus Probationes 

Debent Esse Luce Clariorest” dalam setiap perkara pidana maka bukti 

itu harus lebih kuat/ terang dari cahaya. Maka dari itulah tidak perlu ada 

keragu-raguan yang dimiliki oleh penegak hukum seperti jaksa, 

kepolisian, ataupun hakim dalam memberikan tuntutan kepada 

terdakwa.175 

3. Masa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

Lanjut kepada ketentuan peraturan perundang-undangan No 3  

Tahun 1971 yang mana mengatur beberapa permasalahan terkait dengan 

korupsi. Tertera pada isi pasal pasal 28 sampai pasal 35 dengan masing-

masing hukuman maksimum adalah penjara seumur hidup atau penjara 

selama-lamanya 20 tahun serta denda tertinggi 30 juta rupiah.  

Namun secara garis besarnya dalam undang-undang ini belum 

menekankan adanya proses pengejawantahan hukuman mati bagi koruptor, 

sehingga pondasi keadilan pada undang-undang ini terletak pada ancaman 

 
175 Roger Hood Hondstand,ۡ“The Dead Penalty to Justice…56 
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pidana seumur hidup saja. Maka dalam hal ini peneliti melakukan analisis 

untuk melihat adanya kekurangan atau kelemahan terhadap undang-undang 

ini:  

Yakni terdapat 5 macam kelemahan dari pemberlakuan undang-

undangۡ diatas,ۡ yangۡ pertamaۡ denganۡmelihatۡ frasaۡ “dapat”ۡ dalam setiap 

praktiknya,ۡfrasaۡ“dapat”ۡsebelumۡfrasaۡ“kerugianۡkeuanganۡnegara”ۡatauۡ

“perekonomianۡnegara” sۡebagaimanaۡdimaksudۡdalamۡPasalۡ1ۡayat (ۡ1)ۡhurufۡ

a dan huruf b biasanya lebih rendah untuk dipahami sebagai sesuatu yang 

harus terbukti. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya penjelasan dalam 

pasal yang menegaskan bahwa hukuman harus ditafsirkan sebagai delik 

formil.176 

Kedua yakni pada penetapan hukuman maksimum, seharusnya ada 

ketentuan yang mengatur maksimum umum dan khusus sehingga hal ini 

dapat memberikan jaksa kejelasan serta kebijaksanaan dalam melakukan 

proses penuntutan kepada terdakwa, dan bukan hanya itu dengan adanya 

ketentuan tersebut hakim akan semakin paham bagaimana hukuman yang 

pantas bagi para pelaku korupsi dana bantuan sosial, serta untuk tindakan 

korupsi yang berindikasi sangat luas dan dapat menghancurkan 

kesejahteraan. 

Kelemahan ketiga yakni badan hukum yang tidak tunduk dengan 

adanya ketentuan peraturan diatas. Sehingga hal ini menjadi kesenjangan 

 
176 Adji Seno Andaran, “Korupsi dan Hukum Pidana dalam Naskah Akademik”, (Jakarta : 

Kantor Pengacara), 2002, 89 



 

130 

 

130 

sosial, karena hanya subjek hukum yang dapat menaati peraturan ini. 

Kelemahan keempat ialah terdapat sistem pembuktian yang kurang efektif 

dalam menangani tindak pidana korupsi yakni menegaskan kepada 

terdakwa untuk menjelaskan secara rinci terkait dengan tindakan yang telah 

dilakukan,ۡhanyaۡdenganۡmenggunakanۡfrasaۡ“mungkin”ۡsehinggaۡhal ini 

tidak cukup kuat untuk mewajibkan terdakwa dapat menjelaskan secara 

rinci asal usul harta yang terwujud dari hasil korupsi.  

Kelemahan kelima ialah dalam penjelasan Undang-Undang diatas 

tidak memuat secara eksplisit adanya perluasan lingkup yurisdiksi yang 

dapat melampaui batas wilayah. Sedangkan dewasa ini korupsi telah 

menjadi kejahatan internasional dan transnasional. Hal ini lah yang 

membuat sulitnya penangkapan atau penyidikan bagi pelaku tindak pidana 

korupsi pada ambang batas wilayah Indonesia. 

4. Masa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Tipikor 

Demi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang hadir pada 

pengaturan perundang-undangan diatas maka disahkannya Undang-Undang 

nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 

1999. Pro dan kontra mengenai pengesahan Undang-Undang diatas adalah 

dilandasi dengan kemauan tim pro yang mengatakan bahwa korupsi 

merupakan sebuah kejahatan yang harus di bumi hanguskan, sedangkan tim 

kontra menyatakan bahwa kejahatan korupsi ini sudah lama dan sulit untuk 
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diberantas, maka dari itu percuma jika melakukan pengesahan terhadap 

Undang-Undang yang baru.177 

Dalam hal ini peneliti menemukan pandangan dengan mengutip apa 

yang disampaikan oleh tokoh hukum Jeremy Bentam dalam nilai keadilan, 

ia menegaskan bahwa ketika adanya rancangan undang-undangan itu harus 

diterapkan terlebih dahulu agar kita mengetahui mana yang kurang dan 

mana yang salah. Dari pertimbangan tersebut terlihat bahwa pengesahan 

UU No. 20 Tahun 2001 bertujuan untuk lebih meninggikan kepastian 

hukum, serta mencoba untuk menghindari keragaman penafsiran hukum 

bagi para pelaku koruptor yang bersembunyi dibalik ketentuan hak asasi 

manusia serta mencoba untuk mempertegas dalam sektor ekonomi dan 

sosial kemasyarakatan, serta pemerataan. penanganan dalam pemberantasan 

korupsi. 

Ketentuan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Tipikor yang mengatur 

tentang pidana mati bagi koruptor,  akan tetapi tidak pernah diterapkan 

dalam praktik sistem pidana, hal tersebut dikarenakan sejumlah syarat tidak 

terpenuhi sehingga menunjukkan bahwa selain pelanggaran hukum secara 

residivisme, penjatuhan sanksi mati terhadap koruptor hanya dapat 

diterapkan apabila negara dalam status “abnormal” yaitu: negara dalam 

keadaan darurat menurut ketentuan berdasarkan undang-undang yang 

berlaku.178  

 
177 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia), 1998, hal 24 
178 Elsa Thoule, “Hirarki Ancaman Pidana Mati Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi”, Jurnal Hukum Prioris” (Vol. 3 No. 3), 2013, 107 
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Analisis : perjuangan untuk melawan korupsi mamang cukup 

panjang dan membutuhkan penanganan yang ekstra (lebih) keras serta 

adanya kemauan politik yang bersih dari pemerintah. Politik pemberantasan 

tindak pidana korupsi sendiri tercermin dari peraturan-peraturan diatas yang 

mana pada setiap peraturan tersebut berlaku bagi siapapun juga yang 

melakukan tindak pidana korupsi.  

keberadaan Undang-Undang pemberantasan korupsi hanyalah satu 

dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. 

Secara historis pengaturan pidana mati bagi pelaku korupsi dalam sistem 

hukum pidana di Indonesia memang baru muncul dalam pengesahan 

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001179, akan tetapi perlu diperhatikan pula bahwa dengan lahirnya 

Undang-Undang khusus pemberantasan korupsi sesungguhnya tidaklah 

cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu 

lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu 

pemerintah harus menerapkan semua ketentuan yang telah diatur di dalam 

Undang-Undang dengan cara mendorong aparatur penegak hukum untuk 

memberantas korupsi dengan sistem yang tegas, berani, transparan, dan 

tidak tebang pilih. Maka dengan demikian apa yang ada pada makna pasal 

1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan bahwa Indonesia 

adalah negara yang paling taat atas nama Hukum.  

 
179 Penjelasan dalam Ketenteuan pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Mengenai Pondasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 
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Apapun yang menjadi permasalahan, hukum lah yang akan 

menyelesaikan, Bukan malah menjadi tembok untuk mereka bersembunyi 

ketika melakukan pelanggaran atau hukum yang bisa dibeli oleh mereka 

yang punya kekayaan. Melihat kondisi negara Indonesia yang seperti ini, 

memperlihatkan  bahwa posisi Indonesia sebagai negara hukum dalam 

sebuah pengimplementasian demokrasi yang dimana menjunjung tinggi 

kedaulatan rakyat menjadi kabur, tidak jelas ataupun tegas.  

Disamping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga 

dibutuhkannya kesadaran masyarakat dalam urgensi pemberantasan 

korupsi. Maka peneliti juga memberikan pandangan kepada pemerintah 

untuk selalu menyampaikan sebuah informasi serta sosialisasi terkait 

Undang-Undang tindak pidana korupsi, khususnya pada delik korupsi yang 

diatur di dalamnya.  

Proses dari sosialisasi tersebut harus dilakukan secara berkala dan 

konsisten, karena pengetahuan masyarakat akan delik korupsi sangat 

diperlukan mengingat bahwa pengetahuan dari masyarakat juga bisa 

menjadi sebuah landasan untuk membuat formulasi baru tentang Undang-

Undang tindak pidana korupsi. karena jika menilik kembali mengenai 

regulasi diatas peneliti berpendapat masih banyak kekurangan yang harus 

segera ditindak lanjuti, demi mengejawantahkan hukuman mati koruptor di 

Indonesia.  Serta  ketidaktahuan akan adanya peraturan perundang-

undangan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk 

menghindar dari pertanggungjawaban yuridis. 



 

134 

 

134 

B. Penerapan Pidana Mati Koruptor Dana Bantuan Sosial ditinjau dari 

Sudut Pandang Nilai Hukum di Indonesia  

Hukuman mati telah dibungkus rapi dalam hierarki konstitusi, sehingga 

jika melihat kembali dasar hukum mengenai adanya sanksi pidana mati bagi 

para pelaku kejahatan maka itu tidak perlu lagi dipertanyakan bagaimana 

prosedur penerapan nya. Karena sebagian besar penerapan terkait dengan 

pidana mati secara legalitas diatur pada ketentuan isi kitab Undang-Undang 

hukum pidana. Oleh sebab itu karena memiliki kekuatan yuridis yang padat dan 

komprehensif maka bisa disimpulkan bahwa sanksi pidana mati telah 

memenuhi unsur-unsur yang ada pada kepastian hukum. Maka dalam 

melakukan pelaksana pidana mati sebenarnya menjadi wujud simbolisasi bagi 

terbentuknya supremasi hukum yang saat ini menjadi salah satu dari platform 

pemerintahan.180 

Teori tersebut berpendapat bahwa hukum memiliki tiga asas, yaitu: 

kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan. Untuk menjawab kontroversi 

yang ada tentang pemberlakuan hukuman mati, wajar jika melihat jawaban dari 

perspektif klasifikasi Gustav Radbruch. 

1. Kepastian Hukum  

Salah satu nilai dasar hukum (asas hukum/landasan hukum) adalah 

bahwa  hukum harus memiliki kepastian. Maksud dari kepastian hukum  

adalah agar suatu hukum mempunyai sikap yang pasti dalam mengungkapkan 

 
180 Kurniar,ۡ“Retorika Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia, (Vol. 4 No. 1 November: 

Jurnal Bhineka Tunggal Ika), 2017, 47 
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isi aturan-aturan yang diterapkannya. Oleh karena itu, Undang-undang dapat, 

secara langsung atau tidak langsung, memperluas efek mengikat dari semua 

ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang tersebut.181  

Hukuman mati telah diabadikan dalam konstitusi negara kita dan 

hukuman mati juga memiliki dasar hukum yang kokoh karena telah diatur 

oleh undang-undang dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukuman 

mati  memiliki tingkat kepastian tertentu. memiliki hukum sebagai kekuatan 

hukum untuk mentransmisikan. dan secara konsisten menerapkan isi semua 

hal dalam bentuk aturan yang ditetapkan. Penerapan hukuman mati 

merupakan simbol kepastian hukum  di Indonesia dan juga merupakan bentuk 

penegakan hukum yang saat ini menjadi salah satu pilar pemerintahan. Sebab, 

pengakuan penerapan pidana mati merupakan bentuk apresiasi masyarakat 

hukum Indonesia ketika melihat hukum memaksa untuk membuat ketentuan 

yang mengikat.182 

2. Kemanfaatan Hukum  

Peraturan perundang-undangan dianggap perlu untuk mempengaruhi 

secara positif keberadaan dan keragaman masyarakat dalam kehidupan sosial 

yang ada. Asas kepentingan dimaksud adalah agar peraturan perundang-

undangan dapat memberikan  nilai tambah bagi upaya penyadaran 

masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan 

masyarakat. Dilihat dari arti asas kemanfaatan di atas, maka keberadaan 

 
181 Irvino Rangkuti, “Analisis Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia”, (Semarang : Fakultas Hukum UNMA), 2019, 112 
182 Irvino Rangkuti, “Analisis Sanksi Pidana Mati…114 
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segala bentuk peraturan yang ada dalam konsepsi hukum seharusnya 

memiliki asas manfaat pada penciptaan kehidupan masyarakat yang kondusif. 

Suasana yang kondusif hanya akan bisa dirasakan manakala siklus tindakan 

kejahatan dapat diminimalisir. 

Memang harus diakui bahwa sebenarnya jika ada hubungan sosial 

yang menguntungkan dalam masyarakat, maka kejahatan akan selalu ada. 

Oleh karena itu hukum hanya dapat menganggap dirinya sebagai alat yang 

berguna untuk mengurangi kejahatan yang ada pada diri pelaku. Di sisi lain, 

hukum juga harus mampu mencegah agar kejahatan serupa tidak terulang 

kembali, terutama kemungkinan bahwa pelaku dapat melakukan pelanggaran 

kembali. Secara lebih luas, Undang-Undang juga diperlukan untuk 

memastikan bahwa orang yang tidak melakukan kejahatan (calon) tidak 

melakukan kejahatan yang serupa. Fakta yang harus diwujudkan adalah 

hukum harus mampu mencegah orang melakukan pelanggaran, dan juga  

mencegah residivis kejahatan yang sama. Baik untuk orang yang sama atau 

orang yang berbeda.183 

Jika dilihat dari segi manfaat pelaksanaannya, memang menjadi 

sebuah pertanyaan apakah hukuman mati memiliki kemampuan untuk 

membuat jera  pelaku dan juga bisa membuat orang yang tidak melakukan 

kejahatan berpikir seribu kali jika ingin melakukan kejahatan ketika dijatuhi 

hukuman mati? Meski tidak diakui bagi kelompok yang menolak hukuman 

 
183 BardaۡNawawi,ۡ“Bunga Rampai Pondasi Kebijakan Hukum Pidana”, (Citra Aditya Bakti : 

Bandung), 1996, 76-76 
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mati, ternyata hukuman mati dapat memberikan efek jera bagi pelanggar 

maupun yang tidak menerima hukuman mati. Hal ini telah dibuktikan di Cina, 

yang sampai saat ini  menganggap  hukuman mati perlu dan juga menempati 

urutan pertama di antara negara-negara yang paling menerapkan hukuman 

mati. Hukuman mati pertama kali diterapkan di China pada masa 

pemerintahan Perdana Menteri Zhu Rongji untuk menghukum korupsi di 

negara Tirai Bambu. Selama masa pemerintahannya, ia memberlakukan  

kebijakan kontroversial untuk memesan 100  peti mati untuk pertunjukan.  

Tak disangka, kebijakan ini bisa membuat penyuap takut melakukan 

tindak pidana korupsi. Buktinya adalah penurunan indeks  korupsi di China. 

Hingga kini, kebijakan tersebut terus diterapkan oleh rezim-rezim yang ada 

di Tiongkok. Masih banyak contoh  lain yang menunjukkan bahwa  hukuman 

mati dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan juga dapat mencegah 

terjadinya suatu kejahatan, baik oleh orang itu sendiri maupun terhadap orang 

yang tidak melakukan kejahatan. Dari rangkaian keadaan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sesungguhnya pidana mati dapat menimbulkan efek jera 

bagi pelaku tindak pidana yang diganjar dengan pidana mati, dan di sisi lain 

pidana mati juga dapat dijadikan sebagai pencegah Menyentuh rasa takut 

orang ketika melakukan kejahatan berbahaya. 

3. Keadilan Hukum  

“Hukum dimaksudkan untuk memuaskan rasa keadilan”, demikian 

tujuan hukum terletak pada masyarakat menurut penelitian Aristoteles. Dapat 

disimpulkan bahwa sesungguhnya segala bentuk kebijakan hukum harus 
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mampu memberikan rasa keadilan bagi semua individu yang berpartisipasi 

dalam masyarakat. Meskipun sangat sulit untuk mengetahui kriteria keadilan 

bagi hati  manusia. Namun setidaknya hukum harus mampu menghadirkan 

rasa keadilan di hati manusia. Pada tingkat filosofis, ini hanya tentang 

menempatkan sesuatu pada bagiannya. Artinya, untuk dapat menyampaikan 

rasa keadilan maka harus memberikan sesuatu yang setara dengan 

nilainya/perbuatannya.184 

Beralih ke eksperimen hukuman mati dalam genre yang memberikan 

rasa keadilan. Menurut undang-undang, kejahatan yang akan dijatuhi 

hukuman mati adalah terorisme, kejahatan terhadap hak asasi manusia, 

kecanduan narkoba, dan korupsi. Semua orang tahu bahwa  kejahatan  di atas 

telah merenggut banyak nyawa korban. Oleh karena itu, keabsahan ketentuan 

pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP: 

a) Pidana Pokok terdiri : 

1. Pidana Mati 

2. Penjara 

3. Kurungan 

4. Dan Denda 

b) Pidana Tambahan terdiri : 

1. Pencabutan yang berfokus pada hak-hak tertentu 

2. Perampasan barang-barang tertentu yang dimiliki oleh pelaku 

 
184 Muhammadۡ Prima,ۡ “Urgensi Mengenai Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tipikor 

Indonesia, (Universitas Andalas : Media Press Garuda), 2011, 78 
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3. Adanya pengumuman resmi dari putusan hakim 

Merupakan tindak pidana  dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana 

mati  paling atas. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat pembentukannya, 

hukuman mati adalah hukuman yang paling berat di antara banyak 

kejahatan yang dilakukan terhadap penjahat, karena kejahatan ini 

melibatkan kehidupan manusia. Tidak berbeda dengan  yang dijelaskan 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

pasal ini juga menetapkan ketentuan yang secara langsung  mengancam 

pelaku tindak pidana dengan pidana denda sampai hukuman mati.: 

Pasal 2 Apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhkan pidana 

mati. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

ancaman mati hanya berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana 

korupsi yang melanggar pasal 2 ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pasal 2 

pidana mati dinyatakan hanya dalam hal negara dalam bahaya, ada 

bencana nasional, korupsi berulang, atau ketika negara dalam keadaan 

krisis ekonomi dan moneter. Namun, hingga saat ini, persoalan penerapan 

hukuman mati terhadap pelaku kejahatan masih menimbulkan kelebihan 

dan kekurangan di Indonesia. Para penentang berpendapat bahwa hak 

untuk hidup adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia, individu 

adalah sebagai kodrat dan universal sebagai hadiah dari Tuhan. 
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Meskipun penerapan pidana mati secara konstitusional sah, 

namun penerapan pidana mati di Indonesia tidak melanggar hak asasi. 

karena kriteria atau unsur/unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes 

against humanity). diatur dengan jelas dalam Pasal 9 UU No. 26 tahun 

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meski penerapan hukuman 

mati tidak menjamin efek jera bagi pelaku tindak pidana, namun 

penerapan hukuman mati di Indonesia yang terdiri dari banyak suku, ras, 

dan agama, setidaknya mampu menekan berbagai tingkat kriminalitas di 

Indonesia. Untuk menghadapi penerapan hukuman mati di Indonesia, kita 

tidak boleh hanya fokus pada kepentingan terpidana mati, tetapi juga 

memperhatikan kepentingan nasional, terutama mereka yang menjadi 

korban secara brutal dan tidak manusiawi.185 

Peneliti dalam hal ini juga memberikan beberapa putusan 

mengenai korupsi dana bantuan sosial yang sebenarnya dapat masuk pada 

unsur pasal 2 ayat 2 akan tetapi hal itu menjadi sangat sulit untuk 

diwujudkan. Antara lain : 

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan PN JAKARTA 

PUSAT Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PNJkt.Pst) yang mana dalam 

putusan ini dijelaskan pelaku tindak pidana korupsi yang bernama 

Juliari P. Batubara terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap 

dana bantuan sosial covid-19. Dengan dasar pengadilan: 

 
185 MulyaۡT.ۡdanۡLay,ۡ“Kontroversi Falsafah Hukuman Mati, Perspektif Perbedaan Pendapat 

Hakim Konstitusi”, (Jakarta : Kompas), 2009, 14 
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a) Menyatakan Terdakwa Juliari P Batubara tersebut di atas, terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT 

sebagaimana dakwaan alternatip ke satu Penuntut Umum ; 

b) Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan 

pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda 

sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 

c) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk 

membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000,00 (empat 

belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima 

puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling 

lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan 

hukum tetap, maka harta benda Terpidana dirampas untuk 

menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya 

tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti 

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 

d) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa 

pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 

(empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok  
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e) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan ; 

f) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis 

penahanan Rumah Tahanan Negara; 

g) Menyatakan barang bukti yang terdiri atas : nomor 1 sampai 

dengan 533 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara 

lain; 

h) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 

Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara diatas ialah 

dengan di bagi menjadi 2 hal antara lain, mengenai hal yang 

memberatkan dan yang tidak memberatkan. 

Hal yang memberatkan : 

a) Terdakwa tidak mau mengakui kesalahannya padahal sudah 

dibuktikan dalam proses pemeriksaan bukti perkara 

b) Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pada saat kondisi 

bencana Covid-19 

Hal yang meringankan : 

a) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman  

b) Terdakwa sudah cukup menderita akibat cacian dan hinaan dari 

masyarakat 

c) Terdakwa bersikap baik selama persidangan berlangsung 
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2. Putusan Pengadilan Negeri Medan (Perkara No : 01/Pid.Sus. 

K/2011/Pn Mdn) yang mana dalam putusan ini dijelaskan pelaku 

tindak pidana korupsi yang bernama Binahati Bendictus Baeha telah 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan 

bencana alam tsunami. Dengan putusan  

a) Menyatakan Binahati Benedictus Baeha tersebut tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

yang didakwakan dalam dakwaan primair; 

b) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut 

c) Menyatakan Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA 

tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidanaۡ“Korupsiۡyangۡdilakukanۡsecaraۡbersama-sama” 

d) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 

selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar : Rp. 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar 

harus diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan; 

e) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa 

pembayaran uang pengganti sebesar : Rp. 3.144.500.000,- (tiga 

miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) 

dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti 

dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan 

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal 
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terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana 

penjara selama : 3 (tiga) tahun. 

Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara diatas ialah 

dengan di bagi menjadi 2 hal antara lain, mengenai hal yang 

memberatkan dan yang tidak memberatkan. 

Hal yang memberatkan : 

a) Terdakwa merupakan Aparatur Negara (ASN). 

b) Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya 

Hal yang meringankan : 

a) Terdakwa belum pernah dihukum 

b) Terdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya siding 

c) Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang setengah dari hasil 

korupsi 

Analisis : Dalam pembahasan kedua ini peneliti melakukan 

analisis bahwa setiap penegakan terhadap tindak pidana apapun tidak 

boleh lepas dari 3 nilai hukum, mulai dari kepastian, kemanfaatan dan 

keadilan. Penerapan pidana mati bagi koruptor dana bantuan sosial 

jika dilihat dari segi kepastian hukum memang sudah jelas bahwa 

undang-undang yang mengatur tantang pidana mati korupsi itu ada 

lebih tepatnya dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 31 Tahun 

1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan 

tindak pidana korupsi akan tetapi frasa yang ada dalam pasal tersebut 
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menurut hemat peneliti sulit untuk diterapkan, karena para pembuat 

regulasi tidak mencantumkan nominal atau batasan korupsi yang 

dilakukan ketika keadaan tertentu itu berapa ?  

Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa 

penegakan hukuman mati koruptor tidak bisa terealisasikan dengan 

semestinya, kemudian penegakan hukuman mati koruptor dengan 

melihat nilai kemanfaatan hukum.186 Secara logis masyarakat yang 

ada di Indonesia ini terbilang cukup banyak, dengan kehidupan sosial 

yang beragam maka dibutuhkannya sebuah landasan yuridis yang 

dapat mengangkat marwah kenyamanan para civil society salah 

satunya dengan menekan kejahatan untuk tidak terus berkembang.  

Jika memahami dasar kata kemanfaatan maka itu bukan hanya 

berlaku saat tindak pidana itu terjadi, namun perlu di sadari bahwa 

kemanfaatan juga punya andil dalam tindakan yang preventif yakni 

dengan menerapkan hukuman yang dapat memberikan efek jera 

kepada pelaku. Hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi dana 

bantuan sosial di Indonesia menurut hemat peneliti sangatlah perlu 

dan tidak menutup kemungkinan bahwa penerapan tersebut bisa 

bermanfaat, karena mengingat dari besarnya impact korupsi dari 

segala sektor. Mulai dari pendidikan, hukum, politik, dan budaya.  

 
186 Anshari dan M. Fajrin, “Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati pada Pelaku Tindak 

Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi 

Pidana Mati di Indonesia)”, (Jurnal Adicata, Volume III) Nomor 1, Juni 2020, 27 



 

146 

 

146 

Dan yang terakhir dalam segi keadilan hukum, berbicara 

mengenai keadilan memang sulit untuk diterapkan terlebih lagi pada 

penerapan pidana mati koruptor dana bantuan sosial. Secara tegas 

korupsi dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang luar biasa (extra 

ordinary crime) dan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, 

maka dari itu Masyarakat sebagai korban dari adanya tindakan korupsi 

harus diberikan perlindungan hukum melalui instrumen hukum yang 

berkeadilan. Pelanggaran yang dilakukan oleh koruptor telah 

melanggar nilai dan norma yang hidup dimasyarakat serta melanggar 

aturan hukum yang berlaku. Sebagai implementasi penegakan 

keadilan bagi masyarakat maka hukuman mati bagi koruptor 

merupakan hukuman yang pantas untuk diterapkan tetapi dengan 

mendasarkan kepada gradasi keseriusan akibat yang ditimbulkan. 

Penegakan hukum kasus korupsi harus memberikan keadilan komunal 

karena subjek hukum yang dilanggar adalah masyarakat luas. Hal ini 

di dukung dengan adanya adagium hukum pada zaman romawi kuno 

yang disampaikan oleh seorang filsuf bernama Cicero ““Justitia est 

constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi” (Artinya : 

Keadilan atau penegakan hukum itu adalah kemauan yang tetap dan 

kekal yang nantinya diberikan kepada setiap orang/seseorang yang 

berhakۡ memilikinyaۡ atauۡ semestinya”. Begituۡ jugaۡ denganۡ “Asas 

Errare humanum est, turpe in errope perseverare (Artinya : 

Kekeliruan itu manusiawi, tapi tidak boleh senantiasa berbuat keliru 
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(berbuat salah) disengaja). Dengan adanya adagium diatas 

merupakan tolok ukur bagi aparatur negara dalam memberantas 

tindak pidana korupsi. Apabila tindak pidana korupsi tidak segara 

ditangani, bisa jadi muncul sebuah pertanyaan jika hanya ada satu 

keadilan maka mana yang harus di dahulukan pelaku atau korban.  

C. Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bantuan Sosial di 

Indonesia Masa Mendatang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana 

Islam 

Perdebatan mengenai setuju atau tidaknya dengan sanksi pidana mati 

bagi kasus korupsi di Indonesia masih menjadi isu yang tidak terselesaikan, 

namun dalam hal ini peneliti harus mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu 

negara terkorup di Asia-Pasifik. Oleh karena itu, perlu dicari cara untuk 

mmeminimalisir perkembangan korupsi yang di setiap waktu dapat menjadi 

lebih buruk. Hasil survei tahun 2018 oleh Economic and Political Risk 

Consultants (PERC), menegaskan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang 

sering terjadi kasus tindak pidana korupsi di Asia-Pasifik hal ini didukung 

dengan adanya skor 9,07 %. Indonesia menempati posisi pertama (sebelumnya 

7,69). Dengan skor 9,07, PERC menyimpulkan bahwa korupsi di Indonesia 

semakin parah, terjadi di semua instansi dan di semua tingkatan.187 

Apalagi para koruptor memiliki prinsip bahwa jika ketahuan, yang ada 

di benak mereka  adalah bagaimana cara lolos dari jerat hukum. Jika dia dipaksa 

 
187 jabir Al-Faruqi, “Sempurnalah Korupsi di Indonesia”, 

http://antikorupsi.org/indo/content/view/16577/7/ , (Diakses Pada Tanggal 07 Juni 2022, Pukul 

14.41 WIB).   

http://antikorupsi.org/indo/content/view/16577/7/


 

148 

 

148 

dan tidak bisa melarikan diri, setidaknya hukumannya akan berkurang dan 

jumlah dendanya akan kecil. Dan harus diingat bahwa perilaku penggelapan 

atau korupsi adalah perbuatan yang diperhitungkan, artinya perbuatan itu telah 

dipikirkan secara menyeluruh mulai dari bagaimana melakukan korupsi sampai 

pada cara menyembunyikan semua bukti dari para penyidik. Oleh karena itu 

keragu-raguan dalam prinsip Law Is Justice di hadapan persoalan-persoalan 

penting negara membuat semua persoalan diselesaikan hanya di level 

permukaan. Kasus korupsi besar-besaran sulit dipahami karena upaya 

perlindungan dari pemegang kekuasaan. 

Peneliti juga melihat beberapa kelemahan Undang-Undang korupsi 

dalam sistem pidana Indonesia, seperti: 

1. Kelemahan Perundang-undangan dalam Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi di Indonesia 

Sulitnya penangkapan pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya 

membutuhkan inovasi dalam metode pembuktian tetapi juga pembentukan 

lembaga baru dalam upaya pemberantasannya. Upaya pemberantasan 

korupsi telah dilakukan, baik dalam pencegahan maupun 

pemberantasannya. Bahkan undang-undang korupsi itu sendiri telah 

mengalami beberapa  perubahan, dimulai dengan berlakunya Peraturan 

Otoritas Militer sampai pada yang terakhir ialah UU No. 20 Tahun 2001 

akan tetapi tindak pidana korupsi masih diperdebatkan.188  

 
188 Roeslan Saleh, “Indikasi Logis Problematika Pidana Mati”, (Jakarta : Aksara Baru), 1978, 

60  



 

149 

 

149 

Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi masih memiliki banyak hal yang 

harus diselesaikan. Korupsi terjadi secara sistematis dan luas, tidak hanya 

melanggar keuangan dan ekonomi negara tetapi juga melanggar hak-hak 

ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya, sehingga tergolong 

kejahatan sebagai sebuah pelanggaran tidak beraturan extra ordinary 

crime, sehingga  dalam konteks ini korupsi harus dihapuskan dengan cara 

yang tidak biasa (tidak biasa) lebih dari kejahatan apapun. Salah satu cara 

yang lebih tidak biasa untuk menghancurkannya adalah dengan 

menjatuhkan ancaman pidana yang lebih tidak biasa, dalam hal ini 

hukuman mati adalah cara yang luar biasa untuk memberantas korupsi.189 

Padahal, kebijakan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi 

dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun yang menjadi pertanyaan adalah 

apakah kebijakan tersebut memiliki kegiatan/fungsi yang cukup efektif 

untuk dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia? 

Mengingat sudah lebih dari 10 tahun sejak undang-undang ini 

diberlakukan, tidak ada satu pun koruptor yang divonis hukuman mati. 

Kelemahan susunan kata ini dapat dilihat dari banyaknya referensi 

dan pendapat para ahli hukum pidana, khususnya ketentuan  pidana mati 

 
189 Robert Klitgard Alexis, “Pondasi Keadilan dalam Membasmi Korupsi”, (Jakarta : Yayasan 

Obor Indonesia), 1998, 32 
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dalam Undang-undang No. ditentukan dalam satu pasal, khususnya Pasal 

2 ayat (2) yang berbunyi:  (1) menjadi ditegakkan dalam keadaan tertentu, 

hukuman mati dapat dijatuhkan. Selain itu, dalam penafsiran Pasal 2 ayat 

(2)ۡdisebutkan:ۡYangۡdimaksudۡdenganۡ“hal-halۡtertentu”ۡdalamۡperaturanۡ

ini adalah membebani orang yang melakukan tindak pidana korupsi jika 

tindak pidana pelanggaran itu dilakukan selama berada di dalam negeri. 

Dalam bahaya sebagaimana didefinisikan oleh hukum yang berlaku, ketika 

bencana alam terjadi di tingkat nasional, seperti residivisme praktik 

korupsi, atau ketika negara berada dalam keadaan krisis ekonomi dan 

moneter. 

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa pidana mati 

merupakan tindak pidana apabila  korupsi dilakukan dalam keadaan 

tertentu. Formula politik semacam itu mengandung beberapa kelemahan 

dan tampaknya pembuat undang-undang kurang serius dalam menerapkan 

hukuman mati. Beberapa kelemahan tersebut adalah hukuman mati sebagai 

pidana yang diancam hanya  untuk beberapa tindak pidana korupsi yang 

disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri/orang lain/perusahaan melanggar hukum. Dengan demikian 

tidak menyasar semua bentuk  korupsi, walaupun dinyatakan dalam Pasal 

Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tujuan Undang-Undang 
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Nomor 31 Tahun 1999  ini (menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

1971) adalah untuk menghilangkan segala bentuk korupsi.190 

Ditambah dengan ancaman pidana mati hanya untuk tindak pidana 

korupsi dalam pasal 2, menunjukkan bahwa pidana mati tidak  dapat 

diterapkan pada tindak pidana korupsi yang lain, khususnya korupsi berupa 

penyalahgunaan kekuasaan. /kesempatan/berarti karena kedudukan atau 

kedudukan (ditentukan dalam Pasal 3). Padahal tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  diancam dengan  pidana maksimal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 yaitu  pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara 20 tahun. 

Bahkan dari sudut pandang masyarakat dan karena sifat suap adalah 

kejahatanۡ jabatan,ۡ makaۡ perbuatanۡ “penyalahgunaanۡ jabatanۡ danۡ

kekuasaan”ۡ (pasalۡ 3)ۡ dianggapۡ lebihۡ berat/buruk/lebihۡ tercelaۡ daripadaۡ

“menjadiۡkaya”ۡ(ۡPasal 2), sekurang-kurangnya harus diperhatikan dengan 

sungguh-sungguh. Dan karena itu juga layak mendapat ancaman hukuman 

mati. Namun dalam rumusnya tidak demikian. Kelemahan lain yang terkait 

dengan konstruksi kondisi tertentu adalah alasan mengapa penjahat dapat 

menerapkan hukuman mati. Dalam berbagai bentuk hukum, keadaan-

keadaan tertentu yang menjadi dasar suatu pemidanaan seringkali 

dinyatakan dengan jelas dalam susunan kata-kata delik yang bersangkutan 

(lihat contoh tindak pidana penyalahgunaan dalam pasal 356 Kode Etik), 

 
190 Bornok,ۡ “Prospek Penerapan Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, 

(Fakultas Hukum : Semarang), 2011, 114 
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undang-undang tentang hukuman dan bobot. untuk pencurian dalam pasal 

365 KUHP).  

Akan tetapi, dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 menegaskan beberapa keadaan yang memberatkan tindak 

pidana tersebut tidak secara jelas dikemukakan dalam isi pasal yang 

bersangkutan, tetapi hanya mengupas kulit luar pasal. Seperti halnya 

penjelasan Pasal (2) Baik tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat menurut 

undang-undang yang berlaku, pada saat terjadi bencana  nasional, berulang 

kali, atau dalam keadaan kesulitan ekonomi. 

Padahal jika melihat beberapa prasyarat/syarat pemberlakuan 

pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas sangat sulit atau 

jarang terjadi, antara lain kondisi negara dalam keadaan darurat, bencana 

nasional, dan adanya krisis ekonomi dan moneter. Kondisi tersebut 

mungkin hanya terjadi sekali dalam 30 hingga 60 tahun, seperti terjadinya 

gempa bumi, tsunami, dan krisis mata uang. Beberapa kasus yang paling 

mungkin  adalah residivisme (recidivism). Namun baru-baru ini Indonesia 

sedang dilanda bencana alam nasional yakni virus covid-19. Sesuai dengan 

keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 bahwa covid-19 dikatakan 

sebagai bencana alam nasional yang mana hal ini sudah termasuk dalam 

keadaan tertentu. Namun apa yang terjadi salah satu diantara menteri 

presiden ada yang melakukan tindak pidana korupsi yakni menteri sosial 



 

153 

 

153 

(Juliari P. Batu Bara) dengan korupsi senilai 15,1 miliar rupiah.191 Akan 

tetapi penerapan pidana mati baginya sampai sekarang belum bisa di 

implementasi kan. 

Oleh karena itu, Undang-Undang antikorupsi masih memiliki 

banyak kelemahan, sehingga tidak mungkin untuk menerapkan hukuman 

mati bagi koruptor di Indonesia. Sangat disayangkan bahwa kelemahan 

susunan kalimat hukuman mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 

1999 tidak dianggap masalah untuk diperbaiki atau diubah berdasarkan UU 

No. 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali kebijakan 

perumusan pidana mati dalam Undang-Undang, karena tidak mungkin 

kebijakan pidana yang telah dipilih dan dimasukkan ke dalam Undang-

Undang itu mustahil di implementasi kan atau bahkan sulit diterapkan, 

hanya karena kelemahan dalam perumusan kebijakan. 

Negara harus dapat menentukan batas nominal koruptor yang 

dipidana mati, misalnya siapa saja yang untuk kepentingan dirinya sendiri 

atau untuk orang lain atau masyarakat menyalahgunakan kekuasaannya 

dalam memperkaya diri melalui kesempatan atau fasilitas yang tersedia 

untuk mereka, dengan alasan kedudukan atau kedudukannya yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sampai dengan Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dipidana dengan pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

 
191 Korupsi Dana Bantuan Sosial Oleh Kemensos Indonesia 

“https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/08/24/05390081/juliari-

divonis-12-tahun-dalam-korupsi-dana bantuan sosial -ini-rincian-uang-yang-dia” (Diakses Pada 

Tanggal 07 Juni 2022, Pukul 14.41 WIB) 

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/08/24/05390081/juliari-divonis-12-tahun-dalam-korupsi-dana%20bantuan%20sosial%20-ini-rincian-uang-yang-dia
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/08/24/05390081/juliari-divonis-12-tahun-dalam-korupsi-dana%20bantuan%20sosial%20-ini-rincian-uang-yang-dia
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paling lama 20 dua puluh) tahun dan kekayaan hasil korupsi dirampas 

untuk kepentingan negara. 

Jika kelemahan-kelemahan tersebut di atas bersifat normatif, maka 

peneliti juga akan menganalisis kelemahan dari aparatur penegak hukum. 

Memang benar bahwa peran penegak hukum dalam pemberantasan korupsi 

sangat penting, seperti halnya dengan kejaksaan tentang legitimasi dalam 

pasal 30 huruf d Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan 

Indonesia memerangi korupsi. Selanjutnya Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 14 ayat 

(1) huruf g Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2002 

berdasarkan Pasal 6 c Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002  juga 

dapat melakukan penuntutan tindak pidana korupsi.192 

Dengan demikian, Undang-Undang telah berupaya untuk mengatur 

dan memberdayakan lembaga penegak hukum dalam melakukan sebuah 

tindakan menyelidiki dan menuntut pelaku pidana korupsi. sehingga 

dengan adanya Undang-Undang tersebut maka para penegak hukum harus 

lebih berani menjebak pelaku  korupsi dengan hukuman yang berat.193 Oleh 

karena itu, pentingnya penerapan hukuman mati bagi penyuap dana 

kesejahteraan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:. 

 
192 Amrullah Bustamam, “Konsep Urgensi Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bantuan Bencana 

Non Alam”, (UIN Ar-Raniry : Fakultas Syariah) 2020, 16 
193 Agung Anugrah, “Relevansi Literatur Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi”, (Hukum 

Universitas Udayana : Fakultas Hukum), 2014, 10 
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1) Hukuman mati diatur oleh ketentuan yang ada pada kitab Undang-

Undang hukum pidana. 

2) Penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi tidak dianggap 

sebagai pelanggaran HAM, melainkan pelaku telah melanggar HAM 

yang berdampak pada kehancuran bangsa, negara serta generasi muda. 

3) Penerapan hukuman mati terhadap pelaku-pelaku tersebut di atas, dan 

sebagainya tidak dimaksudkan untuk balas dendam, tetapi sebagai efek 

jera dan sebagai pembelajaran bagi mereka yang baru memulai 

melakukan kejahatan. 

4) Secara filosofis, hukuman mati adalah untuk tujuan pencegahan publik, 

agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan. Selanjutnya, seseorang 

dijatuhi hukuman mati menurut hukum yang berlaku, bukan untuk 

membalaskan dendam hakim, tetapi untuk mencegah orang lain 

berpartisipasi dalam menjalankan tindakan pidana yang secara garis 

besar sama. 

Dari penjelasan diatas juga didukung dengan dasar logis bahwa 

tindak pidana korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan atau sering dikenal 

dengan Crime Againt Humanity yang mana dapat menimbulkan kerusakan 

secara universal dalam tatanan Hak Asasi Manusia.  

2. Korupsi Sebagai Kejahatan Kemanusiaan (Crime Againt Humanity) 

Korupsi tumbuh dari peristiwa kecil kemudian masuk pada 

peristiwa yang memberikan dampak besar bagi pelakunya. Secara historis 

baik ditingkat pusat maupun daerah sekalipun tindak pidana korupsi akan 
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selalu bertentangan dengan dengan hukum dan prinsip kemanusiaan. 

Korupsi di Indonesia telah menjadi kebiasaan (budaya) yang sulit 

dihilangkan, karena banyak masalah dalam berbagai hal yang berpihak 

pada pelaku tindak pidana korupsi. Sulitnya korupsi ini tampaknya bukan 

menjadi persoalan prioritas yang harus diselesaikan secara individu, 

melainkan korupsi harus dilakukan dan dijadikan alat bagi penguasa untuk 

menciptakan peluang dan peluang bagi dirinya dan kelompoknya (partai) 

dengan cara meninggalkan korupsi di tangan mereka. 

Hal ini terlihat dari banyak indikator yang berbeda, misalnya 

terdapat kelemahan undang-undang yang rawan dilakukannya korupsi. 

bahkan yang hanya bisa dilihat dari perspektif regulasi yang membawa 

peluang atau celah, apalagi sampai membawa kehancuran. Sistem yang 

sedang ditangani oleh lembaga publik pada umumnya tidak diatur secara 

komprehensif dan apabila seseorang yang baik dan jujur telah berada di 

dalam sistem yang rusak tersebut, tidak menutup kemungkinan dapat 

mengikuti langkah-langkah ke dalam sistem yang tidak mereka inginkan, 

karena pada hakikatnya menjadi orang yang baik, cerdas, profesional dan 

memiliki rekam jejak gemilang tidak ada jaminan bahwa dia bisa 

menghindar dari kejahatan.seperti dalam bahasa italia “Il Male e Grande e 

Vasto” bahwa kejahatan itu luas dan megah, oleh karenanya jika kejahatan 

itu megah dan luas. Maka kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa, 

dimana, kapan, apa saja.  
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Dan yang paling penting untuk selalu diingat bahwa yang harus 

diperjuangkan sebagai wakil rakyat (DPR) atau penegak hukum 

(Kejagung, hakim dan polisi), adalah mereka para korban yang menderita 

akibat korupsi, mulai dari rakyat sengsara, pengangguran semakin banyak, 

biaya perekonomian untuk kebutuhan hidup semakin mahal, serta 

kesenjangan sosial politik dan hukum semakin tidak transparan. Oleh 

karena itu Tidak salah jika civil society menyebut korupsi sebagai sebuah 

kejahatan yang luar biasa, yang bahkan dapat mengancam nyawa 

kemanusiaan atau lebih sering dikenal dengan  (crime against humanity).194 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan 

di lembaga pemerintahan. Kejahatan korupsi memang sering dilakukan oleh 

orang yang memiliki kekuasaan atau pemimpin yang telah dipilih atau 

diberikan kepercayaan. Mereka bahkan mampu menyalahgunakan hak-hak 

tersebut atas nama kepentingan mereka sendiri dan kelompok mereka. 

Hanya saja dalam tindakan korupsi tersebut dapat dilihat dari faktor-faktor 

tertentu, mulai dari waktu, prosedur kerja, dan motif operasinya berbeda, 

namun tetap memiliki niat yang sama yakni sebagai sebuah tindakan 

penggelapan kekayaan, eksploitasi kepentingan rakyat. 

Bukan hanya itu Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat 

menghancurkan ekonomi, sosial, dan budaya. Korupsi sering 

menyalahgunakan nilai keagamaan, moralitas, humanistik sehingga korupsi 

 
194 Agung Anugrah, “Relevansi Literatur Pidana Mati…60 
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dapat melahirkan kemiskinan yang semakin meluas. Melihat kenyataan 

seperti itu, peneliti tidak segan-segan mengatakan bahwa di negeri ini 

hukum memang menjadi masalah yang sangat serius. Kepercayaan publik 

terhadap lembaga peradilan (polisi, jaksa, hakim dan, tentu saja, pengacara) 

berada pada titik terendah sepanjang masa. Korupsi yang serius dapat terjadi 

di kalangan para deputi dan pejabat rakyat, mulai dari tingkat kepala dinas, 

kepala daerah, camat, bupati, gubernur hingga tingkat yang lebih tinggi, 

atau dilakukan oleh  birokrasi kementerian dari bawah hingga atas. 

Menurut ulama Islam, korupsi adalah sebuah pengkhianatan secara 

serius terhadap tugas yang sudah diberikan oleh rakyat. Apalagi hal ini 

sudah tertanam dalam mindset masyarakat bahwa korupsi sebagai kejahatan 

kemanusiaan. Walaupun secara cepat atau lambat dampak korupsi itu akan 

selalu terlihat. larangan korupsi itu lebih dari sekadar pencurian dan 

perampokan . akan tetapi korupsi lebih kearah tindak pidana seperti halnya 

penyuapan, kemudian adanya biaya tambahan atau pungli, peniadaan suatu 

barang atau uang (penggelapan) dan yang terakhir adalah pemerasan, yang 

mana pemerasan ini sering terjadi dengan adanya penyalahgunaan 

kekuasaan atau jabatan demi tercapainya keuntungan pribadi.  

Korupsi sebagai sebuah tindakan yang serius membutuhkan pula 

penanganan secara komprehensif, tidak hanya masalah uang tetapi juga 

mengarah pada hilangnya kesempatan untuk mencapai tujuan bersama, baik  

ekonomi, sosial budaya daripada ekologi, yang mengarah ke rasa sakit, 

horor, dan lain-lain. gangguan harkat dan martabat manusia. Hukumannya 
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tergantung pada tingkat keparahan kerusakan yang ditimbulkan dan dapat 

berkisar hingga hukuman mati.195 

 

3. Perbandingan Regulasi Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana 

Korupsi di Negara Lain 

Dengan demikian jika korupsi sudah dianggap menjadi kejahatan 

kemanusiaan, maka peneliti juga melakukan beberapa perbandingan 

terhadap penerapan pidana mati bagi koruptor di negara lain agar menjadi 

sebuah literatur dalam penegakan atau pengejawantahan hukum pidana di 

negara Indonesia, antara lain : 

a. Regulasi Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di 

Negara China 

Korupsi adalah salah satu tantangan ekonomi dan politik  

terbesar yang dihadapi  China di abad 21. Korupsi dianggap sebagai 

salah satu masalah terbesar yang dihadapi China saat ini karena, selain 

kerugian, kerugian ekonomi, sosial dan politik yang ditimbulkannya, 

sifat distribusinya. korupsi  juga  sangat luas. Keberhasilan 

pembangunan ekonomi China yang mencengangkan sejak tahun 1990-

an telah menyebabkan beberapa ahli menyebut abad ke-21 sebagai 

"abad China". Faktanya, ekonomi Tiongkok menghadapi masalah  

pembangunan yang tidak merata antara pantai timur dan selatan serta 

wilayah tengah dan barat,  pengangguran yang tinggi,  manajemen 

 
195 Bornok,ۡ“Prospek Penerapan Sanksi Pidana Mati…150 
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perusahaan publik yang Sistem perbankan yang lemah dengan masalah  

korupsi Kasus korupsi dapat ditemukan dalam berbagai dokumen 

sejarah dinasti di China.196  

Hal ini dibuktikan dengan penerapan hukuman mati, Ketentuan 

pidana memberi dan menerima suap juga diatur dalam KUHP China 

khususnya Bab VIII, yaitu: pada Pasal 383 : Article 383. Those who 

commit the crime of graft are to be punished according to the following 

stipulations depending on the seriousness of their cases : Individuals 

who have engaged in graft with an amount of more than 100,000 yuan 

are to be sentenced to more than 10 years of fixed-term imprisonment 

or life imprisonment and may, in addition, have their properties 

confiscated. In especially serious cases, those offenders are to be 

sentenced to death and, in addition, have their properties 

confiscated.197 

Terjemahan: "Pasal 383. Mereka yang melakukan kejahatan 

suap akan dihukum sesuai dengan ketentuan berikut, tergantung pada 

beratnya kasus: (1) Mereka yang memberi suap dalam  jumlah melebihi 

100.000 yuan akan dihukum 10 tahun penjara atau penjara seumur 

hidup dan dapat pula dipidana untuk penyitaan properti, jika keadaan 

 
196 Gina Olivia, Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan 

Perundang-undangan China, Jurnal Hukum Vol 3 No 01 Januari 2021, (Universitas Riau : 

Pekanbaru), 2021, 13 
197 Criminal Law of The Peoples Republic Of China (Adopted at the Second Session of the Fifth 

National People's Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National 

People's Congress on March 14, 1997 and promulgated by Order No.83 of the President of the 

People’s Republic of China on March 14), 1997, 81 
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sangat serius maka akan dihukum sampai mati dan sebagai tambahan 

harta benda akan disita.” 

Berdasarkan apa yang muncul pada isi 383 peraturan 

perundang-undangan China maka setiap pasal menjelaskan bahwa:  

“setiap adanya para pejabat negara negara atau orang biasa tanpa 

menyandang status ASN dan itu  terlibat korupsi maka layak untuk 

diberikan hukuman sebesar 100.000 (ribu yuan), serta berlaku juga 

terkait dengan diancam pidana penjara lebih dari 10 tahun, 

kemungkinan pidana penjara seumur hidup dan penyitaan harta benda. 

Dalam kasus yang parah, orang yang korup akan dihukum mati dan aset 

mereka juga akan disita. Karena itu, Presiden Hu Jintao secara 

gamblang menginstruksikan bahwa perang terhadap korupsi itu bukan 

hanya pada hidup dan mati, tetapi juga memberikan ketakutan dimasa 

yang akan datang.  

b. Regulasi Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di 

Negara Vietnam 

Seperti  banyak negara lain, kejahatan dalam KUHP Vietnam 

dibagi menjadi kejahatan utama dan kejahatan tambahan. Hukuman 

primer mencakup hukuman mati yang  diterapkan hanya kepada 

mereka yang telah melakukan kejahatan berat tertentu dan hanya dalam 

keadaan tertentu. Hukuman mati adalah kejahatan paling serius dalam 

sistem pidana Vietnam, hanya berlaku bagi mereka yang melakukan 

kejahatan berat, kejahatan besar yang merugikan kepentingan nasional, 
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degenerasi, korupsi, perampasan sejumlah besar uang  atau aset, milik 

Negara atau harta benda. orang-orang ini. Perdagangan narkoba 

mengancam eksistensi bangsa. Sebagian besar eksekusi hukuman mati  

di Vietnam adalah untuk pelanggaran terkait narkoba diikuti dengan 

penyuapan.  

“Article 278, Embezzling Property Committing the crime in 

one of the following circumstances, the offenders shall be sentenced to 

twenty years of imprisonment, life imprisonment or capital 

punishment”198: 

a. Appropriating property valued at five hundred million dong or more 

b. Causing other particularly serious consequences 

Terjemahan : Pasal 278, Penggelapan Property  

“Melakukan kejahatan dalam salah satu keadaan berikut, pelanggar 

akan dihukum dua puluh tahun penjara, penjara seumur hidup atau 

hukuman mati.”  

a. Mengambil alih kekayaan senilai lima ratus juta dong atau lebih 

b. Menyebabkan konsekuensi yang sangat serius lainnya 

“Article 279, Receiving bribes Committing the crime in one of the 

following circumstances, the offenders shall be sentenced to twenty 

years of imprisonment, life imprisonment or capital punishment”199 :  

 
198 Criminal Code, Pursuant to Constitution of Socialist Republic of Vietnam; The National 

Assembly promulgates the Criminal Code. (Corruption-Related Crimes Article 278 : Receiving 

bribes), (Hanoi : Nation Assembly), 50 
199 Criminal Code, Pursuant to Constitution of Socialist Republic of Vietnam; The National 

Assembly promulgates the Criminal Code. (Corruption-Related Crimes Article 279 : Receiving 

bribes), (Hanoi : Nation Assembly), 78 
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a. Appropriating property with valued at three hundred million dong 

or more 

b. Causingۡotherۡparticularlyۡseriousۡconsequences” 

Terjemahan Pasal 279, Menerima Suap  

“Melakukan kejahatan dalam salah satu keadaan berikut, pelanggar 

akan dihukum dua puluh tahun penjara, penjara seumur hidup atau 

hukuman mati” 

a. Memiliki secara paksa dan penuh muslihat untuk menghasilkan 

kekayaan dengan batas ketentuan senilai 300 juta dong atau 

bahwa sampai lebih dari itu. 

b. Memberikan dampak yang sangat negatif secara meluas dan 

memunculkan kesulitan saat diterapkannya pemberantasan 

korupsi. 

“Article 353, Embezzlement, This offence committed in any of the 

following cases shall carry a penalty of 20 years' imprisonment, life 

imprisonment, or death200: 

a. The property embezzled is assessed at VND 1,000,000,000; 

b. The offence results in property damage of VND 5,000,000,000. 

Terjemahan Pasal 353, Penggelapan, Pelanggaran ini dilakukan dalam 

salah satu pelanggaran berikut akan membawa hukuman 20 Tahun 

Penjara seumur hidup, atau hukuman mati : 

 
200 Criminal Code, Pursuant to Constitution of Socialist Republic of Vietnam; The National 

Assembly promulgates the Criminal Code. (Corruption-Related Crimes Article 353 : 

Embezzlement), (Hanoi : Nation Assembly), 208 
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a. Properti yang digelapkan sebesar VND 1.000.000.000 

b. Pelanggaran tersebut mengakibatkan properti sebesar VND 

5.000.000.000 

Perundang-undangan Vietnam menetapkan sanksi pidana mati 

dalam 2 butir pasal khusus bagi mereka yang melakukan penggelapan, 

yaitu Pasal 278 dan Pasal 279. Kedua isi dari pasal tersebut secara 

eksplisit menegaskan bahwa siapapun bagi mereka yang melakukan 

penggelapan mulai dari nominal 500 juta dong dan 300 juta dong maka 

hukumannya adalah 20 tahun penjara sampai titik yang terakhir yakni 

kematian.  

Contoh kasus: adanya seorang mantan direktur yang melakukan 

tindak pidana korupsi yang dapat memberikan dampak negatif secara 

meluas yakni sampai merugikan keuangan negara dia bernama Nguyen 

Xuan Son, yang merupakan Direktur Umum Ocean Bank, yang mana 

secara legalitas dan sah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Hanoi atas 

kesalahan mengurus dan tindakan nya dalam penggelapan dana. Bukan 

hanya satu kasus tetapi peristiwa tersebut juga didukung dengan adanya 

kasus baru mengenai mantan Ketua Ocean Bank Ha Van Tham yang 

pernah dikenal sebagai orang terkaya di Vietnam didakwa dengan 

kejahatan yang sama dan  melanggar peraturan tentang pinjaman. 

Dituduh secara ilegal meminjamkan $23 juta dolar kepada Nguyen 

Xuan Son. Agar diberikan kursi kosong dalam parlemennya. Oleh 

karena itu hakim Truong Viet Toan, secara tegas membacakan dalam 
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putusan nya bahwa “Perilaku Tham and Son dan Nguyen Xuan Son 

sangat serius, melanggar pengelolaan aset negara dan memicu 

kemarahan publik. Harus dihukum berat.” 

c. Regulasi Hukuman Mati Terhadap Tindak  Pidana Korupsi di 

Negara Thailand 

Thailand merupakan negara yang menerapkan hukuman mati 

terhadap pelaku korupsi. Pemerintah Thailand telah mengeluarkan 

ketentuan untuk mengatur kejahatan ini. Dalam Kitab perundang-

undangan negara Thailand, terdapat 2 pasal yang menegaskan bahwa 

semua tindak pidana korupsi diancam dengan sanksi pidana mati. Hal 

ini terlihat dalam ketentuan KUHP 2499, yang 6 di antaranya termasuk 

praktik korupsi: 

1. Suap yang dilakukan kepada pegawai negeri atau ASN 

2. Adanya gratifikasi 

3. Penyalahgunaan jabatan demi keuntungan pribadi 

4. Adanya suap-menyuap kepada para pemilih  

Ketentuan Pasal 148 ialah menghukum penyalahgunaan 

kekuasaan yang adil secara pa ksa atau menghasut untuk keuntungan 

pribadi, diancam dengan hukuman kurungan atau penjara dari 5 sampai 

dengan maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup. Mengenai 

pemberian Denda antara 2.000 sampai 400.000 baht. Pasal 149  juga 

memberikan sinyalir kepada para pejabat negara dan anggota dewan 

menerima kompensasi untuk mereka, yang dapat membawa hukuman 
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penjara antara 5 sampai dengan maksimal 20 tahun atau  penjara 

seumur hidup,  serta ketentuan denda sebesar 2.000 hingga 400.000 

baht, atau sanksi pidana mati.201 

4. Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif 

Hukum Pidana Islam  

Dalam literature kajian hukum pidana positif terdapat asas yang 

paling fundamental yakni asas yang berasal dari adagium bahasa Latin 

“NullumۡDelictumۡNullaۡ Poenaۡ Sineۡ Praeviaۡ Legiۡ Poenali”ۡ dalamۡ asasۡ

memuat tiga hal yang penting yakni: Hukum pidana harus didasarkan oleh 

UU yang tertulis atau asas legalitas, Hukum pidana tidak berlaku surut, Dan 

tidak boleh melakukan analogi. Disisi lain dalam konsep pemidanaan 

dalam hukum pidana Islam selain asas diatas yang juga dianut dalam 

hukum pidana Islam misalnya asas leagilitas. Hal ini didasarkan pada 

firman Allah swt dalam Q.s al-Isra ayat 15: 

ى َمنَِ َا اْهَتد   يـَْهَتِديَْ فَِاَّنَّ
 َۗ   ٗ َا َضلََّ َوَمنَْ لِنَـْفِسه َهاَ  َيِضلَُّ فَِاَّنَّ  اُْخر ىَ  وِّْزرََ َوازِرَةَ  َتزِرَُ َوَلَ َعَليـْ

َ ُمَعذِِّبْيََ ُكنَّا َوَما  َرُسْوًلَ نـَبـَْعثََ َحتّ 
 

Artinya : Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka 

sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa 

tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan 

seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami 

tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.202 

 

Berdasarkan nas diatas maka konsep hukum pidana Islam dari 

berabda-abad tahun yang lalu telah memberlakukan asas legalitas dalam 

 
201 Criminal Code, B.E. 2499 (1956) As Amended until the Criminal Code No. 17 B.E. 2547 

(2003), Chapter 2 Malfeasance In Office, 36 
202 Departemen Agama RI, Al-Qur’anۡdanۡTerjemahnyaۡ(Bandung:ۡSyaamilۡQuran,ۡ2013),ۡ284. 
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pemberian hukuman karena Allah mengutus rasul pada setiap masa untuk 

memberikan peringatan kepada ummatnya dan menyampaikan syariat 

Allah swt. Dalam ihwal pemidanaan hukum pidana Islam terdapat asas 

dihapuskannya sanksi pidana jika terdapat unsur syubhat atau keragu-

raguan. Unsur syubhat dapat dikatakan sebagai unsur kesamaran atau 

ketidakjelasan sehingga membuat unsur tindak pidana tersebut tidak 

terpenuhi secara sempurna ataupun terhadap suatu unsur-unsur jarimah 

atau tindak pidana; baik menyangkut subjek hukum, objek hukum, maupun 

cara hakim menetapkan status hukum. 

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut uqubah yaitu bentuk 

balasanۡbagiۡseseorangۡyangۡatasۡperbuatannyaۡmelanggarۡketentuanۡsyara’ۡ

yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan 

dari hukuman dalam syariat Islam meupakan realisasi dari tujuan hukum 

Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan 

secara umum dan pencegahan khusus serta perlindungan terhadap hak-hak 

si korban. Menurut Abd al-Qadir Awdah hukuman adalah suatu 

penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya 

melanggar aturan.203 Banyak yang beranggapan bahwa hukuman dalam 

hukum pidana Islam sangatlah sadis, tidak manusiawi dan bertentangan 

dengan hak asasi manusia sehingga tidak relavan dengan perkembangan 

hukum akibatnya hukuman saat ini tidak menimbulkan efek jera bagi 

 
203 Makhrus Munajat, Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogayakarta: Pesantren Nawesea 

Press, 2010), 91. 
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pelaku. Fakta lain yang membuktikan bahwa perkembangan hukuman 

materil saat ini tidak mencerminkan efek jera diliat dari jumlah narapidana 

yang selalu bertambah bahkan saat ini narapidana di Indonesia mengalami 

overcapacity. 

Kriminalisasi pelaku pidana dalam hukum Islam jika dilihat secara 

kontekstual sangat tajam akan tetapi penjatuhan hukumannya juga harus 

memenuhi semua unsur tanpa ada keraguan. Tujuan dari hukuman dalam 

Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat 

umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan karena hukuman dalam 

Islam dianggap sebagai suatu tindakan ihktiyat atau kehati-hatian, bahkan 

hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip:  

1. Hindari hukuman hadd dalam perkara yang mengandung hukum subhat. 

2. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah 

menjatuhkan hukuman. 

Prinsip dasar hukuman dalam Islam yaitu sesuai dengan tujuan 

disyariatkan hukuman dalam Islam yakni untuk memperbaiki perilaku 

seseorang dan memelihara ketentraman masyarakat. Pembahasan uqubah 

dalam kajian hukum pidana Islam lebih condong pada aspek hukuman yang 

bersifat duniawi. Ulama fikih mengemukakan beberapa prinsip dasar yang 

bisa mencapai tujuan tersebut:  

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari 

melakukan suatu tindakan kejahatan, bisa menyadarkan dan memberi 
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pelajaran bagi pelaku pidana, dan sekaligus menyadarkan orang lain 

agar tidak melakukan pidana. 

2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan 

kemaslahatan masyarakat (maslahat). Apabila kemaslahatan 

masyarakat membutuhkan hukuman lebih berat, maka hukuman 

diperberat; sebaliknya, apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki 

peringanan hukuman; maka hukuman itu diringankan. Apabila 

kemaslahatan masyrakat dan demi memelihara stabilitas menghendaki 

seseorang pelaku tindak pidana di bunuh atau dipenjarakan, maka 

pelaku mesti dibunuh dan dipenjarakan, selama ia tidak tobat dan 

memperbaiki kesalahannya. 

3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai 

kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman disyariatkan, 

karena harus dijalankan. 

4. Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk 

melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. 

Berdasarkan prinsip dasar tujuan pencapaian pemidanaan menurut 

ulama fikih diatas penulis menyimpulkan ada dua hal pokok. Pertama, 

hukuman yang bersifat preventif artinya mampu mencegah terjadinya 

pengulangan tindak pidana karena mampu menyadarkan dan mendidik 

pelaku jarimah maupun pelajaran sosial untuk masyarakat. Dalam 
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pemidanaan hukuman mempunyai maksud dan tujuan. Adapun tujuan 

pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah204 : 

1. Harus mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Atau 

menurut ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk 

mencegah sebelumnya terjadinya perbuatan (preventif) dan 

menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif). 

2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada 

kebutuhan kemaslahatan masyarakat apabila kemaslahatan 

menghendaki beratnya hukuman maka hukuman diperberat. 

3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu 

bukan berarti membalas dendan, melainkan sesungguhnya untuk 

kemaslahatannya, seperti yang dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa 

hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan 

sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk hamba-Nya dan sebagai 

cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Seperti 

seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dokter yang 

mengobati pasiennya 

4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak 

jatuh ke dalam suatu maksiat. Dari penjelasan diatas maka maksud dan 

tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam dititikberatkan pada 

kemaslahatan masyarakat dalam hal ini aspek sosial. 

 
204 Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: Pesantren Nawesea 

Press, 2010), 95 
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Konsep hukuman mati selama ini kerap kali di arahkan pada hukum 

Islam yang mana digambarkan dengan perspektif yang kejam, sadis, dan 

tidak manusiawi sehingga anggapan tersebut menyeliputi penerapan 

hukum Islam yang menjadikan masyarakat anti pada hukum Islam. Dalam 

hal ini, hukum Islam sangat memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan 

di dunia yang terlingkup pada lima hal, yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), 

harta (al-mal), akal (al-aql), dan keturunan (al-nasb). Perlindungan hak-

hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia masyarakat, tetapi 

merupakan karunia Allah Swt.205  

Demi memelihara kelima hak dasar kemanusiaan tersebut, hukum 

Islam secara konsekuen mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu 

hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal. Hukuman mati merupakan 

salah satu alternatif hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana 

hudud. Namun demikian hukuman mati hanya diberikan kepada empat 

pelaku hudud206, yakni; 

1. Pezina muhsan; Pelaku zinanyang sudah menikah sanksinya adalah 

rajam, yakni dilempari batu sampai mati. 

2. Pembunhan sengaja; pelaku pembunuhan berencana atau membunuh 

orang Islam tanpa hak harus qisas (dibunuh). 

3. Perampokan (hirabah) yaitu perampokan atau pengacau keamanan. 

 
205 Khaeron Sirin, Hukuman Mati Dalam Wacana Demokrasi (Perdebatan Antara Hukum Islam 

Dan Ham Di Indonesia), (Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Jakarta; Vol 13, No.1, Juni 

2013), 191. 
206 Yahya, Imam, Eksekusi Hukuman Mati Tinajuan Maqasid al-Shari’ahۡdanۡKeadilan,ۡ (Al-

Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol 23, Nomor 1, 2013), 60 
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4. Pelaku murtad (riddah). 

Ketentuan hukuman mati diatas berdasarkan ketentuan dalam al-

Qur’anۡ danۡ hadisۡ namunۡ dalamۡ pemidanaan takzir bisa saja diterapkan 

hukuman mati jika hukuman tersebut menjadi jalan terakhir untuk 

memberikan efek jerah bagi terpidana atau dengan kata lain pidana tersebut 

termasuk kejahatan yang luar biasa.207 

Terkait dengan adanya kajian mengenai hukuman mati terpidana 

korupsi dalam perspektif hukum Islam khususnya pada konsentrasi hukum 

pidana Islam bukanlah suatu penelitian yang baru melainkan sering dikaji 

dari perbagai perspektif dan sudut pandang para peneliti sebelumnya. 

Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Zaid Al-Fauza Marpaung dengan 

judul,ۡ“KebijakanۡHukumanۡMatiۡbagiۡTerpidanaۡKorupsiۡdalamۡPerspektifۡ

HukumۡPidanaۡIslam”208. Dalam jurnal ini ditemukan dua hasil penelitian. 

Hasil yang ditemukan dalam perspektif hukum pidana Islam yakni sanksi 

hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Islam dapat diterapkan 

dalam tiga bentuk jarimah, yaitu jarimah takzir. Tindak pidana korupsi 

termasuk dalam jarimah takzir. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan 

oleh suatu Negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban 

dan kemaslahatan masyarakat. 

Penelitian selanjutnya adalah oleh Nazar Nurdin dengan judul, 

“Hukumanۡ Matiۡ Bagiۡ Koruptorۡ (Studiۡ Analisisۡ Fatwaۡ NUۡ Tentangۡ

 
207 Lihat, Shahih al-Bukhari Fathul Bahri Ibnu Hajar, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) hadis nomor 3621, 

IV: 87 
208 Zaid al-Fauzۡ Maruppung,ۡ “Kebijakanۡ Hukumanۡ Matiۡ Bagiۡ Terpidanaۡ Korupsiۡ dalamۡ

PerspektifۡHukumۡPidanaۡIslam”ۡ(JurnalۡIlmiahۡ“Advokasi”ۡVol.07.No.01ۡMaretۡ2019),ۡ40. 
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HukumanۡMatiۡBagiۡkoruptor)”209 Dalam penelitian ini fokus kajian peneliti 

yakni fatwa NU atau Nahdatul Ulama salah satu organisasi ulama Indonesia 

yang mana hasilnya adalah rekomendasi hukuman mati bagi terpidana 

korupsi yang mengulangi perbuatannya. Dalam penelitian ini fokus kajian 

peneliti yakni fatwa NU atau Nahdatul Ulama salah satu organisasi ulama 

Indonesia yang mana hasilnya adalah rekomendasi hukuman mati bagi 

terpidana korupsi yang mengulangi perbuatannya. Dari beberapa penelitian 

terkait hukuman mati terpidana korupsi tinjauan hukum Islam rata-rata hasi 

penelitiannya yang ditemukan adalah menyetujui,mendukung bahkan 

memberikan rekomendasi terhadap hukuman mati bagi terpidana korupsi. 

Maka dari itu peneliti memberikan pandangan bahwa hukuman bagi 

terpidana korupsi yang urgen untuk diterpakan saat ini adalah fokus pada 

bagaimana penerapan hukuman mati dapat berjalan dan hanya bukan 

sebagai retorika belaka. Meskipun hukuman mati tetap menjadi hukuman 

yang secara konstitusional diakomodir dalam pemidanaan di Indonesia. 

Karena Memberantas tindak pidana korupsi merupakan upaya yang urgen 

untuk dilakukan karena efek yang paling buruk dari tindak pidana korupsi 

yang sudah menjadi budaya ialah menyebarnya sikap sinis dikalangan 

masyarakat luas, serta turunnya kemauan untuk bertahan melawan godaan 

menerima supa pada semua lapisan birokrasi.210 

 
209 NazarۡNurdin,ۡ“HukumanۡMatiۡBagiۡKoruptorۡ(StudiۡAnalisisۡFatwaۡNuۡTentangۡHukumanۡ

Mati Bagiۡ koruptor)”,ۡ (Skripsiۡ Serjana:ۡ Fakultasۡ Jinayahۡ Siyasahۡ Institutۡ Agamaۡ Islamۡ Negeriۡ

Walisongo Semarang, 2013), 15. 
210 Budhy Munawar Rachman, Ensiklopedi Nurcholis Majid Pemikiran Islam di Kanvas 

Peradaban, (Jakarta: Mizan Dian Semesta, 2006), 1933 
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Analisis : dari sub pembahasan ketiga, peneliti menemukan 

beberapa kelemahan pada undang-undang tindak pidana korupsi, sehingga 

dibutuhkan sebuah tindakan hukum yang luar biasa agar dapat menekan 

penyebaran korupsi secara luas. Dalam hal ini peneliti melakukan 

perbandingan dengan beberapa negara seperti halnya China, Vietnam, dan 

Thailand yang mana dari ketiga negara ini menerapkan hukuman mati bagi 

koruptor. Memang benar bahwa Indonesia telah mengatur sedemikian rupa 

mengenai pemberantasan korupsi sampai penjatuhan hukuman mati 

sekalipun, akan tetapi sampai sekarang belum ada kasus tindak pidana 

korupsi yang dihukum mati padahal jika dilihat pada unsur-unsur pasal 2 

ayat 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No 20 Tahun 

2001 telah terpenuhi. Menurut hemat peneliti jika menginginkan penerapan 

hukuman mati koruptor dana bantuan sosial di Indonesia maka harus 

melihat ketiga negara diatas.  

Pada KUHP China, Vietnam dan Thailand secara jelas memberikan 

pandangan bahwa apabila pelaku korupsi melakukan penggelapan dana 

dengan nominal yang sudah ditentukan oleh masing-masing KUHP maka 

hukuman tersebut tidak bisa diganggu gugat dan harus dilaksanakan. Dalam 

hal ini korupsi juga dianggap sebagai kejahatan yang mengancam ruang 

lingkup hak asasi manusia atau lebih mudah disebut sebagai kejahatan 

kemanusiaan. Bagaimana tidak, perbuatan korupsi yang dilakukan pada 

dana bantuan sosial merupakan tindak pidana yang sudah direncanakan 

secara seksama. Padahal secara yuridis penanggulangan bencana alam 
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ataupun non alam sangat di prioritaskan. Maka dari itu urgensi mengenai 

pengejawantahan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi 

dana bantuan sosial secara yuridis tidak melanggar Hak Asasi Manusia, 

karena melihat impact dari perbuatan tersebut bukan hanya mematikan satu 

sector birokrasi di negara indonesia, melainkan beberapa sektor seperti 

perekonomian, pendidikan, hukum, pertahanan, kesehatan menjadi lemah 

dan tidak dapat memberikan kesetaraan bagi civil society. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengaturan Pidana Mati bagi Koruptor Menurut Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia  

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan 

oleh sekelompok orang dengan kemufakatan bersama untuk 

menyelewengkan dana guna mendapatkan keuntungan pribadi maupun 

orang lain. Korupsi secara umum dibagi dalam tigapuluh bentuk/jenis 

korupsi yang terdapat dalam pasal 2 samapai pasal 13 UU No.31 Tahun 

1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Dari ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana 

korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan yakni; 1. Kerugian keungan 

negara, 2. Suap-menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. 

Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam jabatan. Akan tetapi pada 

proses pembuktian terkait kasus tindak pidana korupsi teramat sangat sulit 

untuk menjatuhkan hukuman pidana mati, meskipun pengaturan tentang 

pemberantasan tipikor telah melewati beberapa tahap. Oleh karenanya perlu 

adanya bijwerken dalam pembentukan regulasi pemberantaan tipikor, lebih 

khusus hukum pidana mati.  
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2. Penerapan Pidana Mati Koruptor Dana Bantuan Sosial ditinjau dari Sudut 

Pandang Nilai Hukum di Indonesia 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara jelas mengatur 

keberadaan hukuman mati dan telah menetapkan mekanisme penerapan 

hukuman mati. Secara umum, dalam membahas ada atau tidaknya suatu 

produk hukum, menurut mekanisme ilmiah perlu secara runtun dan 

sistematis mempertimbangkan eksistensi dari suatu produk hukum dalam 

perspektif asas-asas hukum. 

Mulai dari pandangan hukuman mati koruptor dalam segi nilai 

kepastian hukum yang mana dalam pandangan ini mendukung bahwa 

regulasi mengenai hukuman mati terhadap koruptor itu sudah ada dalam 

draf akademik serta Undang-undang yang berkaitan dengan korupsi. 

Kemudian pada nilai kemanfaatan, adanya pemberlakuan hukuman mati 

bagi koruptor bukan hanya sebagai bentuk pembalasan akibat perbuatannya 

akan tetapi hal itu juga memiliki dampak yang cukup kuat di kalangan 

masyarakat. Kemudian dari keadilan dan keefektifan pidana mati jika di 

implementasikan bagi pelaku tindak pidana koruptor dana bantuan sosial, 

masyarakat menjadi lebih paham akan berbahayanya jika bermain-main 

dengan tindak pidana korupsi. sehingga diharapkannya angka korupsi 

menjadi semakin menurun.  
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3. Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bantuan Sosial di 

Indonesia Masa Mendatang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana 

Islam 

Untuk memberikan spekulasi tentang bagaimana cara menerapan 

hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia, dibutuhkan adanya 

perbandingngan penerapan hukuman mati di beberapa negara, seperti 

halnya Thailand, Vietnam,  China, serta pendapat para ahli mengenai 

penerapan hukuman mati. Prospek mengenai hukuman mati yang 

dilaksanakan di Cina, Vietnam, dan Thailand adalah bagi mereka yang 

terbukti melakukan praktik korupsi dengan ketentuan nominal serta 

membuat dampak negatif meluas. Hal inilah yang menjadi alasan logis 

bahwa beberapa tokoh hukum sependapat dengan pemberlakuan hukuman 

mati bagi pelaku korupsi karena mereka menganggap serius problematika 

korupsi di Indonesia korupsi telah membawa kesengsaraan bagi negara. 

Dengan demikian adanya implementasi sanksi pidana mati bagi koruptor 

tidak mencederai niali-nilai hukum. 

Prespekrtif hukum pidana Islam terkait urgensi penerapan hukuman 

mati terpidana korupsi terletak pada kemaslahatan artinya seberapa guna 

hukuman itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam hukum pidana 

Islam dikenal dengan teroi maqasid syariah atau tujuan penetapan hukum 

yang terdapat lima hal pokok yang dijaga atau yang menjadi indikator yakni, 

yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penerpan hukuman 

mati terpidana korupsi untuk meninjau efek guna atau maslahatnya sesuai 
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dengan hukuman takzir maka tidak lepas dari analisis pemidanaan terpidana 

korupsi di Indonesia. maka dari itu berdasarkan analisis pemidanaan 

terpidana korupsi permasalahan sentral pemidanaan tipikor saat ini adalah 

pengembalian kerugian negara terpidana korupsi yang masih belum optimal 

dalam putusan hakim. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti dapat 

memberikan saran, sebagai berikut :  

1. Bagi Pemerintah  

Khususnya para anggota DPR, dengan melihat banyaknya kasus 

korupsi yang dapat membahayakan sistem birokrasi negara, maka 

pelestarian dan pelaksanaan pemberlakuan pidana mati dengan ketentuan 

yang mengancam dalam undang-undang perlu disesuaikan secara lebih 

selektif dan sistematis. Oleh karena itulah negara harus bisa memberikan 

batasan atau nominal bagi koruptor yang akan dihukum mati, misalnya 

dengan ketentuan apabila ada seseorang pejabat atau aparatur sipil negara 

melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial serta dana yang 

digunakan untuk pengembangan negara Indonesia, melalui kekuasaan dan 

jabatan yang telah diberikan kepadanya, sehingga dapat merugikan 

perekonomian negara atau keuangan negara sebesar 1 miliar rupiah. Maka 

akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 20 tahun, dan paling berat 

hukuman mati. Dan harta dari korupsi dirampas untuk kepentingan negara. 

 



 

180 

 

180 

2. Bagi Penegak Hukum  

a) Hakim : Semua aparat penegak hukum harus memiliki komitmen yang 

sama agar pemberantasan korupsi benar-benar berhasil. Dalam 

menjatuhkan hukuman mati, semua aparat penegak hukum juga harus 

mematuhi hukum yang berlaku dan ekstra hati-hati dalam menerapkan 

hukuman mati. Hal ini dilakukan agar hukuman mati diterapkan kepada 

terdakwa yang benar-benar bersalah dan yang sebenarnya telah 

merugikan keuangan negara  yang cukup besar. Sehingga para penegak 

hukum harus selalu memegang erat asas “Incriminalibus Probantiones 

Debent Ese Luce Clariorest” bahwa dalam setiap tindak pidana, bukti 

harus lebih terang dari cahaya. 

b) Kejaksaan : Penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh jaksa penyidik memiliki keuntungan yakni dapat 

memotong proses administrasi dan birokrasipada peningkatan dari tahap 

penyidikan menjadi tahap penuntutan. Maka dari itu harus menghindari 

sifat menunda-nunda, bukan hanya bagi jaksa penyidik, namun bagi  

para penegak hukum yang lain. 

c) Kepolisian : Kepada Unit Tipikor Polres kiranya dapat meningkatkan 

efektivitas penanganan kasus dengan membenahi sumber daya manusia 

serta dapat lebih transparan dalam menangani suatu kasus sehingga 

tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Dengan cara membuat 

beberapa penyuluhan terhadap para pejabat publik, karena tidak 

menutup kemungkinan mereka yang akan menjadi pelaku tipikor. 
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3. Bagi Masyarakat 

Terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, bukan 

hanya tugas  pemerintah dan aparat penegak hukum saja, masyarakat sipil 

seperti kita juga memiliki peran dalam pemberantasan korupsi di tanah air. 

Peneliti juga berharap agar masyarakat dengan mudah menjadi acuh 

terhadap tindak pidana korupsi yang dari tahun ke tahun masih  sulit untuk 

diberantas. Para peneliti percaya bahwa setiap antusiasme dan aspirasi yang 

mendukung  pemberantasan korupsi  pasti akan terjadi. 
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B. Matrix Penelitian Skripsi 

Judul Sub Variable Indikator 
Sumber Bahan 

Hukum 
Metode Penelitian Fokus Penelitian 

Urgensi Penerapan 

Pidana Mati Bagi 

Koruptor Dalam 

Tindak Pidana 

Korupsi Dana 

Bantuan Sosial di 

Indonesia 

penerapan pidana 

mati bagi koruptor 

dalam tindak pidana 

korupsi dana bantuan 

sosial di indonesia 

sebagai bentuk 

keadilan hukum dan 

efek jera untuk para 

pelaku dimasa 

mendatang 

1. Pandangan 

masyarakat 

terhadap tindak 

pidana korupsi 

yang dilakukan 

pada saat negara 

dalam 

2. Prospek penegakan 

dan 

pengimplementasia

n pidana mati bagi 

pelaku korupsi 

dana bantuan sosial 

di indonesia  

3. Faktor penghambat 

dalam menjalankan 

sanksi pidana mati 

koruptor dana 

bantuan sosial di 

indonesia 

1. UUD 1945  

2. UU Tipikor 20 Tahun 

2001 

3. Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan 

Militer. 

4. KUHP (Pasal 10) 

5. UU 46 Tahun 2009 

6. UU 30 tahun 2002 

7. UU 2 Tahun 2020 

8. UU 1 Tahun 2019  

 

1.Penelitian ini 

menggunakan 
rancangan  Hukum 

Normatif; 
2. (statute approach) 

Pendekatan 

Perundang-
Undangan;  

3.(conceptual approach); 

Pendekatan 

Konseptual  

4. (library research) 

Teknik 

pengumpulan 
bahan hukum 

menggunakan 

metode penelitian 
kepustakaan;  

Teknik analisis 

bahan hukum 
menggunakan 

analisis deskriptif, 
komparatif, 

evaluasi, dan 

argumentasi 
terhadap bahan 

hukum yang 

didapatkan.  

1. Bagaimana 

Pengaturan Pidana 

Mati bagi Koruptor 

dalam Sistem Hukum 

Pidana di Indonesia ? 
2. Bagaimana Urgensi 

Penerapan Pidana 

Mati bagi Koruptor 

Dana Bantuan Sosial 

di Indonesia Masa 

Mendatan?, 
3. Bagaimana Urgensi 

Penerapan Pidana Mati 

bagi Koruptor Dana 

Bantuan Sosial di 

Indonesia Masa 

Mendatang ? 
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