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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Wewenang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Penyadapan. Dua hal yang diangkat 
menjadi fokus penelitian. Pertama, apakah penyadapan yang dilakukan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pelanggaran HAM. Kedua, bagaimana 
tinjauan fiqh jinayah terhadap penyadapan yang dilakukan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hukum 
penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menurut fiqh 
jinayah. 

Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan pendekatan studi 
kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara mempelajari dokumen-
dokumen penelitian terdahulu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data 
pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, tertier. Bahan hukum 
primer adalah sumber data pokok yang digunakan sebagai sumber rujukan utama 
dalam memperoleh data, seperti al_Qur’an, al-Hadits, Undang-Undang dan buku-
buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum skunder adalah 
sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer berupa, 
majalah, makalah-makalah ilmiah, diktatat dan data-data lain yang berkaitan 
dengan penelitian. Adapun bahan hukum tertier adalah adalah sumber data 
tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data-data skunder berupa 
website dan artikel. 

Teknik analisis data adalah mengumpulkan seluruh data, baik primer, skunder 
dan tertier, lalu dianalisa secara deskriptif kualitatif dan komperatif, yaitu 
menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga mengemukakan 
perbedaan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, artinya dari data 
yang terpisah-pisah namun saling berkaitan, yakni penelitian terjun langsung ke 
lapangan, mempelajari suatu proses penemuan yang terjadi secara alami dengan 
mencatat, menganalisis dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses 
berlangsungnya penelitian tersebut.  

 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyadapan yang dilakukan oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia dengan 
alasan bahwa berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2002, 
maka penyadapan tersebut adalah perintah dari undang-undang (Wettelijk 
Vorsschrift). Dan fiqh jinayah memandangkan penyadapan yang dilakukan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki hukum Mubah, yaitu hal yang 
boleh untuk dilakukan, karena penyadapan yang dilakukan oleh KPK bertujuan 
untuk memberantas pelaku kejahatan korupsi. Untuk menemukan hukum tersebut 
menggunakan dalil hukum amar ma’ruf dan nahi mungkar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana diketahui bahwa strategi pembangunan adalah penghapusan 

kemiskinan dan kebodohan merupakan dua kata yang berbeda, sesungguhnya 

kedua hal tersebut sangat erat hubungannya. Berdasarkan ilmu pengetahuan saat 

ini, orang/manusia yang kurang gizi tentu sulit keluar dari kebodohan, maka ia 

tidak akan dapat mengatasi kemiskinan1. 

Upaya guna menanggulangi kemiskinan dan kebodohan secara bersama 

dengan cermat dilakukan dengan sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, pemuka 

masyarakat, badan sosial dan lain sebagainya. Sebagai upaya yang terencana tentu 

telah diusahakan dengan seefektif dan seefesien mungkin dengan dana dan 

kemampuan yang terbatas. Tetapi tengah giat-giatnya pembangunan 

diselenggarakan, munculnya berita-berita tentang korupsi uang negara2. 

Korupsi merupakan penyakit berbahaya yang tengah menyerang negara 

Indonesia karena akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan oleh media yang 

mengangkat kasus korupsi, menurut kamus besar bahasa Indonesia memuat 

pengertian korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau 

                                                           
1 Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya (Jakarta: sinar 

grafika, 1992), hlm.6. 
2 Loc.cit 
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perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain3. Dari 

pengertian tersebut dapatlah kita pahami bahwa tindakan korupsi tersebut 

sangatlah merugikan negara karena yang dikorupsi itu adalah uang negara yang 

semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap 

orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi merugikan uang negara atau perekonomian 

negera dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 

200.000.0004.  

Dalam perjalanan sejarah arti istilah korupsi itu telah berkaitan erat dengan 

sistem kekuasaan dan pemerintahan di zaman moderen ini. Hal ini pertama kali 

digunakan oleh Lord Action (Jhon Emerich Edward Delberg Action 1834-1902), 

seorang sejarawan Inggris yang telah mengucapkan kata-kata termasyhur: “The 

power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely” kekuasaan itu 

cenderung ke korupsi, dan kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak 

pula5.  

Adapun batasan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2, Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

                                                           
3 Suyitno, Korupsi Hukum dan Moralitas Agama  (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 

5. 
4 Lihat Undang-Undang No. 20 Thn 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi 
5 Suyitno, Opcit, hlm.3 
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1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

Dengan rumusan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana 

korupsi adalah sebagai berikut: 

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara. 

2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang sementara dana 
itu diperuntukan bagi penananggulangan keadaan bahaya, bencana alam 
nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, 
penanggulangan krisis ekonomi moneter dan penanggulangan tindak pidana 
korupsi. 
 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi 

(tidak diadakan perubahan oleh UU No. 20 Tahun 20016). Setiap orang yang 

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara. Undang-undang tersebut menjelaskan tentang defenisi 

tindak pidana korupsi. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa tindak pidana 

korupsi tidak saja dilakukan sendiri tapi juga secara bersamaan/korposari. 

Bila kita melihat upaya penegakan hukum di Indonesia, masih banyak 

kekurangan dan banyak dipengaruhi berbagai hal, termasuk aparat penegak 

hukumnya. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada 

                                                           
6 Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi 
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kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup7. Inti daripada penegakan hukum itu 

adalah penyelarasan antara apa yang diinginkan dengan kenyataaan yan ada. Jika 

kenyataan yang ada saat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh undang-

undang maka itu sebagai indikator suksesnya penegakan hukum. 

Penegakkan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara konvensional masih menjumpai beberapa kendala yang 

menyebabkan kurang efektifnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Hal itu 

menyebabkan pemberantasan korupsi belum mencapai hasil seperti yang 

diharapkan. Faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemberantasan korupsi 

selama ini antara lain meliputi belum memadainya sarana dan skill aparat penegak 

hukum, kejahatan yang terjadi baru dapat diketahui setelah waktu yang lama, 

sehingga para pelaku telah memindahkan, menggunakan, menghabiskan hasil 

kejahatan korupsi tersebut yang berakibat pengembalian uang negara relatif sangat 

kecil. Beberapa kasus besar yang penangannannya kurang hati-hati telah memberi 

dampak dampak negatif terhadap proses penuntutan perkara. Untuk itu, 

diperlukan metode penegakkan hukum secara luar biasa melalui pembentukan 

suatu badan khusus yang memiliki kewenangan luas, independen, serta bebas dari 

kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang 

                                                           
7 Soerjono Sukanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 5 
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pelaksanaannya dilakukan secara maksimal, intensif, efektif, profesional dan 

berkesinambungan. 

 Berkaitan dengan kasus yang mencuat dari bentuk-bentuk kejahatan tindak 

pidana korupsi yang jumlah kasusnya terus bertambah dalam keseharian, tentunya 

fenomena ini tidak berdiri sendiri. Artinya, meskipun peraturan telah dibuat tetapi 

dalam penegakan hukum banyak terjadi kendala. Hal ini terbukti bahwa negara 

Indonesia pernah dinobatkan oleh Tranparency International berada pada posisi 

130 dari 163 negara yang terkorup di dunia8. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi ini, merupakan 

kejahatan khusus dan dapat dilakukan secara bersama, maka pemberantasannya 

harus secara khusus pula. Akibat kejahatan dari tindak pidana korupsi ini dapat 

merusak sendi-sendi pemerintahan dan menyengsarakan rakyat, melemahkan 

perekonomian negara, Sehingga terciptanya masyarakat miskin yang tersistem. 

 Akhirnya masyarakat Indonesian sangatlah marah dengan merajalelanya 

tindak pidana korupsi, sehingga menumbangkan salah satu rezim pemerintahan, 

yang menghasilkan reformasi. Udara reformasi membawa perubahan yang 

fundamental dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, setelah 

sekian lama berada dalam tatanan hidup yang terpasung. Sesuai dengan cita-cita 

reformasi untuk memberantas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), maka di 

era pasca reformasi dibentuklah salah satu lembaga independen untuk 

                                                           
8 Emerson Yunto, Negeri dikepung koruptor (Malang: Intrans Publishing. Thn 2011), 

hlm. 10. 
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menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan 

Korupsi). 

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari 

pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan korupsi9. Bahwa 

dari penjelasan tersebut dapat kita pahami Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 

lembaga yang merdeka dan tidak terikat dengan lembaga manapun dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Dalam melakukan peyelidikan dan penyidikan serta penuntutan, Komisi 

Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan Penyadapan. Sejauh ini, aturan 

penyadapan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, 

secara umum di beberapa negara lain, tindakan penyadapan dilarang termasuk 

juga di negara Indonesia, kecuali untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya 

sangat dibatasi oleh undang-undang. Umumnya, tujuan tersebut terkait dengan 

penegakan hukum. Sejalan dengan itu, pihak yang diberi kewenangan melakukan 

penyadapan juga terbatas. 

Adapun diantara tugas hukum yang mengikuti evolusi peradaban adalah 

untuk mempertahankan nilai-nilai yang telah ada (social control) dan menciptakan 

                                                           
9 Yuswalina, Kun Budianto, Hukum Tata Negara di Indonesia (Palembang: Noer Fikri, 

2014), hlm.169. 
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nilai-nilai baru (social engineering)10. Sehingga dengan adanya KPK tersebut 

dapat menciptakan nilai yang baik sehingga hilangnya budaya korupsi yang telah 

ada. Dan juga menciptakan budaya malu, malu untuk melakukan tindak pidana 

korupsi. 

Ada beberapa Undang-undang yang mengatur tentang penyadapan 

diantaranya Undang-undang Telekomunikasi dan untuk di luar Undang-undang 

Telekomunikasi, beberapa peraturan perundang-undangan yang juga mengatur 

tentang tindak penyadapan antara lain Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang 

KPK, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau pada 

lembaga seperti KPK memiliki Standard Operating Sistem11.  

Menurut Indra, pasal 12 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang 

KPK tegas menguraikan sejumlah wewenang Komisi untuk menyelidik, 

menyidik, dan menuntut berdasarkan pasal 6 huruf c diantaranya wewenang 

melakukan penyadapan, dalam upaya pembuktian12. Uraian tersebut merupakan 

landasan yuridis Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan 

dalam rangka mencari alat bukti. 

Kalau anda sempat hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) atau setidaknya 

menonton siaran langsung stasiun televisi nasional pada 3 November 2008 lalu, 

                                                           
10 Purnandi Purbacaraka, dkk, Disiplin Hukum (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 

38. 
11http:/ www. hukumonline.com/klinik/singkronisasi-regulasi-tentang-penyadapan, 

(Download: 11 Desember 2014) 
12 http://www.hukumonline.com/berita/baca /aturan-penyadapan-memangkas -kpk 

(Download: 11 Desember 2014) 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/
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tentunya tidak asing dengan kutipan dialog di atas. Ya, itulah satu bagian kecil 

dari rekaman penyadapan komunikasi Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang. 

Yang ditampilkan di atas adalah percakapan antara Anggodo dengan Ong Yuliana 

Gunawan. Secara utuh, rekaman itu diperdengarkan dalam sidang pengujian UU 

KPK yang diajukan oleh Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, ketika itu 

masih berstatus tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan pemerasan. 

Rekaman penyadapan tersebut kemudian menimbulkan kontroversi. 

Setiap hari, hampir semua media mengupas bagian demi bagian isi rekaman yang 

diyakini pihak Chandra-Bibit sebagai bukti adanya rekayasa terhadap kasus 

mereka. Akhir episodenya sudah kita ketahui semua, happy ending untuk Chandra 

dan Bibit. Keduanya tidak lagi berstatus tersangka, dan bahkan sudah kembali 

duduk di kursi Pimpinan KPK. 

Terlepas dari benar atau tidaknya isi rekaman itu, satu aspek yang agak 

terlupakan dibahas adalah tentang perlindungan terhadap privasi seorang warga 

negara Indonesia. Rekaman yang diputar di MK menunjukkan bagaimana 

‘mudahnya’ aparat menyusup ke kehidupan pribadi seseorang atas nama 

penegakan hukum13.  

Namun pada hakikatnya di negara kita ini menganut sistem negara 

kesejahteraan (walfare state), yang artinya bahwa negara memiliki peranan yang 

luas dalam mensejahterakan rakyatnya. Maupun dalam menjaga keamanan pribadi 

masyarakatnya, sehingga dengan bolehnya dilakukan penyadapan tersebut, secara 

                                                           
13 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b34d3deb69c6/penyadapan (22:04:2015). 

http://www.hukumonline.com/holemp/berita/baca/lt4aefc03c9dc9f/sidang-rekaman
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b34d3deb69c6/penyadapan
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kasat mata dapatlah dikatakan melanggar hak asasi manusia, karena negara 

bertanggung jawab untuk menjaga privasi setiap warga negaranya. 

Dalam Islam juga sangat mengedepankan kerahasiaan pribadi sesorang 

yang mana tergambar bahwa adanya larangan untuk mendengarkan pembicaraan 

dua orang yang sedang berbicara tanpa ada izin darinya (Tajassus), dan tindakan 

tajassus membuat orang lain terganggu privasinya. 

Mengenai hal tersebut tentunya hukum Islam telah mengedepankan asas 

maslahat untuk kepentingan umum, sebagaimana dijelaskan dalam ushulul fiqh di 

antara dalil-dalil yang disepakati ada pula dali-dalil yang tidak disepakati namun 

bisa dijadikan landasan hukum yaitu maslahat Mursalat. 

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan di atas, ternyata 

wewenag penyadapan tidak hanya dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

saja, akan tetapi ada beberapa lembaga lain yang juga memiliki wewenang 

penyadapan. Namun dalam hal ini penulis hanya akan membahas penyadapan 

yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saja, di dalam melakukan 

penyadapan ternyata banyak kontrovesial, ada yang membolehkan dengan dalih 

kepentinga umum dan ada juga yang menentang, karena hal tersebut merupakan 

pelanggaran Hak asasi Manusia. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk 

menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang 

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi )KPK( Terhadap Penyadapan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penyadapan yang dilakukan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka studi ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui penyadapan yang dilakukan KPK melanggar HAM 

atau tidak. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap penyadapan yang 

dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai: 

1. Aspek Teoritis 

Hasil studi ini menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, 

khususnya tentang tinjauan fiqh jinayah terhadap wewenang 

penyadapan dan merekam pembicaraan yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi; selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam 

menyusun penelitian selanjutnya. 
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2. Aspek Praktis 

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan 

bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif. 

Dan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memehami 

tinjauan fiqh jinayah terhadap wewenang Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam melalakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Tindak Pidana Korupsi 

Secara asas ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi 

hukum pidana umum ( ius commune) dan hukum pidana khusus ( ius singular, ius 

special, atau bijzonder strafrecht). Ketentuan-ketentuan hukum pidana 

dimaksudkan berlaku secara umum seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus 

dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kekhususan 

dan perbuatan yang khusus (bijzonderlijk feiten). Tindak pidana korupsi adalah 

salah satu bagian dari hukum pidana khusus, disamping mempunyai spesifikasi 

tertentu yang berbeda denganb hukum pidana umum, yaitu dengan adanya 

penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.14 

Gurnar Myrdal mengunakan istilah korupsi dalam arti luas yang meliputi 

juga kolusi dan nepotisme, maka Helbert  Edelherz lebih suka mengunakan istilah 

White Collar Crime untuk perbuatan pidana korupsi. Di dalam  bukunya Helbert  

                                                           
14 Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2010), Hlm 29 
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Edelherz  berjudul The Investigation Of White Collar Crime, A Manual For Law 

Enforcement Agencies, perbuatan pidana korupsi disebutkan sebagai kejahatan 

kerah putih yang artinya suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat 

illegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/ terselubung untuk 

mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran uang atau 

kekayaan atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi.15 

Melihat perkembangan terakhir mengenai pelaku tindak pidana korupsi 

tidak hanya dilakukan secara individu atau perorangan, tetapi dilakukan secara 

bersama-sama atau berkelompok di dalam unit kerja atau perusahaan. Tindakan 

berkelompok ini berkembang menjadi kerja sama antar unit kerja yang melibatkan 

pihak ketiga, unit kerja dengan instansi lain, perkembangan terakhir antara 

eksekutif dengan legislatif, eksekutif dengan audit yang semuanya dilakukan 

kadangkala sepengetahuan atasan secara berjenjang sampai dengan pimpinan.16 

Menurut Benveniste ada empat jenis korupsi; Discretionary Corruption 

adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan 

keijakan , sekalipun nampaknya bersifat sah, bukan lah praktik-praktik yang dapat 

diterima oleh para anngota organisasi. Illegal Corruption adalah suatu jenis 

tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, 

peraturan dan regulasi tertentu. Marcenery Corruption adalah jenis tindak pidana 

korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui 

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Ideological Corruption adalah jenis 

                                                           
15 Ermansjah Djaja, ibid, Halaman 22 
16 Surachmin, Dkk. Strategi Dan Teknik Korupsi. (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011). Halaman 31 
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korupsi illegal maupun discretionary yang dimasudkan untuk menejar tujuan 

kelompok.17 

Terhadap tindak pidana korupsi, negara Republik Indonesia memiliki tiga 

lembaga institusi yang kuat untuk memberantas para pelaku tindak pidana 

korupsi. Tiga lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan 

dalam tindak pidana korupsi adalah kepolisian, kejaksaan dan komisi 

pemberantasan korupsi (KPK).18 Tentunya seluruh lapisan masyarakat sangat 

berharap kepada tiga lembaga penegak hukum tersebut untuk melaksanakan 

tugasnya sebaik-baiknya. Karena bila ketiga lembaga itu melakukannya dengan 

baik maka persoalan tindak pidana korupsi dapat terselesaikan. 

2. Teori Fiqh Jinayah 

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan syariat Allah yang 

mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. 

Syariat Islam dimaksud, secara materill mengandung kewajiban asasi bagi setiap 

manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu 

menempatkan Allah sebagai pemegamg segala hak, baik yang ada pada diri 

sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang 

berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus 

dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.19 

                                                           
17 Ermansjah Djaja, Op.Cit. Halaman 19-20 
18 Rina Antasari, Keterlibatan Perempuan Dalam Tindak Pidana Korupsi( Palembang : 

Reffah Press, 2013), Halaman 17 
19 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Halaman 1 
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Objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, 

yaitu al-rukn al-syar’i  atau unsur formil. Ar-rukn al-madi atau unsur materil, dan 

al-rukn al-adabi atau unsur moril. al-rukn al-syar’I merupakan unsur yang 

menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah( al- jani 

atau dader). Maka harus ada nash atau undang-undang yang secara tegas 

melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.  Ar-rukn al-madi 

adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut pelaku 

jarimah maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan jarimah baik 

bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif tidak 

melakukan sesuatu) sedangkan al-rukn al-adabi adalah unsur yang menyatakan 

bahwa seseorang yang melakukan sebuah jarimah harus sebagai subjek yang bisa 

dimintai pertangungjawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya 

pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau bukan seorang yang berada 

dibawah ancaman dan keterpaksaan.20 Yang demikian adalah bagian penjelasan 

daripada unsur tindak pidana. 

Dalam fiqh jinayah terdapat tiga macam jarimah, yaitu: jarimah hudud, 

qisas/diyat dan takzir. Jarimah takzir adalah hukuman terhadap terpidana yang 

tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash al-Quran dan hadis. 

Hukuman takzir dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau 

orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan. Jadi 

hukuman ini disebut dengan ‘uqubah mukhayyarah (hukuman pilihan).  Dalam 

hukuman takzir seorang hakim diberikan kebebasan untuk menentukan jenis 

                                                           
20 Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua (Jakarta : Amzah, 

2012), Halaman 69-70 
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hukuman takzir terhadap terpidana. Ada ketentuan umum dalam pemberian  

sanksi pidana Islam yaitu: pertama, hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku 

kejahatan, kedua, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal. Ketiga, hukuman 

dijatuhkan jika kejahatan itu secara menyakinkan memang dilakukan. Dan 

keempat, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan 

bukti yang tidak memadai.21 

F. Defenisi Operasional 

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi yang penulis buat, maka 

dengan ini penulis berusaha untuk memberikan defenisi operasional yang terdapat 

dalam skripsi ini agar mudah untuk dipahami. 

Fiqh Jinayah: adalalah bahan hukum yang digali dari al-Qur’an dan al-

Hadits menurut fiqh jinayat Ahmad Mawardi Muslih dan buku Korupsi Hukum 

dan Moralitas Agama karangan Prof. Amin Suyitno. 

G. Tinjauan Pustaka 

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba 

mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku dan skripsi-skripsi 

dari penulis lain. Ada beberapa penelitian tentang pembunuhan antara lain: 

1. Masalah kewenangan Komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan 

penyadapan terjadi pro dan kontra dikalangan legislatif, adapun skripsi yang 

pernah di bahas adalah skripsi yang ditulis oleh Tithuk Rindi Astuti jurusan 

Jinayah Siyasyah (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) yang berjudul “Tinjauan 

                                                           
21 Bambang Widjayanto, Korupsi Itu Kafir (Jakarta :Mizan, 2010), Halaman 33-34 
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Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi Elektronik” yang membahas tentang kedudukan dan 

kekuatan alat bukti sadap dalam pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 menurut Hukum 

Islam.   

2. Dan juga skripsi yang ditulis oleh Abdi Tunggal, mahaiswa Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Dilematika Penyadapan Oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mengungkap Kasus Korupsi Ditinjau Dari 

Legalitas Yuridis dan Hak Asasi ManusiaI” yang fokus bahasannya mengenai 

aspek yuridis penyadapan dan keterkaitan penyadapan dengan Hak Asasi 

Manusia. 

3. Dan ada juga skripsi yang ditulis Ghali, mahasiswa Universitas Indonesia, 

Program Studi Kriminologi Depok dengan judul “Penyadapan di Indonesia: Studi 

Kasus Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mengungkap Kasus 

Korupsi”. Yang fokus bahasannya adalah mengenai kecocokan penyadapan yang 

dilakukan oleh Komis Pemberantasan Korupsi dengan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. 

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis di atas sangatlah 

berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini. Adapun kajian dalam skripsi ini 

yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Wewenang Komisi 

Pemberantasan Korupsi Tentang Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam 

Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002”, penulis lebih memfokuskan pada kajian 

bagaimana fiqh jinayah memandang hukum wewenang Komisi Pemberantasan 

Korupsi dalam melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini library research yakni suatu penelitian yang cara 

memperoleh datanya lebih banyak digali dari perpustakaan dengan 

mempelajari buku-buku yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa 

pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang 

berkaitan dengan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dan khususnya 

wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. 

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data skunder yang 

terdiri dari tiga bagian bahan data, yaitu22: 

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari Al-Qur’an, Al-Hadits, Undang-

undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. 

b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti tafsir, dan hasil-hasil penelitian, 

hasil karya dari kalangan ahli hukum dan seterusnya, misalnya buku-buku, 

skripsi, jurnal, dan lain-lain. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, 

seperti kamus, ensiklopedia, website dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

                                                           
22

 Soerjono dan Sri Mamuji. Penelitian Normatif (Bandung: Alumni, 1985), hlm.13 
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Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni 

dengan mengunakan cara mempelajari dokumen-dokumen mengenai 

permasalahan yang akan dibahas. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif dan 

komperatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga 

dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, 

artinya dari data yang terpisah-pisah namun saling berkaitan, yakni penelitian 

terjun langsung ke lapangan, mempelajari suatu proses penemuan yang terjadi 

secara alami dengan mencatat, menganalisis dan melaporkan serta menarik 

kesimpulan dari proses berlangsungnya penelitian tersebut.  

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, 

penulis membuat sistematika pembahasann yang terdiri dari bab-bab sebagai 

berikut: 

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan  manfaat penelitian,  kerangka teori, definisi operasional, 

tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, Tinjauan Umum yang meliputi pengertian tindak pidana, unsur 

tindak pidana, pengertian korupsi, pengertian penyadapan, konsep negara hukum, 

KPK, HAM, dan Fiqh jinayah 
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Bab tiga, berisi tentang Pembahasan mengenai apakah penyadapan yang 

dilakukan oleh KPK melanggar HAM, dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah 

tentang wewenang KPK terhadap penyadapan. 

Bab empat, merupakan Penuutup yang berisikan kesimpulan dan saran 

dalam penulisan skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian  Tindak Pidana 

Moeljatno mengatakan23 bahwa pengertian perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan 

tersebut. pada kesempatan lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama 

bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan 

pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Roeslan shaleh mengemukakan 

pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang 

dilarang. 

Marshall mengatakan24 bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau 

omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat 

dipidana berdasarkan proses prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP 

Tindak Pidana di diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dinyatakan bahwa 

untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan 

diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan 

hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak 

pidana selalu dipandang bersifat melawan huk, kecuali ada alasan pembenar. 
                                                           

23 Mahrus ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 97-98. 
24 Ibid, hlm. 98 
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Dan adapun menurut Simons25 starafbaarfeit itu adalah kelakuan yang 

diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan 

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dan 

sedangkan Van Hammel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakukan orang 

yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana 

dan dilakukan dengan kesalahan.  

Menurut Komariah Emong Supardjadja26 bahwa perbuatan pidana adalah 

suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumus delik, melawan hukum, dan 

pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Dan menurut Indriyanto Seno Adji 

yang mengatakan, bahwa perbuatan pidana adalah seseorang yang diancam 

pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi 

pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dari berbagai 

penjelasan tersebut maka dapat kita pahami bahwa terdapat perbedaan antara 

pemahan ahli hukum tersebut, ada yang memisahkan antara tindak pidana dan 

pertanggung jawabannya dan ada juga yang mencampur adukannya seperti 

Simons, Van Hamel, Komariah dan Indrianto. 

R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau 

memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik 

kesimpulan suatu defenisi yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah 

suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan 

                                                           
25 Ibid, hlm. 98-99 
26 Ibid, hlm. 99 
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undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan 

mana diadakan tindak pidana penghukuman. 

JE. Jonkers27, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang 

melawan hukum (wedwerrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau 

kesalahn yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan dari 

berbagai penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa dalam pandangan ahli 

hukum terdapat perbedaan dalam menyikapi strafbaarfeit, ada yang memaknainya 

dengan peristiwa pidana, ada juga yang meknainya sebagai perbuatan pidana, dan 

yang terakhir adalah sebagai tindak pidana. Dan penulis dalam hal ini lebih suka 

menggunakan tindak pidana, kerena dalam pandangan penulis bahwa tindak 

pidana itu lebih luas pengertiannya dan bisa mencakaup dua hal tersebut, baik 

berupa peristiwa pidana maupun perbuatan pidana. 

Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah tidak kejahatan yang melanggar peraturan perundang-

undangan yag telah ada, adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai 

berikut28: 

1. Perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang 
berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh 
hukum. 

2. Kelakukan yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam 
pengertiannya yang formil maupun materil. 

3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan 
akibat yang dilarang oleh hukum.  

                                                           
27 http://kuliahnyata.blogspot.com/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindak-pidana.html 

(Download:25-04-2015) 
28 Opcit, Dasar-Dasar Hukum Piadana, hlm. 100 

http://kuliahnyata.blogspot.com/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindak-pidana.html
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Dan menurut pandangan Simon29: 

1. Perbuatan Manusia (positif atau negatif). 
2. Diancam dengan pidana (statbaar gedteld). 
3. Melawan hukum (onrechtmating). 
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand). 
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar 

person). 

Dari kedua pendapat tersebut, ada sedikit perbedaan, karena Simon tidak 

hanya terfokus pada tindak pidana, namun juga mencakup pertanggung jawaban 

pidana. 

Ciri-ciri Tindak Pidana Khusus30: 
 

1. Menyangkut orang-orang khusus 

2. Menyangkut dengan orang-orang khusus 

3. Adanya penyimpangan khusus 

4. Sanksi pidana dapat ditetapkan secara komulatif (bersamaan). 

 

B. Pengertian Korupsi 

Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara 

atau penyelewengan atau pengelapan uang negara untuk kepentingan pribadi atau 

orang lain.31 

Pengertian korupsi dalam kamus dapat ditemukan istilah korupsi yang 

masuk keperbendaharaan bahasa Indonesia itu. Ia berasal dari kata Latin 

                                                           
29 http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html (Download: 25-

04-2015) 
30

 http://e-learn-ilmuhukum.blogspot.co.id/2011/10/pengantar-hukum-pidana-khusus.html 
(Download: 02-11-2015). 

31 Azis Samsudin. Op.Cit. Halaman 15 

http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html
http://e-learn-ilmuhukum.blogspot.co.id/2011/10/pengantar-hukum-pidana-khusus.html
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corruptio, yang artinya suatu perbuatan yang busu, buruk, bejat, tidak jujur, dapat 

disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang 

menghina atau memfitnah32. 

Menilik arti asal korupsi tersebut, maka ruang lingkupnya sangat luas, 

dalam Kamus Indonesia susunan Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso arti kata 

korupsi tersebut telah diciutkan menjadi kecurangan dalam melakukan kewajiban 

sebagai pejabat. Sekarang ini, jika kita mendengar kata korupsi itu, kita 

asosiasikan sebagai perbuatan manipulasi dan curang33. Jadi menurut penulis 

korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyelewengan 

wewenangnya. 

C. Pengertian Penyadapan  

Sadap artinya mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) 

orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya. Tersadap artinya 

terdengan (terekam) oleh pihak lain tanpa diketahuinya. Penyadap artinya adalah 

orang yang menyadap atau alat untuk menyadap (merekam). Sedangkan 

penyadapan adalah proses, cara atau perbuatan menyadap34. Jadi penyadapan 

adalah perbuatan yang dilakukan dalam proses penyadapan atau merekam 

pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang disadap. 

                                                           
32 Andi Hamzah, Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan ( Jakarta: CV 

Akademika Pressindo), 1985, hlm. 3. 
33 Ahmad Hamzah, Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar Mulia, 1996), hlm. 

211. 
34 KBBI.web.id/sadap (download: 24 april 2015). 
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Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi pada huruf (a) menjelaskan perihal penyadapan 

dan Merekam pembicaraan. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 hurup c, komisi 

pemberantasan korupsi berwenang: Melakukan penyadapan dan merekam 

pembicaraan35.  

Penyadapan dan merekam pembicaraan ini merupakan alat bukti yang sah 

yang disebut sebagai informasi elektronik, sebagaimana halnya yang dijelaskan 

oleh pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, dalam undang-undang 

ini yang dimaksud dengan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data 

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic 

mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, 

Akses, simbol, atau peforasi yang telah diola, yang memiliki arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya36.   

D. Negara Hukum 

a. Ulasan sejarah 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah merupakan perwujudan formal 

daripada salah satu gerakan revolusi bangsa Indonesia, untuk menyatakan baik 

kepada diri kita sendiri maupun kepada dunia luar (dunia Internasional), bahwa 

bangsa Indonesia mulai pada saat itu telah mengambil sikap untuk menentukan 

                                                           
35 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasdan Korupsi. 
36 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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nasib tanah air di dalam tangan bangsa sendiri, yaitu mendirikan negara sendiri 

termasuk antara lain tatahukum dan tatanegaranya. Demikianlah mulai pada saat 

itu berdiri negara republik Indonesia beserta tatahukum dan tatanegaranya37. 

Banyak orang menghubungkanhubungkan soal berdirinya negara dengan 

pengakuan kedaulatan, sebenarnya hakikat daripada kedaulatan dilihat dari segi 

hukum ialah kemampuan untuk menentukan hukum serta melaksanakannya 

sendiri, sehinggga apabila suatu bangsa telah dapat menentukan hukum dan 

melaksanakannya sendiri maka sudahlah bangsa itu memiliki kedaulatan. Oleh 

karena itu pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan hal yang menentukan 

berdiri atau tidaknya suatu negara38. Jadi hal yang terpenting dalam sebuah negara 

adalah bagaimana negara bisa memainkan peranan hukumnya sehingga negara 

tersebut menjadi negara yang berdaulat. 

Negara indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 beserta 

dengan tatahukum dan tatanegaranya39. Pada saat itu pulalah Indonesia memiliki 

hukum tersendiri bagi bangsanya namun karena baru saja terbentuk maka pada 

saat itu negara indonesia masih tetap memberlakukan hukum yang sebelumnya 

sebelum ada aturan baru yang menggantikannya. 

Pada hakikatnya negara memiliki ciri tersendiri pada tiap-tiap negara 

tergantung adat istiadat setempat dan corak hukum yang berlaku di suatu negara 

tersebut. Dan bahwa negara itu adalah suatu organisasi yang mempunyai 

                                                           
37 Joeniarto. Sejarah ketatanegaraan republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, 1990, 

hlm.10. 
38 Ibid. hlm.14. 
39 Ibid. hlm.17. 
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kedudukan istimewa, yaitu yang bertugas dan menyelenggarakan kekuasaan 

tertinggi dalam masyarakat40.  Termasuk pula permasalahan hukum, karena 

permasalahan hukum merupakan permasalahan yang sangat penting. Dan setiap 

perbuatan, baik penguasa maupun rakyat diatur dalam peraturan hukum. 

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara kesejahteraan 

(Walfare State) dan negara yang menganut konsep ini sering disebut dengan 

negara Hukum Modern, dalam negara hukum modern ini tujuan pokoknya tidak 

terletak pada mempertahankan hukum (hukum positif) melainkan terletak pada 

tujuan mencapai keadilan sosial bagi semua negara41. Dari hal ini dapat kita 

simpulkan bahwa negara ternyata tidak hanya terfokus pada supremasi hukum 

namun lebih dari itu bahwa negara juga lebih cenderung untuk melaksanakan 

supremasi keadilan sosial, sehingga pada lapangan ini menjelaskan bahwah 

kepentingan sosial lebih diutamakan dari pada penerapan hukum itu sendiri meski 

pada hakikat tujuan hukum merupakan untuk mencapai keadilan yang sitinggi-

tingginya. 

Dan dapat pula disimpulkan bahwa lapangan tugas administrasi negara 

dalam negara hukum yang modern ini (Social Service State) adalah menjaga 

keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala 

lapangan kehidupan masyarakat42. Ini menjelaskan bahwa dalam menangani 

berbagai persoalan hukum yang ada tidak mengalami kekakuan hukum namun 

                                                           
40 Djenal Hoesen Koesoemahatmadja. Pokok-pokok hukum tata usaha negara. Bandung: 

PT Citra Aditya Bakti, 1993. Hlm. 238. 
41 Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Yogyakarta: 1982), hlm. 

70. 
42 Ibid, hlm.71. 
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dengan  konsep negara kesejahteraan yang ditawarkan pasca perang dunia II ini 

akan menciptakan suatu hukum yang lebih fleksibel dalam menegakkan hukum di 

berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga stabilitas 

keadaan sosial, untuk menjamin keamanan di bidang sosial serta dengan 

ketertiban dan keamanan yang diciptakan dari konsep negara sejahtera akan 

menghasilkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. 

Prinsip Negara Hukum 

Di dalam kepustakaan Indonesia, Istilah Negara Hukum merupakan 

terjemahan dari rechtsstaat. Istilah ini mulai populer di Eropa sejak abad XIX, 

meskipun pemikiran tentang ini sudah ada sejak lama. Istilah lain adalah the rule 

of law mulai populer sejak terbitnya buku Albert Venn Dicey tahun 1885 yang 

berjudul “Introduction to the study of law of constitution”. Buku ini lahir dari latar 

belakang serta sistem hukum yang menopangnya, berbeda antara konsep 

rechtsstat dan the rule of law, walaupun dalam perkembangannya sekarang tidak 

dipermaslahkan lagi perbedaan antara keduanya. Pada dasarnya kedua konsep 

tersebut mengarah pada sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia43. 

Munculnya konsep rechtsstaat, yang dikemukakan Freidrich Julius Stahl 

ini diilhami oleh Imanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum 

(rechtsstaat) adalah44: 

                                                           
43 Yuswalina dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara di Indonesia (Palembang: Noer 

Fikri, 2014), hlm. 44. 
44 Ibid, hlm. 45. 
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1. Perlindungan hak-hak asasi manusia; 
2. Pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak 

itu; 
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 

Pada saat yang hampir bersamaan, muncul pula konsep negara hukum (the 

rule of law), yang lahir dalam naungan sistem hukum common law adalah sebagai 

berikut45: 

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law), yaitu tidak adanya 
kekuasaan sewenag-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti 
bahwa seseorang hanya boleh dihukum bila melanggar hukum. 

2. Kedudukan yang sama di mata hukum (equality before the law). Dalil ini 
berlaku baik bagi untuk orang biasa maupun untuk pejabat. 

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh 
undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.  

 

E. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

komisi Pemberantasan tindak padana Korupsi yang berdasarkan pasal 2 dan 
3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: 
“lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenagnya bersifat 
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun46. 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pasal 1 angka 3 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi adalah; 

“serankaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana 
korupsi melalui upaya kordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan 

                                                           
45 Ibid, hlm. 45-46. 
46 Ermansyah djaja. Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: sinar 

grafika, 2010, hlm.178. 



30 

 

 

 

peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku47. 

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa 

bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada 

kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang 

meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak 

ekonomi masyarakat, dan oleh karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi 

dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa namun sudah menjadi kejahatan yang 

luar biasa. Begitupun dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara 

biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk 

memberantas tindak pidana korupsi secara konvensional selama ini terbukti 

mengalami berbagai hambata. Untuk itu diperlukan metode-metode hukum secara 

luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenngan 

luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya 

pemberantasan tindak piadana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara 

optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan48. Dan lembaga 

khusus tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Tugas Komisi Pemberantasan korupsi 

Komisi pemberantasak korupsi mempunyai tugas-tugas sebagai mana diatur 

di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai berikut49: 

                                                           
47 Loc.cit 
48 Ermansyah Djaja. Memberantas kotupsi bersama KPK. Jakarta: sinar grafika, 2010, 

hlm. 254. 
49 Ibid, hlm. 134. 
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a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi . dalam melaksanakan tugas 
koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak piadana korupsi, komisi pemberantasan korupsi berwenang: 
1. Mengkordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 

tindak pidana korupsi; 
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak 

pidana korupsi; 
3. Meminta informasi tentang tentang kegiatan pemberantasan tindak 

pidana korupsi kepada instansi yang terkait; 
4. Melaksanan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang 

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan 
5. Menerima laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak 

piadana korupsi. 

 

b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi; instansi yang berwenang adalah 
termasuk badan pemeriksaan keuangan, badan pengawas keuagan dan 
pembangunan, komisi pemeriksa kekayaan penyelenggaraan negara, 
inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah non departemen. 
Dalam melaksanankan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang 
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, komisi pemberantasan 
korupsi berwenang: 
1. Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi 

yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam 
melaksanakan pelayanan publik. 

2. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. 

 

 
c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 

pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan tindak pidana korupsi, komisi pemberantasan korupsi 
berwenang: 
1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang 

bepergian ke luar negeri; 
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya 

tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwah yang sedang 
diperikasa;  
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4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang 
keadaan keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga 
hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwah atau pihak lainnya yang 
terkait; 

5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 

6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwah 
kepada instansi yang terkait; 

7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara 
perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki tersangaka 
atau terdakwah yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada 
hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; 

8. Meminta bantuan interpol Indinesia atau instansi penegak hukum 
negara lain untuk melakukukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan 
barang bukti di luar negeri; 

9. Meminta bantuan kepolisisan atau instansi lain yang terkait untuk 
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, 
dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. 

 

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi50. 

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara51 

 

F. Hak Asasi Manusia. 

Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia 

Pengertian awal tentang hak asasi manusia (HAM) masih sangat bernuansa 

filsafat. Memang tak terbantahkan bahwah para filosopilah yang pertama kali 

mempersoalkan hak asasi manusia ini. Para filosopi ini hanya membahas hak asasi 

manusia dari aspek filsafat semata, padahal dapat pula ditinjau dalam perspektif 

hukum, sosial, politik, kultur ataupun ekonomi52. Dari penjelasan tersebut dapat 

                                                           
50 Ibid, hlm. 262. 
51 Loc.cit. 
52 Moh Zahid, Agama dan HAM dalam Kasus di Indonesia, Jakarta: Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Jakarta, 2007, hlm. 27. 
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kita pahami bahwa sesungguhnya hak asasi manusia itu luas cakupannya, tidak 

terbatas hanya atas dasar pemahan filsafat saja, melainkan juga permasalahan 

lainnya, seperti ekonomi, hukum, sosial, politik dan lain sebagainya. 

Mengenai maslah pengertian Hak Asasi Manusia, para pengamat HAM 

telah merumuskan berbagai pengertiannya, diantara pengertian tersebut adalah 

sebagai berikut53: 

John Locke mengatakan bahwa" Hak Asasi Manusia adalah hak yang 

dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak 

dapat diganggu gugat (bersifat mutlak)." 

Prof. Koentjoro Poerbopranoto (1976) mengatakan bahwa "Hak asasi 

manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia 

menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat 

suci." Menurut pengertian ini maka dapat kita pahami bahwa yang dimaksud 

HAM adalah hal yang murni, bukan berian sesama manusia, namun itu murni 

sebagai hak qodrati dari Tuhan. 

G.J. Wolhots mengatakan bahwa"Hak-hak asasi manusia adalah sejulah 

hak yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia, bersifat 

kemanusiaan." 

                                                           
53http: //asneba.blogspot.com/2014/09/pengertian-ham-jenis-pelanggaran-ham.html 

(Download: 25-04-2015)  

 

http://asneba.blogspot.com/2014/09/pengertian-ham-jenis-pelanggaran-ham.html
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Jan Materson adalah Anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, 

merumuskan pengertian HAM dalam “human right could be generally defines as 

those right which are inherent in our nature and without which we cannot live as 

human being” yang artinya HAM adalah hak-hak yang secara secara inheren 

melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidaka dapat hidup sebagai 

manusia." 

Prof. Darji Darmodiharjo, S. H. Mengatakan : hak – hak asasi manusia 

adalah dasar atau hak – hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai 

anugrah tuhan yang maha esa. Hak – hak asasi itu menjadi dasr dari hak dan 

kewajiban – kewajiban yang lain." 

Muladi (1996) Mengemukakan pengertian HAM secara universal,yang 

dirumuskan sebagai those rights which are inherent in our nature and without 

which we cannot live as human being. Rumusan tersebut garus besarnya adalah 

segala hak-hak dasar yang melekat dalam kehidupan manusia. 

Jack Donnely mengatakan Hak asasi manusia adalah hak-hak yang 

dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya 

bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum 

positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia." 

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang 

dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan 

kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu 

http://www.namichan.us/2013/06/fungsi-lembaga-perwakilan.html
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dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu 

bersifat universal. " 

Peter R. Baehr Menjelaskan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang 

dipandang mutlak perlu untuk perkembangan individu.” 

UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” 

Menurut konsep hak asasi manusia, setiap manusia yang dilahirkan sudah 

memiliki kemerdekaan dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. 

Manusia dikaruniai akal dan budi pekerti atau dalam bahasa agamanya setiap 

manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Dalam rangka memelihara 

kesuciaannya itu, manusia oleh Tuhan dikaruniai akal dan budi54.  

Sejarah hak asasi manusia baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak-

hak manusia itu mulai diperhatikan dan diperjuangkan dari tekanan, serangan atas 

bahaya yang ditimbulkan oleh kekuasaan negara (staat). Dengan demikian, 

hakikat hak asasi manusia berkisar pada pergaulan/interaksi antara manusia dan 

(individu) dengan masyarakat. Di Barat sendiri, seperti di Yunani masalah hak-

hak asasi manusia tidak dikenal dalam praktek kenegaraan, naum ia bukan 

masalah asing di dalam filsafat kenegaraan, yaitu disaat alam fikiran para 

                                                           
54

 Moh Zahid. Opcit, hlm. 27. 
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penguasa negara menyatakan bahwa bukan negara untuk kepentingan warga 

negaranya, tetapi warga negara untuk kepentingan negara. Karena itu, kebebasan 

individu yang merupakan salah satu unsur dari hak-hak asasi manusia, bahkan hak 

asasi manusia yang paling pokok yang harus dilindungi55.  

Dalam susunan negara modern, hak dan kebebasan asasi manusia 

dilindungi oleh undang-undang dan menjadi hukum positif. Perkembangan 

kekuasaan negara itu, oleh manusia lambat laun dirasakan seolah-olah sebagai 

lawan rakyatnya sendiri. Kekuasaan yang menguat dari negara itu memasuki 

lingkungan pribadi manusia dan mengurangi ruang lingkup hak-hak yang dimiliki 

individu. Disini timbul pertentangan frontal antara dua kekuasaan, yaitu 

kekuasaan manusia yang berwujud hak-hak dasar beserta kebebasan asasi yang 

selama ini dimilikinya secara leluasa, dengan kekuasaan yang melekat pada 

organisasi baru dalam bentuk negara56. Sehingga dari pada itu pentingnya bagi 

negara untuk menjamin hak-hak warga negaranya yang telah tertuang dalam hak 

asasi manusia dan termaktub dalam peraturan-peraturan yang ada.  

Pada waktu itu lahir beberapa teori tentang pendasaran (Fundering) 

kekuasaan negara, terkenal diantaranya yang diperkenalkan oleh J.J. Rousseau. 

Dia berpendapat bahwa kekuasan negera itu timbul karena dan berdasarkan suatu 

persetujuan atau kontrak antara seluruh masyarakat (semua manusia) untuk 

membentuk suatu pemerintahan, yakni segolongan manusia yang dikuasakan 

untuk menjalankan kekuasaan negara, yang mana teorinya dikenal dengan social 

                                                           
55 Ibid, hlm. 28 
56 Ibid, hlm. 29. 
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contract. Pada abad ke-18, waktu kekuasaan “staat” itu mencapai puncakny, 

mula-mula di benua Eropa lalu menjalar ke benua Amerika, maka meningkat pula 

perjuangan manusia untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan yang 

dianggapnya pokok atau asasi itu57.  

Perkembangan hak asasi manusia mencapai saatnya yang terpenting, yaitu 

saat hak asasi manusia itu ditetapkan atau dirumuskan untuk pertama kalinya 

secara resmi dalam dalam Declaration of Independence, proklamasi kemerdekaan 

Amerika serikat pada tahun 1776 atas jasa seorang seniman yang kemudian 

menjadi seorang presiden USA, Thomas Jefferson. Dalam deklarasi 4 juli 1776 itu 

dinyatakan bahwa sekalian manusia dititahkan dalam keadaan sama bahwah 

manusia dikaruniai oleh Tuhan beberapa hak yang tetap, melekat padanya dan 

sebagainya. Oleh karena itu, dalam sejarah, Amerika Serikat merupakan negara 

penerima kehormatan yang pertama menetapkan dan melindungi hak-hak asasi 

manusia secara eksplisit dalam konstitusi mereka. Namun apabila ditelusuri lebih 

dalam, sebenarnya prancis yang pertama kali memperjuangkan hak asasi manusia. 

Perjuangan pada tahun 1780, yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia 

dalam Delaration de Droits de’l homme et du Citoyen, kemudian pada tahun itu 

ditetpkan oleh Assemblee Nationale Perancis, serta pada tahun 1971 berikut 

dimasukkan dalam konstitusi Negara. Istilah hak asasi manusia dipahami sebagai 

hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena keberadaan dan martabatnya sebgai 

manusia, dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Hak-hak asasi 

manusia disepakati sebagai sesuatu yang universal, tidak mengenal perbedaan ras, 

                                                           
57 Ibid, hlm. 30. 
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warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan agama, paham politik, kelahiran, 

kedudukan dan lain-lain. Universalitas hak asasi manusia ini tercermin dalam 

kesepakatan bangsa-bangsa di dunia untuk menerima kenyataan bahwa setiap 

manusia terlahir bebas dan memiliki hak atas kebebasannya58.  

Hak asasi manusia (HAM) yang disepakati secara bulat dalam Sidang 

Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 itu mencakup sejumlah hak-hak politik 

tradisionil yang penting dari konstitusi-konstitusi serta sistem-sistem hukum 

nasional, termasuk persamaan di depan hukum, perlindungan terhadap 

penangkapan yang sewenang-wenang, hak atas pengadilan yang adil, kebebasan 

dari hukum pidana exs post fasto, hak untuk memiliki kekayaan, kebebasan 

berfikir, berhati nurani dan beragama, kebebasan opini dan berekpresi, kebebasan 

berkumpul dan berserikat penuh damai. Juga disebutkan satu demi satu hak 

ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan 

secara bebas, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, hak untuk 

membentuk dan bergabung dengan serikat buruh, hak untuk beristirahat dan 

bersenang-senang, hak atas stndar hidup yang layak dan hak untuk mendapatkan 

pendidikan59. jadi dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan hak asasi 

merupakan hak yang disematkan allah kepada seluruh ummat manusia dan semua 

manusia harus saling menghiemati hak tersebut, dan adapun dari berbagai 

pendapat kemukan tentang hak pada initnya merupakan kebebasan yang 

dilindungi oleh undang-undang yang berlaku dan ada banyak hak-hak asasi 

                                                           
58 Loc.cit. 

 
59 Ibid, hlm. 31 
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manusia tersebut namun demikian penulis hanya ingin menyoroti hak kebebasan 

utuk menjaga informasi privasi tentang seseorang. 

Tak dapat dibantah bahwa, seperti semua tradisi normatif, maka tradisi 

hak-hak asasi manusia merupakan produk zamannya. Tradisi itu tentu 

mencerminkan proses kelangsungan dan perubahan sejarah sehingga, dengan 

sendirinya dan sebagai pengalaman yang kumulatif, membantu memberikannya 

substansi dan bentuk. Karenanya untuk memahami dengan lebih baik perdebatan 

mengenai isi dan ruang lingkup yang sah dari hak-hak asasi manusia serta 

prioritas yang dituntut di antara semua itu, ada baiknya memperhatikan mazhab-

mazhab pemikiran dan tindakan yang dominasi yang telah mengisi tradisi hak-hak 

asasi manusia sejak awal zaman modern60.  

a. Generasi pertama 

Generasi pertama merupakan hak-hak sipil dan politik berasal terutama 
dari teori-teori reformis abad ketujuh belas dan kedelapan belas yang 
dikemukakan di atas, yang dikaitkan dengan revolusi-revolusi Inggris, Amerika, 
dan pranci. Di infus dengan filosofi politik dari individualisme liberal dan doktrin 
ekonomi dan sosial laissez-faire, generasi pertama mengartikan hak-hak asasi 
manusia dengan dengan istilah-istilah yang lebih bersifat negatif (bebas dari) 
daripada positif (hak atas), generasi pertama lebih suka abstensi daripada 
intervensi pemerintah dalam pencarian martabat manusia, seperti dilambangkan 
oleh pernyataan H.L. Menchken bahwa semua pemerintah tentu saja menentang 
kebebasan. Dengan demikian, termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak-
hak asasi manusia yang dituntut seperti itu yang diuraikan dalam Pasal 2-21 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, termasuk kebebasan-kebebasan dari 
bentuk-bentuk diskriminasi, hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi, 
kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari dari kerja paksa, kebebasan dari 
penganiayaan dan dari perlakuan hukuman kejam, tidak manusiawi, atau 
merendahkan martabat, kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, 
penahanan, pengasingan, hak keadilan, hak kebebasan dari campur tangan dalam 

                                                           
60 T. Mulya Lubis, Hak-Hak Asasasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia Issue dan 

Tindakan, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. 12. 
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privasi, kebebasan beragama, kebebasan hati nurani dan kebebasan berserikat61. 
(Lubis, 1993: 13) 

 

b. Generasi kedua 

Generasi kedua berupa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya berasal dari 
terutama dari tradisi sosialis yang terdapat di antara kaum Saint simon di Perancis 
awal abad kesembilan belas dan dicanagkan dengan berbagai cara oleh 
perjuangan-perjuangan revolusioner dan gerakan kesejahteraan sejak itu. Pada 
umumnya hal ini merupakan suatu tanggapan terhadap penyelewengan dan 
penyalahgunaan pembangunan kapitalis dan konsepsi kebebasan individual yang 
mendasarinya, yang pada pokoknya tidak menentukan, yang mentolerir, bahkan 
mengesahkan, ekploitasi kelas pekerja dan rakyat-rakyat daerah jajahan. Menurut 
sejarah, hal ini merupakan titik balik terhadap generasi pertama hak-hak sipil dan 
politik, dengan hak-hak asasi manusia dipahami lebih dalam istilah-istilah yang 
positif dari pada negatif. 

 

c. Generasi Ketiga 

Akhirnya hak-hak asasi generasi ketiga, saling menghubungkan, dan 
mengonseptualisasikan kembali tuntutan-tuntutan nilai yang berkaitan dengan 
kedua generasi hak asasi yang terdahulu, sebaiknya dipandang sebagai suatu 
produk, sekalipun masih dalam pembentukan, dari bangkitnya maupun runtuhnya 
negara-bangsa pada paruh terakhir abad kedua puluh. Ditujukan terlebih dulu 
dalam pasal 28 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi manusia, yang menyatakan 
bahwa setiap orang berhak atas tatanan sosial dan intrnasional karena hak-hak 
asasi yang dinyatakan karena hak-hak asasi yang dinyatakan dalam Deklarasi ini 
dapat diwujudkan dengan sepenuhnya. Deklarasi itu mencakup enam hak asasi 
yang dituntut. Tiga diantaranya mencerminkan kebangkitan nasionalisme dunia 
ketiga dan tuntutannya terhadap pemerataan kekuasaan, kekayaan dan hak secara 
global. Dan tiga hak lainnya adalah hak atas perdamaian, hak atas lingkungan 
hidup yang sehat dan seimbang dan hak atas bantuan bencana alam yang bersifat 
kemanusiaan62.  Bahwa dengan ini maka kita dapat melihat sesungguhnya negara 
internasional sangat memperhatiakan tentang pentingnya untuk menjaga hak asasi 
manusia, sehingga dengan keseriusan ini akan terciptanya suatu keinginan 
bersama untuk menjamin hak asasi manusia sebagai mana yang diinginkan. 

                                                           
61 Ibid, hlm. 13. 
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Sungguhpun tak jarang mengandung kontradiksi-kontradiksi satu sama 

lain, namun pelbagai ragam konsepsi hak-hak asasi manusia pada masa lampau 

dan sekarang tetap mencerminkan harapan-harapan terwujudnya masyarakat yang 

lebih baik63. 

Pelanggaran HAM dikategorikan dalam dua jenis, yaitu64 : 

a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi : 

1. Pembunuhan masal (genosida) 

Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 

menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, 

etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan (UUD No.26/2000 

Tentang Pengadilan HAM) 

2. Kejahatan Kemanusiaan 

Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berupa serangan 

yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti pengusiran 

penduduk secara paksa, pembunuhan,penyiksaan, perbudakkan dll. 

b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi : 

1.      Pemukulan 

2.      Penganiayaan 

3.      Pencemaran nama baik 

                                                           
63W. Mulyana Kusumah, Hak-Hak Asasi Manusia dan Struktur-Struktur dalam 

Masyarakat Indonesia, (Bandung: 1982), hlm. 43.   
64http: //asneba. blogspot.com/ 2014/09/ pengertian-ham-jenis-pelanggaran-ham.html 

(Download: 25-04-2015)  
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4.      Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya 

5.      Menghilangkan nyawa orang lain. 

Konsep Dasar Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-

mata karena ia manusia. Umet manusia memilikinya bukan karena diberikan 

kepadanya oleh masyarakat atau hukum positif, melainkan semata-mata karena 

berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap 

orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan 

kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. 

Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). 

Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau 

betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia 

dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu 

melekat pada dirinya sebagai makhluk insani65. Inilah konsep dasar hak asasi 

manusia yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari dirinya dalam kondisi apapun. 

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas 

bersumber dari teori hak kodrati (natural right theory). Teori kodrati mengenai 

hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory). Menurut Jhon 

Locke bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, 

kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak bisa 

dicabut atau dipreteli oleh negara. Merlalui suatu kontrak sosial social contract), 

perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. 
                                                           

65 Rhona K.M. Smith, at all, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAN UII, 
2008), hlm.11. 
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Tetapi, menurut locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu 

dengan melanggar hak-hak kodrati individu itu, maka rakyat dinegara itu bebas 

menurunkan penguasa dan menggantikannya dengan pemerintahan yang bersedia 

menghormati hak-hak tersebut66. Inilah menurut alir pikiran locke yang sangat 

mengedepankan hak kodrati, namun kita juga harus memahami bahwa 

kepentringan umum yang merupakan tanggung jawab negara harus lebih 

diperhatikan daripada kepentingan pribadi. 

Hak Asasi Manusia Di Indonesia 

Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia  

Wacana hak asasi manusia adalah bukanlah wacana yang asing dalam 

diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Kita bisa menemuinya dengan 

gamblang dalam perjalanan sejarah pembentukan bangsa ini, di mana 

perbincangan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari padanya. Jauh 

sebelum kemerdekaan, para perintis bangsa ini telah memercikkan pikiran-pikiran 

untuk memperjuankan harkat-martabat manusia yang lebih baik, percikan pikiran 

tersebut dapat dibaca dalam surat R.A. Kartini yang berjudul “Habis Gelap 

Terbitlah Terang”. Dan begitu pula dengan pledoi Sukarno yang berjudul 

“Indonesia Menggugat”.67 Ini membuktikan bahwa sebelum kemerdekaan, 

bangsa Indonesia sangat memperhatikan permasalahan Hak Asasi Manusia. 

Diskursus mengenai hak asasi manusia ditandai dengan perdebatan yang 

sangat intensif dalam tiga periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai tahun 1945, 
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sebagai periode awal perdebatan hak asasi manusia, diikuti dengan periode 

konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya orde baru (tahun 

1966-1968). Dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk menjadikan hak asasi 

manusia sebagai sentral kehidupan berbangsa dan bernegara  berlangsung dengan 

sangat serius. Namun sayangnya pada ketiga periode tersebut hak asasi manusia 

gagal dituangkan dalam konstitusi negara Indonesia68. 

Hak asasi manusia dalam Konstitusi Baru 

Presiden BJ. Habibie yang ditunjuk oleh soeharto sebagai penggantinya 
mengumumkan kabinetnya sebagai “kabinet reformasi”. Presiden yang baru ini 
tidak punya pilihan lain selain memenuhi tuntutan reformasi, yaitu membuka 
sistem politik yang selama ini tertutup, menjamin perlindungan hak asasi manusia, 
menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menghapus dwi-fungsi ABRI, 
mengadakan pemilu, membebaskan narapidana politik, dan sebagainya. Dan 
perhatian pokok dari pada ini adalah hak asasi manusia. 

Hasil pemilu 1999 merubah peta kekuatan politik di MPR/DPR. Kekuatan 
politik pro-reformasi mulai memasuki gelanggang politik formal, yakni 
MPR/DPR. Selain berhasil mengangkat K.H. Abdurrahman Wahid sebagai 
presiden mereka juga berhasil menggulirkan isu amandemen Undang-undang 
Dasar 1945. Pada Sidang Tahunan MPR tahun 200, perjuangan untuk 
memasukkan perlindungan terhadap hak asasi manusia  kedalam Undang-undang 
Dasar akhirnya berhasil dicapai. Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat 
memasukkan hak asasi manusia ke dalam Bab XA, yang berisi 10 hak asasi 
manusia (dari pasal 28A-28J) pada amandemen ke dua Undang-undang Dasar 
1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Hak-hak yang tercakup di dalamnya 
mulai dari kategori hak-hak ekonomi, sosial dam budaya. Dan dalam bab ini juga 
dicantumkan pasal tentang tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam 
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Di 
samping itu ditegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi  hak asasi 
manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak 
asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan69. 

 
 
 
 
 

                                                           
68 Ibid, hlm.237-238. 
69 Ibid, hlm. 242. 
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Undang-undang Hak asasi Manusia 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada saat reformasi banyak sekali hal-

hal yang diubah, mulai dari sitem politik kita maupun sitem hukum kita, yang 

terbukti pada era reformasi banya perubahan yang sidnifikan, terutama mengenai 

permasalahan perlindungan hak asasi manusia. 

Presiden BJ. Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, 
maka sebelum amandemen konstitusi bergulir maka terlebih dulu presiden 
mengajukan rancangan undang-undang Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) untuk dibahas. Dan pembahasan di DPR juga tidak memakan 
waktu yang lama dan pada 23 September 1999 telah dicapailah konsensus untuk 
mengesahkan undang-undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang, Hak Asasi Manusia.  

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang, Hak Asasi Manusia 
memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin 
didalamnya mencakup mulai dari pengakuan hak-hak sipil dan politik, hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap kelompok-
kelompok seperti anak, perempuan, masyarakat adat (indigenous people). 
Undang-undang tersebut dengan gambalang mengakui paham “natural right”, 
melihat hak asasi manusia sebagai kodrati yang melekat pada manusia70. 

 Hak Atas Kebebasan Pribadi 

Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling 

mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib 

sendiri. Dari berbagai hak asasi manusia, hak atas kebebasan pribadi dan 

kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul adalah 

hak yang paling penting. 
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Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang HAM 

perlindungan hak asasi manusia diatur dalam pasal 20-43 yang meliputi71: 

1. Hak untuk tidak diperbudak 
2. Hak untuk bebas memeluk agama 
3. Hak untuk bebas memilih dan dipilih 
4. Hak untuk berkumpul dan berserikat 
5. Hak untuk menyampaikan pendapat 
6. Hak status kewarganegaraan. 

 

 Hak atas rasa aman 

Hak atas rasa aman ini meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik 

maupun fsikologis, hak ini diantaranya meliputi hak suaka, hak perlindungan, hak 

rasa aman, hak rahasia surat, hak bebas dari penyiksaan, dan hak tidak 

diperlakukan sewenang-wenang72. 

1. Hak suaka 
Hak suaka merupakan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan 
politik dari negara lain, namun perlindunagn ini tidak berlaku bagi mereka 
yang melakukan kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan 
dengan tujuan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

2. Hak atas perlindungan dan hak atas rasa aman 
Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat dan hak miliknya, termasuk pengakuan di depan 
hukum sebagi manusia pribadi. Hak atas rasa aman dan tentram serta 
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatupun merupakan bagian bagian dari hak atas rasa aman. Hal 
ini meliputi hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan 
yang damani, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan 
melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dengan menghormati 
kewajiban dasar manusia. 

3. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang 
Hak ini sangat terkait dengan KUHAP Indonesia. Perlindungan ini 
diberikan tidak hanya bagi tersangka mengalami proses pemeriksaan, 
namun diberikan bagi setiap warga negara dalam segala situasi. 
 

                                                           
71 Lihat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
72 Rohana K.M. Smith, opcit, hlm. 265 
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G. Hukum Islam dan Fikih Jinayah 

a. Sejarah Hukum Islam 

Hukum Islam adalah merupakan hukum yang ditirunkan oleh allah swt 

unruk mengatur makhluknya yang ada di muka bumi ini, agar hidup teratur sesai 

dengan tata cara hukum islam yang berlaku. Al-Qur’an dan Sunnah, secara jelas 

dan gambalang telah mengatur hukum islam secra keseluruhan, hanya saja ada 

yang jelas (eksplisit) dan ada yang samar-samar (implisit. Oleh karena itulah yang 

implisit inilah yang membutuhkan usaha untuk menggali lagi dengan akal fikiran 

yang disebut Ijtihad.73 

Diantara beberapa sejah tentang berkembangnya hukum islam pada 

beberapa zaman, yang pada setiap zamanya memiliki has masing-masing74: 

1. Hukum Islam di Zaman Rasulullah 

Dengan turunnya wahyu kepada Rasulullah, dalam bentuk al-Qur’an dan 
Sunnah, mulailah timbul sejarah hukum Islam. Ayat-ayat yang berkenaan dengan 
hukum islam kebanyakan ayat madaniyah yang jumlahnya tidak banyak, 
diturunkan berangsur-angsur (tadrij), tidak sekaligus. 

Selain dari sumber di atas, Nabi sendiri memberi contoh berijtihad apabila 
tidak ada Nash al-Qur’an, sedangkan persoalan harus segera diselesaikan. Untuk 
itu pada zaman ini, Nabi memiliki multi tugas, tugas membuat hukum sekaligus 
tugas melaksanakannya, imam al-ummah, hakim, mufti, muballigh, dan 
sebagainya. 

Bila di telusuri, sesungguhnya ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hukum 
islam, khususnya fiqh dan ushulul fiqh, sudah ada pada zaman Rasulullah, sudah 
berakar pada pribadi beliau sendiri. Hanya saja belum ada klasifikasi dan 
kodifikasinya, dan semua itu disebut sebagai ilmu. Masa ini baru merupakan 
peletakan dasar-dasar dan prinsip umum. 

 

                                                           
73 Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah. Jakarta: UIN Jakarta Press, thn 2003, hlm. 5. 
74 Ibid. Hlm 7-12. 
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2. Masa Khulafa’ al-Rasyidin 

Masa Abu Bakar al-Shiddiq, khalifah pertama, disebut sebagai masa 
penetapan tiang-tiang hukum Islam. Para sahabat telah mewarisi apa yang pernah 
ada pada masa Rasulullah, dan dihadapkan pula kepada mereka masalah-masalah 
baru. Ia memutuskan (qadla) hukum Islam, dan para sahabat lainnya ia libatkan 
dalam masalah fatwa, mengeluarkan keputusan qadla, mengajarkan kepada orang 
lain, melakukan ijtihad, menginprestasikan ayat-ayat, dan sebagainya. Meski 
ushul fiqh belum dikenal sebagai suatu disiplin ilmu, tetapi induksi terhadap 
hukum-hukum dan ijtihad terhadap masalah-masalah baru, sudah didapatkan dan 
tersebar luas dikalangan sahabat. 

Para sahabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa ijtihad 
jumlahnya sangat terbatas. Ibnu Hasan mengatakan: 

Tidak dapat dikatakan fatwa dalam masalah ibadah dan hukum (dari 
kalangan para sahabat) kecuali sekitar 130 orang saja dari mereka, pria dan 
wanita, inipun setelah dilakukan pertimbangan yang teliti. 

 

3. Ushul Fiqh di masa Tabi’in (khalifah Umayyah) 

Priode ini dimulai dari tahun 41 H/661 M sampai jatuhnya khalifah 
Umawiyyah di Damaskus tahun 132 H/750 M. Pada masa ini telah terjadi 
perbedaan pendapat yang menimbulkan aliran-aliran, dan telah terkristalisasi 
kecenderungan-kecenderungan dan cara pendekatan dari aliran-aliran yang saling 
berbeda. Ada beberapa faktor yang membentuk kecenderungan (Ijtihad) tersebut: 

1. Pengaruh peristiwa lokal dan perebutan kekuasaan. 
2. Adanya infiltrasi (penyusupan) alam fikiran asing, khususnya filsafat 

Yunani, yang menimbulkan beberapa aliran, termasuk tasawuf zuhud dan 
tasawuf falsafi, serta tasawuf india. 

3. Untuk menghadapi tantangan hidup dan perkembangan masyarakat 
pedesaan yang sederhana menuju masyarakat metropolis yang kompleks, 
dari politik regional ke politik internasional. 

Masa ini adalah masa pembentukan hukum islam yang sudah menjurus 
kepada furu’ syari’yyah, hukum-hukumnya diambil dari dalil-dalil yang 
terperinci, dan sekaligus peletakkan peraturan dasar yang diambil dari keempat 
sumber yang sudah ada. Inilah sekelumit sejarah tentang timbulnya hukum islam 
dari era Rasul sampai era Tabi’in. 
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b. Asal mula Teorisasi Hukum Islam 

Teori hukum (legal Theory) syafi’i, tentunya di dalam semua corpus juris-

nya (kitab-kitab Hukumnya), menjalankan sebuah transformasi dari apa yang 

dikenal sebagai doktrin lama menjadi doktrin baru, dimanan tampaknya ia sampai 

pada sebuah pemahaman hukum yang segar75.  Dan menurut laporan, ar-risalah 

adalah karya tertulis pertama tentang teori hukum yang dikenal dengan ushul fiqh, 

sebuah tema gabungan  yang muncul lebih kemudian. Dalam kitab ini syafi’i 

mencoba untuk membangun sebuah teori yang menggambarkan, dan sebetulnya 

menentukan, metode-metode yang dengannya hukum diformulasikan76. 

c. Konsep Hukum Islam 

Hukum Islam merupakan rangkain kata dari kata hukum dan kata islam 

secara terpisah merupakan kata yang dipergunakan dalam bahasa Arab dan juga 

berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak 

ditemukan artinya secara defenitif. Dan banyak perbedaan pendapat yang terjadi 

dalam memahami hukum islam, ada yang mengatakan bahwa hukum islam hanya 

pedoman moral, bukan hukum dalam pengertian hukum moderen, pendapat ini 

dikemukakan oleh Muhammad Khalid Mas’ud bahwa hukum islam itu a sistem of 

ethical moral rules77. 

                                                           
75 Wael B. Hallag, sejarah Teori Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, thn 

2000, hlm. 31. 
76 Loc.cit. 
77 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

thn 2006, jlm. 57 dan 58. 
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Disamping pemikiran di atas, ada juga para ahli hukumyang berpendapat 

bahwa hukum islam adalah hukum dalam tatanan moderen. Hal ini dapat dilihat 

bahwa muatan yang terdapat dalam hukum islam mampu menyelesaikan segala 

persoalan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang 

lalu.78 Dan hukum islam ini sangat kompleks dan universal karena ia mengatur 

berbagai aspek kehidupan termasuk tingakh laku manusia yang satu dengan yang 

lainnya, seperti Hak Asasi Manusia itu sendiri. 

Dan diantara hukum Islam yang kompleks tersebut, maka terbagi lagi 

hukum islam tersebut dalam berbagai kajian khusus, diantara kekhususan tersebut 

maka ada pula yang disebut dengan Hukum Pidana Islam atau dikenal dengan fiqh 

Jinayah. 

Fikih Jinayah secara bahasa dan istilah sebagaiman yang dikutip dari Muslih 

adalah sebagai berikut: yang terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. 

Pengertian fikih secara bahasa berasal dari kata faqiha, yafqahu, fiqhan, yang 

berarti mengerti, paham79.  

Sedangkan fiqh secara istilah adalah: 

يّة أ هو مجموعة اأ ا التفصي تسب من أدلّت يّة الم عيّة العم ا الش م باأح ا الفقه هو الع ح

يّة.    ا الفصي يّة المستفادة من أدلّت عيّة العم  الش

                                                           
78 Ibid, hlm. 58. 
79 Ahmad Mawardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004, hlm. 1. 
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Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari 
dalil-dalil terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara’ 
yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci80. 

 

Adapun jinayah menurut bahasa adalah: 

رء من شّر  ما اكتسبه.  يه ال ا يج سم ل  

Nama dari perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan81. 

Pengertian jinayah secara istilah fuqaha sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Muslich yang dikutip dari Abdul Qadir Audah82 adalah: 

لك. قع الفعل ع نفس أ ما أ غير  اء  اية اسم لفعل محّر شرعا، س  فا الج

Jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik berupa 

perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. 

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian fikih jinayah itu 

adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang 

dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. 

Pengertian fikih jinayah tersebut di atas sejalan dengan pengertian hukum 

pidana menurut hukum positif. Menurut Muslich bahwa hukum pidana adalah 

hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana83. Bahwa yang 

dimaksud dengan jinayat perbuatan yang memiliki dampat bahaya, baik berupa 

jiwa, harta maupun kehormatan, dan penyadapan ini juga termasuk mengganggu 

                                                           
80 Loc.cit. 
81 Loc.cit. 
82 Ioc.cit. 
83 Loc.cit 
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ketenangan jiwa dan kehormatan seseorang karena berhubungan dengan rahasia 

pribadi seseorang. 

d. Pengambilan kesimpulan hukum 

Di dalam hukum islam segala perkara yang telah tersirat dengan jelas di 

dalam al-Qur’an dan Sunnah maka tidak perlu lagi diambil kesimpulan hukum 

karena telah jelas dan terang, namun bila suatu kasus hukum yang terjadi belum 

secara jelas dijelaskan oleh al-Qur’an dan Sunnah, maka dalam pengambilan 

kesimpulan hukum harus berdasarkan Ijtihad. 

Ijtihad artinya adalah bersungguh-sungguh daya dan upaya terutama 

kemampuan intelektual serta meyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang 

resmi yaitu al-Qur’an dan Hadits kemudian menarik hukum dari padanya dalam 

masalah tertentu84. Dan orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. dan 

ijtihad ini pula dapat dijadikan sumber hukum. 

Untuk menyatakan hukum tindak Penyadapan yang dilakukan oleh KPK 

menggunakan metode ijtihad ini sendiri, karena pada hakikatnya penyadapan 

tersebut tidak dijelaskan oleh al-Qur’an secara jelas. Sehingga dibutuhkannya 

metode ijtihad dalam penggalian hukumnya. 

Menurut fiqh jinayah penyadapan yang dilakukan oleh KPK merupakan 

suatu tindakan yang masuk dalam kategori ta’zir karena hal tersebut tidak secara 

jelas hukumnya diterangkan oleh al-Qur’an. 

                                                           
84 Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, thn, 1997, hlm. 93. 
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Pelaksanaan hukuman ta’zir yang sudah diputuskan oleh hakim, juga 

menjadi hak penguasa negara atau petugas yang ditunjuk olehnya. Hal ini karena 

hukuman disyariatkan untuk melindungi masyarakat, dengan demikian hukuman 

tersebut menjadi haknya dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat, yaitu penguasa 

negara85. Jadi penguasa yang ada dan seluruh lembaga pemerintahan merupakan 

untuk melindungi masyarakat dari berbagai bidang. Sehingga terciptanya 

masyarakat yang sejahtera dan bebas dari pejabat koruptif. 

 

                                                           
85 Ahmad Mawardi Muslich. Opcit., hlm. 171 
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BAB III 

PEMBAHASAN

A. Apakah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia 

Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

merupakan salah satu upaya untuk menguak dan memberantas tindak pidana 

korupsi yang marak terjadi di negeri ini, suap juga merupakan bentuk 

pengkorupsian dan penelantaran uang rakyat tanpa guna dan menfaat yang dapat 

dinikmati bersama. Karena wabah inilah, pembangunan ekonomipun tidak bisa 

berjalan menurut konsep yang lurus. Seandainya pundi-pundi uang yang diterima 

para pejabat yang mendapat suap dan sogokan dari para pengusaha atau kalangan 

lainnya dialokasikan untuk proyek-proyek investasi yang mampu mempekerjakan 

tenaga pengangguran yang semakin hari semakin banyak, maka akan terwujudlah 

pembangunan menyeluruh yang selama ini didambakan bersama86. Hal itu 

menjelaskan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat negatif bagi suatu 

bangsa, dan dalam memberantasnya merupakan kewajiban bersama.  

Dan ada dilema yang berkembang dalam pengamat hukum maupun politis, 

bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK merupakan tindakan yang 

melanggar HAM. Robby Arya Brata sepakat dengan pendapat bahwa kewenangan 

penyadapan yang dimiliki komisi antirasuah itu perlu dibatasi. Menurutnya, 

kewenangan KPK yang sangat besar untuk mendengarkan percakapan pribadi 
                                                           

86 Husain Husain Syahata, Suap dan Korupsi dalam Perspektif syariah (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008), hlm. 3-4. 
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telah melanggar hak privasi warga negara. Bisa mengarah juga kepada 

pelanggaran HAM," kata Robby di gedung DPR usai fit and proper test dengan 

Komisi III.87 Namun kendati demikian bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tujuan untuk memberantas tindak 

pidana korupsi, yang sampai saat ini masih berkembang di Indonesia. Jadi apa 

yang dilakukan oleh KPK hanya berpotensi terjadinya pelanggaran HAM akan 

tetapi bukanlah pelanggaran HAM, asalkan apa yang dilakukan oleh KPK 

memiliki landasan yang jelas dan tidak keluar dari aturan hukum yang berlaku. 

Dan di negara Indonesia, pengaturan HAM dalam perundang-undangan RI 

paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang 

HAM. Pertama, dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara). Kedua, dalam 

ketetapan MPR, ketiga, dalam Undang-Undang, keempat, dalam peraturan 

pelaksanaan perundang-undangan88. 

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK bukan merupakan tindakan yang 

melanggar hak asasi manusia, pada dasarnya hak asasi manusia merupakan hak 

dasar yang melekat pada dirinya karena statusnya sebagai manusia, jadi dalam 

keadaan apapun tidak bisa dihilangkan, namun hal yang demikian tetap saja 

memiliki aturan khusus. 

Manusia dicipatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak 

yang menjamin derajatnya sebgai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut 

                                                           
87http: //www.jpnn.com/read/2014/12/04/273668/Pesaing-Busyro-Anggap-Penyadapan-

KPK-Berpotensi-Melanggar-HAM (Download: 4-05-2015). 
88 Dude Rosyada, et all, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Jakarta: 

Prenada Media, 2003), hlm. 221. 

http://www.jpnn.com/read/2014/12/04/273668/Pesaing-Busyro-Anggap-Penyadapan-KPK-Berpotensi-Melanggar-HAM
http://www.jpnn.com/read/2014/12/04/273668/Pesaing-Busyro-Anggap-Penyadapan-KPK-Berpotensi-Melanggar-HAM
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dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai 

manusia yang merupakan karunia sang pencipta. Karena setiap manusia 

diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip 

persamaan dan kesederajatan hal utama dalam interaksi sosial89. bahwa yang 

dimaksdu dengan hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diberikan oleh 

Tuhan kepada setiap manusia, dan hak tersebut wajib untuk dihormati. Karena 

memiliki asas persamaan dan kesederajatan antar sesama umat manusia di muka 

bumi ini. 

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bertugas 

untuk memberantas tindak pidana korupsi, jadi lembaga ini merupakan 

perpanjangan tugas negara. Menurut Roger H. Soltau, negara didefenisikan 

dengan alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau 

mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama maysarakat. Lain pula 

dengan yang dikemukakan Harold J. Laski. Menurutnya negara merupakan suatu 

masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang lebih agung 

daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. 

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama 

untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama90. Hal ini 

menjelaskan bahwa negara lebih mementingkan tujuan bersama dari pada hanya 

kepentingan individu semata. 

                                                           
89 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011), hlm.199. 
90Dede Rosyada. Opcit, hlm. 42. 
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Dan dalam pemerintahan yang baik, dijelaskan beberapa asas-asas yang 

tentunya itu sebagai landasan dari pada cerminan pemerintahan yang baik, asaz 

tersebut adalah sebagai berikut91: 

1. Asas kepastian hukum 
2. Asas keseimbangan  
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan 
4. Asas bertindak cermat 
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan 
6. Asas jangan mencampur adukan kewenangan 
7. Asas permainan yang layak 
8. Asas keadilan 
9. Asas menaggapi pengharapan yang wajar 
10. Asas peniadaan akibat-akibat suatu keputusan yang batal 
11.  Asas perlindungan atas pandangan hidup 
12. Asas kebijaksanaan 
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum 

Untuk mencerminkan pemerintahan yang baik, maka harus ada asas 

penyelenggaraan kepentingan umum, KPK di dalam melakukan penyadapan 

memiliki tujuan utama yaitu untuk menelusuri kasus korupsi, hingga dengan 

terbongkarnya kasus-kasus tersebut bisa diberantas dengan baik. Dan pada 

akhirnya akan menciptakan negara yang terbebas dari tindak pidana korupsi. 

Dalam melakukan penyadapan, KPK tidak melanggar hak asasi manusia 

hal ini sebagaimana yang dikemukakan Hobbes bahwa semua hak-hak individu 

yang dimilikinya selama hidup dalam keadaan alamiah diserahkan kepada 

seseorang atau sekelompok orang yang diserahi tugas untuk memerintah92. Karena 

bila manusia itu dibebaskan dengan hak yang tak terbatas akan menimbulkan sifat 

anarki. Jadi segala urusan yang berhubungan dengan kepentingan umum harus 

                                                           
91 Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Yogyakarta: 1982), hlm. 

71. 
92Dede Rosyada. Opcit, hlm. 51 
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lebih diutamakan dari pada kepentingan individu atau golongan, karena ketika 

menyerahkan tugas pemerintah pada segolongan kelompok maka dengan itu telah 

terjadi kesepakatan bersama untuk mengadakan kontrak dan individu harus taat 

dengan perjanjian kontrak tersebut. 

Dan berdasarkan teori kontrak Jean Jacquen Rousseau, ia adalah tokoh 

yang pertama kali menggunakan istilah kontrak sosial (social contract) dengan 

makna dan orisinilitas yang tersendiri. Ia merupakan sarjana terakhir yang 

mempertahankan teori yang sudah usang itu. Ia juga memisahkan kehidupan 

manusia dalam dua zaman, zaman pra negara dan zaman bernegara. Keadaan 

ilmiah itu diumpamakannya sebagai keadaan sebelum manusia melakukan dosa, 

suatu keadaan yang aman dan bahagia. Dalam keadaan alamiah, hidup individu 

bebas dan sederajat, semuanya dihasilkan sendiri oleh individu dan individu itu 

puas93. Berarti hidup alamiah atau manusia memiliki berbagai hak yang melekat 

pada dirinya akan berakhir bila telah melakukan dosa atau melanggar, yang 

dimaksud dengan dosa tersebut adalah melanggar peraturan yang telah ada atau 

peraturan perundang-undangan. 

Dan orang yang melakukan tindak pidana korupsi, merupakan bagian dari 

orang-orang yang berbuat dosa menurut alur fikiran JJ Rousseau, berarti ketika 

orang telah melanggar aturan perundang-undangan maka dengan sendirinya hak 

alamiah yang melekat pada dirinya akan sirna. Dan pada keadaan ini berdasarkan 

kontrak sosial maka negara melalui lembaganya yang disebut KPK dapat 

                                                           
93 Ibid, hlm. 52 
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mengambil alih dan melaksanakan tugasnya untuk mmberantas korupsi dalam 

rangka menjalankan kepentingan umum.  

Dalam hukum pidana terdapa asas yang disebut dengan asas legalitas. 

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. 

Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah 

suatu peraturan hukum dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi94 

Secara toeritis asas legalitas memiliki dua fungsi yaitu, fungsi melindungi 

dan fungsi instrumental. Fungsi melindungi dapat diartikan bahwa undang-undang 

pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah tambah batas, karena 

dengan adanya keharusan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

dilarang dalam suatu undang-undang, maka pemerintah tidak bias dengan 

keinginannya menyatakan bahwa tindakan rakyat merupakan merupakan tindakan 

yang terlarang sehingga dijatuhi hukuman. Rakyat diberi perlindungan dalam 

bentuk penentuan perbuatan-perbuatan yang secara tegas dilarang dalam suatu 

undang-undang. Sedangkan fungsi instrumental dapat diartikan bahwa dalam 

batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh 

pemerintah tegas-tegas diperbolehkan.95. dari penjelasan tersebut bahwa Negara 

diperbolehkan melakukan tindakan yang telah dibolehkan oleh undang-undang. 

Jadi setiap perbuatan yang dibenrkan oleh undang-undang adalah benar. 

Dalam penjelasan dasar-dasar yang menyebabkan tidak dipidananya 

pembuat atau dasar-dasar peniadaan pidana. Diantara dasar-dasar tersebut adalah 

                                                           
94

 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.59. 
95

 Ibid.,hlm. 71 
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sebagai berikut; menjalankan perintah undang-undang, menjalankan perintah 

jabatan. 

Dasar peniadaan pidana karena menjalankan perintah undang-

undang(wettelijk vorsschrift) dirumuskan dalam pasal 50 KUHP yang berbunyi: 

barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-

undang, tidak dipidana96. Dan mengenai dasar peniadaan pidana karena 

menjalankan perintah jabatan (ambetelijk bavel) juga dibenarkan97. Mengenai hal 

ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi: barangsiapa melakukan 

perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan olehpenguasa 

yang berwenang, tidak dipidana98. 

Dari berbagai penjelasan tersebut, maka dapat kita pahami bahwa Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan tidak melanggar hak asasi 

manusia, karena Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya 

memenuhi ketiga syarat tersebut, KPK menjalankan tugas atas darasar adanya 

asas legalitas, adanya perintah undang-undang dan adanya perintah jabatan yang 

ketiga landasan tersebut termuat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002. 

Itulah yang menjadi alas an pembenar KPK untuk melakukan penyadapat yang 

merupakan bagian daripada kewenangannya.  

 

                                                           
96

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

97
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum PidanaBagian 2 (Jakarta: RajaGrafindo persada, 

2002), hlm. 58. 
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B. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Penyadapan yang 

dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

Hukum Islam dan pranata sosial sebagai unsur normatif dalam penataan 

kehidupan manusia, berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber 

ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam mushaf al-Qur’an dan kitab-kitab 

Hadits. Kedua sumber itu, kemudian, dijadikan patokan dalam menata hubungan 

antar sesama manusia dan antara manusia dengan makhluk lainnya99. 

Hukum sebagi unsur normatif dalam penataan kehidupan, dalam bentuk 

dan jenis apapun, berkenaan dengan pengaturan dan kekuasaan. Sedangkan 

kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi atau mengarahkan 

manusia untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan sesuai dengan kehendak 

(perintah atau larangan) yang berkuasa. Berkenaan dengan hal itu, kekuasaan 

melekat pada Tuhan, melekat pada manusia, dan melekat pada organisasi 

masyarakat, yakni negara100. 

Amar makruf nahi mungkar, istilah ini memiliki arti khusus. Misalnya, jika 

sedang berjuang melawan perjudian, korupsi, kolusi dan nepotisme atau narkoba, 

maka kegiatan itu dipersiapkan sebagai bentuk perwujudan dari amar makruf nahi 

mungkar101. 

                                                           
99 Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2004), hlm. 42. 
100 Ibid, hlm. 42-43. 
101 Said Agil Husin Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta: Gema Insani, 

2004) hlm. 117. 
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Amar makruf tidak bisa dipisahkan dari nahi mungkar. Artinya, dalam 

perbuatan amar makruf tercakup pengertian menegah yang mungkar. Jika 

kebaikan ditegakkan maka dengan sendirinya yang buruk dapat dicegah. 

Demikian pula sebaliknya, dalam pengertian nahi mungkar tercakup pula 

pengertian amar makruf, karena mencegah kejahatan adalah termasuk kedalam 

perbuatan baik102.  

Ta’zirat is Crimes of discreationary punishments. Crimes other than those 

liable to Hudud, Qiyas and Diat are the cerimes for wich punishments have not 

been fixed by the Qur’an or Sunnah of Prephet Muhammad (saw), and their 

punishments have been left to discreatin of the legislator or judge to prescrible 

them in accoardance with the circusmstances. these crimes are innumerable and 

are called Ta;zarat103. Untuk pengklasifikasian tindak pidana korupsi adalah 

merupakan permasalahan ta’zir. Karena tidak dijelaskan secara rinci hukumannya. 

Sesungguhnya Islam sangat menghargai dan memuliakan setiap manusia, itu 

sama artinya bahwa islam sangat menghargai Hak Asasi Manusia, hak asasi 

manusi ini di dalam islam telah dijelaskan dan yang dimaksud dengan hak 

tersebut adalah hak yang berasal dari allah swt, murni dan bukan pemberian 

manusia. 

                                                           
102 Loc.cit 
103 Anwarullah, The Crime Law Of Islam (Malaysia: As Noordeen, 2002), hlm. 27. 
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Menurut buku yang diterjemahkan oleh Abdullah Al-Habsyi104 membagi 

hak asasi manusia menurut islam menjadi tiga bagian, yang bagiannya sebagai 

berikut: 

Pertama, Hak-Hak Manusia Universal. Di dalamnya membahas hak hidup, 

hak kehormatan, hak pendidikan dan pengajaran, hak berfikir, hak 

mengungkapkan pendapat, hakmendapatkan keamanan, hak kebebasan beragama, 

hak kesederajatan, hak tinggal dan pindah, serta hak mendapat keadilan. 

Kedua, Hak-Hak sipil yang berdimensi hukum. Pembahasan ini mencakup, 

hak yatim, hak tawanan, hak-hak kaum fuqara dan miskin. 

Ketiga, Hak-Hak Sipil Yang Berdimensi Moral. 

Dan Islam adalah agama yang sangat menghormati hak asasi manusi sebagai 

mana ajaran agamanya, yang mana tidak ada perbedaan antara ummat Islam di 

muka bumi ini. Islam mengajarkan bahwa semua ummat Islam adalah saudara, di 

dalam masyarakat Islam tidakl akan dijumpai pendirian membedakan ras dan 

warna kulit105. Ini menunjukan bahwa manusia semuanya memiliki derajat yang 

sama dan tidak ada diskriminasi antar sesamanya, oleh karenanya jelas bahwa 

Islam sangat menghargai umat manusia. 

Tiap manusia sebagai individu sepenuhnya menikmati hak-hak yang telah 

ditetapkan Islam. Dan sesungguhnya kepemilikan individu atas hak-haknya, 

                                                           
104 Abdullah Al-Habsyi, et.all, Hak-Hak Sipil dalam Islam (Jakarta: Al-Huda, 2005), 

hlm.11. 
105 M. Zafrullah Khan, Islam dan HAM (Jakarta: PT. Arista Brahmatyasa, 1994), hlm. 

140. 
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merupakan jaminan yang paling besar bagi tetap sehat dan kuatnya negara, dan 

mampu merealisir tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, sesungguhnya negara sangat 

menginginkan agar semua individu menikmati hak-haknya. Tak ada kebaikan 

sama sekali bagi negara dalam perampasan hak ini, karena negara berdiri untuk 

memungkinkan semua individu menempuh hidup keislaman dengan kepemilikan 

atas hak-haknya dan mendorong mereka menggunakannya106. Ini menjelaskan 

bahwa negara wajib menjaga hak asasi manusia sebagai warga negara, baik hak 

sipilnya maupun politiknya, termasuk pula hak menjaga keamanan privasinya. 

Namun tujuan penyadapan yang dilakukan oleh KPK adalah untuk kebaikan 

bangsa Indonesia agar terhindar dari penyakit kemiskinan bangsa. 

Dan mengenai permasalah ini al-Quran telah mengatur mengenai 

permasalahan untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah 

kejahatan/kezaliman di muka bumi ini. Dijelaskan dalam surat Ali Imron, ayat: 

110. 

م باه... ر  ت ف  ت عن ال عر ا تأمر بال تم خير أمة أخرجت ل  ك

 

Adapun yang dimaksud dari ayat ini: mereka adalah ummat yang paling 

baik dan paling berguna bagi umat lainnya. Olehkarena itu, allah berfirman  

“kamu menyuruh kepada yang makruf, melarang dari yang mungkar, dan beriman 

kepada Allah”. Imam Ahmad meriwayatkan dari Durrah binti Abu Lahab, dia 

berkata: seseorang bangkit dan menuju Nabi SAW, ketika beliau berada dalam 

                                                           
106 Saefuddin, Ijtihad Politik (Jakarta: Gema iNsani Press, 1996), hlm. 7. 
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mimbar, lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Beliau 

bersabda: manusia yang paling baik ialah yang paling tenang, paling bertakwah, 

paling giat menyuruh kepada yang makruf, paling gencar melarang kemungkaran, 

dan paling rajin bersilatuharmi. Ayat di atas mencakup seluruh ummat pada setiap 

abad.107 Bila kita mencermati kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia ini, 

maka sudah barang pasti ini merupakan kejahatan yang merusak sendi-sendi 

kehidupan dan mencerminkan pemerintahan yang buruk, dan sudah seharusnya, 

ini merupakan penyakit yang harus sama-sama kita berantas, sehingga tercipta 

tatanan sosial yang sejahtera dan bebas dari korupsi. 

Dan korupsi ini merupakan permasalahan yang sangat serius, dan Islam 

sangat melarang hal tersebut dalam bentuk apapun, diantara salah satu tindak 

pidana korupsi yang marak terjadi yaitu suap, dalam hal ini islam tegas melarang 

perbuatan tersebut dalam hadits berikut108  

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmizi (1336), dan Ahmad (2/387-388). Pada 

sanadnya ada Umar ibn Abu Salamah yang masih dipertimbangkan keabsahannya. 

Dan adapun kesimpulan hadits ini, yaitu haram melakukan suap dalam berperkara, 

agar perkaranya dimenangkan oleh hakim. Baik pelaku suapn maupun penerima 

suap keduanya mendapat laknat109. 

                                                           
107 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan dari Allah Ringkasan Ibnu Katsir Jilid 1. 

Jakarta: Gema Insani, thn 2005, hlm. 565. 
108 Mardani, Hadits Ahkam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 308. 
109 Ibid, hlm. 385. 
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Dan di dalam ayat lain juga dijelaskan, bahwa melakukan kebaikan dan 

memberantas segala bentuk kemungkaran adalah sebuah keharus bersama. Yang 

firmannya tersurat dalam ayat ini: 

ر... ف  ي عن ال عر ا بال يأم ا ال الخير  ع م أّمة ي ن م   الت

Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk membentuk suatu umat 

yang tertata rapi dan bersatu padu, tidak meneror satu individupun, menyatakan 

kebenaran, menghilangkan kezaliman, dan tidak takut karena Allah terhadap 

celaan pihak yang suka mencela. Umat atau jamaah yang tertata rapi ini 

mengemban fungsi berdakwah kepada kebaikan, memerintahkan perkara ma’ruf 

yang disetujui oleh syariah dan akal, melarang perkara mungkar yang dianggap 

buruk oleh syariat dan akal, melindungi agama, menjaga hak-hak, menegakkan 

keadilan, dan melaksanakan amanat110. 

Kandungan ayat: wahai kaum muslimin, kalian adalah sebaik-baik umat di 

muka bumi, karena satu hal, yaitu kalian memerintahkan kepada perkara ma’ruf 

yang menyelamatkan segenap umat, kalian mencegah dari perkara mungkar yang 

membinasakan bangsa-bangsa, dan kalian beriman kepada allah dengan keimanan 

yang benar, sempurna dan tidak kurang suatu apa111. 

Dan dijelaskan dalam hadits Rasul SAW mengenai keharusan mencegah 

kejahatan  dengan menggunakan tiga hal yaitu perbuatan, lisan dan hati, 

                                                           
110 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith  jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm.202. 
111 Ibid, hlm. 204. 
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sebagimana dikutip dari Hadits riyadus shalihin Karangan Imam Nawawi, yang 

diterjemahkan oleh Achmad Sunarto112 : 

عت رس ه ص  : س ه قا ر رضي ه ع ّم يقعن أبي سعي الخ س يه  : من ه ع

لك أض به،   سانه، قإ لم يستطيع فبق ، فإ لم يستطيع فب يغير بي را ف م م . رأ م ا عف اإي

م( ا مس  )ر

Hadits ini menjelaskan adanya keharusan mencegah perbuatan yang 

mungkar, termasuk menuntaskan kasus korupsi, jadi upaya penyadapan yang 

dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan hal yang tepat karena 

penyadapan dilakukan dalam rangka untuk menuntaskan kemungkaran. Karena 

kasus korupsi yang terjadi merupakan kejahatan yang sangat membahayakan 

kesejahteraan masyarakat dan semangkin membuat masyarakat menjadi miskin. 

Hal ini selaras dengan tujuan dari pada Syariat Islam, Allah mencipatakan 

hukum atau syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, 

baik di dunia maupun akherat. Dan allah menginginkan aktualisasi kemaslahatan 

manusia dalam semua aturan hukumnya, karena inilah tujuan adanya hukum islam 

yang dikenal dengan Maqasid Asy-Syari’ah. Allah mengakui dan menyetujui 

semua yang bermanfaat, dan menolak semua yang mendatangkan mafsadat. Istilah 

maslahat lawan dari kata mafsadat, adalah semua yang membawa kepada sesuatu 

yang bermanfaat kepada manusia atau membawa kepada kebaikan bagi mereka113. 

Dan korupsi itu merupakan bencana besar bagi masyarakat Indonesia, kerena 

dapat memiskinkan dan tidak stabilnya perekonomian. 

                                                           
112 Imam Nawawi, Riyadus Shalihin (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 212. 
113 Duski Ibrahim, Kaidah-Kaidah Fiqih (Palembang: Grafika Telindo, 2014), hlm.123. 
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Dan juga tercermin dalam beberapa kaidah fiqh, yang sangat menedepankan 

kemaslahatn, diantara kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut: 

ار يزا  الض

Kemudharatan harus dihilangkan114 

ار اأخف  الضزا اأشّد يزا بالض

Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang 

lebih kecil115. 

ب المصالح  درؤ المفاسد  ج

Menolak kemafsadatan dan mendapat kemaslahatan. 

Kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fikih 

adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitandan dengan sendirinya ia 

mendapat maslahat.116 Dan tindak pida korupsi adalah penyakit berbahaya yang 

menyebabkan kemiskinan masyarakat yang harus dihilangkan. 

Dari berbagai penjelasan, baik berupa yang telah dijelaskan oleh ayat al-

Qur’an, Hadits, Maupun kaidah-kaidah fikih tersebut, bahwa penyadapan 

merupakan salah satu cara mempermudah untuk melakukan pencarian alat bukti 

bagi pelaku korupsi, sehingga dilaksanaknnya upaya penyadapan dengan baik 

                                                           
114 Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh (sejarah dan Kaidah Asasi). Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, thn. 2002, hlm.173. 
115 Ibid, hlm. 174. 
116 Ibid, hlm. 104. 
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akan menghasilkan pencegahan yang baik dalam menanggulangi kasus tindak 

pidana korupsi di Indonesia. 

Dan adapun tujuan dilakukan penyadapan ini adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan umat manusia, dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan 

masyarakat. Karena dengan kesejahteraan tersebut akan menimbulkan masyarakat 

yang aman dan tentram. 

Jika semua agama dan kekuasaan berisi perintah dan larangan, maka 

perintah yang diembankan Allah kepada Rsulullah berisi perintah untuk kebajikan 

(amar bi al-ma’ruf) dan laranganya berisi larangan terhadap hal-hal keji (nahy an 

al-munkari)117. Hal ini menjelaskan bahwa fungsi utama dari kekuatan yang ada 

digunakan untuk berbuat kebajikan dan membasmi kemungkaran. 

Dalam ajaran Islam korupsi merupakan tindak pidana yang bertentangan 

dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dengan 

segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai macam distorsi, fasad 

terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan 

yang menimbulkan kerusakan di muka bumi yang dibenci Allah118. Ini 

membuktikan bahwa Islam sangat membenci perbuatan mungkar yang disebut 

korupsi itu. 

Amar ma’ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap orang Islam yang 

mampu. Ini merupakan fardu kifayah yang dapat menjadi fardu ‘ain bagi mereka 

                                                           
117 Muhammad Akram Khan, Tugas Negara Menurut Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), hlm. 8. 
118 Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 8. 
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yang berkemampuan ketika beluam ada yang melakukannya. Kemampuan yang 

dimaksud adalah kekuatan dan kekuasaan. Jadi, mereka yang memiliki kekuatan 

(kekuasaan) lebih mampu dari yang lain. Mereka inilah yang berkewajiban bukan 

orang lain. Sebab timbulnya kewajiban adalah berdasarkan kemampuan (al-

qudrah), dan orang wajib berbuat sesuai kemampuannya119. Itu artinya semua 

yang mempunya kemampuan atau wewenang dalam bidangnya harus berugas 

untuk berbuat kebajikan dan memberantas kemungkaran, hal yang demikian sama 

dengan bahwa komisi pemberantasan korupsi yang ada, yang memiliki kekuatan 

dan wewenang untuk memberantas korupsi adalah wajib baginya untuk 

melaksanakan tugas pemberantasan korupsi dengan baik dan dengan cara-cara 

yang telah diperintahkan oleh undang-undang yang berlaku dinegara ini. Singkat 

kata bahwa Islam sangat memerintahkan lembaga tersebut untuk melaksanakan 

tugasnya sebagai representatif dari amar ma’ruf dan nahi munkar. 

                                                           
119 Opcit, Muhammad Akram Khan, hlm. 9. 
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BAB IV 

PENUTUP

A. KESIMPULAN  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 

amanat Undang-Undang terutama pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penyadapan tersebut bukanlah 

merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. 

2. Dalam kajian Fiqh Jinayah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi, dengan dalih menangkap pelaku kejahatan 

dibolehkan (Mubah), karena untuk kemaslahatan ummat.  

B. SARAN 

Dalam kajian maslah penyadapan yang penulis gali dari berbagai 

literatur, bahwa penulis menyarakan hal-hal  antara lain sebagai berikut: 

1. Komisi Pemberantasan Korupsi harus lebih dioptimalkan lagi kenerjanya, 

dan menghentikan upaya politisasi yang pada akhir-akhir ini sering terjadi 

dengan melakukan pengkerdilan terhadap KPK . 

2. Penyadapan oleh KPK tersebut harus lebih giat lagi dilaksanakan karena 

dengan demikian pelaku kejahatan korupsi akan lebih mudah tertangkap 

sehingga dapat memberantas korupsi dengan baik, dan terciptanya 

kemaslahatan ummat. 
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