
 

 

ABSTRAK 

Dhea Nur’Alia Kamal :Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Persfektif 

Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 2 UU No. 20/2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 

31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) 

Pemberatan pidana berupa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak 

pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), jika tindak pidana korupsi 

dilakukan dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1)mengetahui faktor-faktor penyebab 

terjadinya tindak pidana korupsi, (2)mengetahui hukuman mati bagi pelaku tindak pidana 

korupsi dalam UU No. 20/2001 dan (3)mengetahui signifikansi hukuman mati pada tindak 

pidana korupsi relevansi dengan hukum pidana Islam.  

Hukuman pokok yang dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 2 

UU No. 20/2001 adalah sebagai berikut; pidana mati, pidana penjara (seumur hidup, 

sementara waktu), hukuman denda.Hal ini menunjukan bahwa sanksi yang dijatuhkan 

dimulai dari yang paling ringan (pidana denda) sampai yang paling berat (pidana mati). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah conten analysis, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan 

menganalisis serta menyusun dari berbagai literature dan peraturan-peraturan yang ada 

hubungannya dengan sanksi hukum mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dan 

berkaitannya dengan hukum pidana Islam. 

Hasil dari penelitia ini yaitu, pertama faktor yang menyebabkan terjadinya tindak 

pidana korupsi: a) faktor politik dan kekuasaan, b) faktor ekonomi, c) faktor nepotisme, dan 

d) faktor pengawasan. Kedua, hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam UU 

No. 20/2001 yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan, Dalam hal tindak pidana 

korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana 

mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud kata dalam “keadaan tertentu”, adalah keadaan yang 

dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila 

tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi 

penanggulagan bencana, kerusuhan sosial, krisis ekonomi dan moneter, dan pegulangan 

tindak pidana korupsi. Dan ketiga yaitu, relevansi hukuman mati pada tindak pidana 

korupsi dengan hukum pidana Islam adalah, bahwa setiap orang yang memperkaya diri 

sendiri berarti ia mengambil harta, uang atau hak milik pihak lain untuk dimiliki sendiri. 

Tindakan tersebut disebut mencuri.Karena dalam fiqh jinayahmencuri termasuk ke dalam 

wilayah hudud.Tetapi terdapat perbedaan mencuri dengan korupsi.Harta sebagai objek 

curian berada diluar kekuasaan dan dibawahkekuasaan.Dengan demikiankekuasaan pelaku 

jelas adanya unsur syubhat yang menjadi dasar dibatalkannya hudud. 
 


