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ABSTRAK 

 

 

Nama  : Dinda Yulia Ningsih,  

 

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Barang hasil Gratifikasi 

 
 

Dewasa ini banyak sekali terjadi praktik gratifikasi ditengah-tengah masyarakat, 

terutama dalam hal kepemerintahan. Misalnya dengan memberikan sebuah mobil sebagai 

hadiah apabila orang tersebut mau melakukan sesuatu, tetapi yang terjadi kebanyakan 

barang-barang hasil gratifikasi itu diperjualbelikan dengan dibawah harga pasar agar para 

pembeli tergiur harga murah. Islam melarang praktek gratifikasi. Keadaan ini menimbulkan 

sebuah masalah yaitu barang hasil gratifikasi dijual oleh si penerima gratifikasi, tidak ada 

larangan dalam jual beli asal tidak melanggar ketentuan syara’ dan sempurna rukun dan 

syaratnya. Permasalahan yang diteliti yaitu  bagaimana tinjauan hukum islam tentang 

gratifikasi?, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan barang hasil 

gratifikasi?. Tujuan penelitian adalah  untuk mengetahui bagaimana gratifikasi dalam 

perspektif Islam, lalu untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan 

barang hasil gratifikasi.  Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). 

Dalam peneletian ini menggunakan jenis data kualitatif terdiri dari data primer dan skunder. 

Dalam menganalisa data ini penulis menggunakan teknik analisa data secara deskriptif 

kualitatif, dengan menjelaskan secara rinci serta menggambarkan secara kualitatif terhadap 

fokus penelitian ini supaya dapat ditarik kesimpulan apa hukum yang timbul. Kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagaimana gratifikasi dilarang dalam hukum positif 

begitu pula dalam hukum Islam. Mengenai penjualan terhadap barang hasil gratifikasi, 

penjualan barang tersebut adalah tidak sah, karena barang itu diperoleh dengan cara yang 

haram dan penjualnya bukanlah pemilik dari barang tersebut secara mutlak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki.
1
 

Harta merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia, maka Allah 

memerintahkan manusia untuk memperolehnya secara halal. Setelah seseorang 

berusaha mencari karunia Allah dengan sekuat tenaganya, maka Allah meminta 

kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah kiranya Allah melimpahkan 

karunia-Nya itu dalam bentuk rezeki. 

Dalam agama tidak ada pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada 

larangan untuk mencari karunia Allah SWT yang sebanyak-banyaknya. Asal jelas 

penyalurannya dan pemanfaatannya. Sebagaimana firman Allah SWT: 

                           

                        

         

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, 

berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah 

(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; 

dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang 

yang sesat.” (QS. al-Baqarah: 198) 
2
 

 

                                                 
1
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 177. 

 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 

hal. 38. 
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Transaksi muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia yang menyangkut dengan harta. Salah satu transaksi itu adalah jual beli. 

Dalam transaksi ini, timbal balik berlaku antara harta dengan nilai dari harta itu 

(uang).
3
 

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba’i, yang menurut 

etimologi berarti menjual atau mengganti.
4
 Jual beli adalah menukar suatu barang 

dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).
5
 Secara terminologi jual 

beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu 

baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidal menggunakan akad.
6
 

Kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian yang 

banyak disinggung sebagai makna dari jual beli, mengandung maksud yang sama 

bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik 

atas dasar kehendak dan keinginan bersama.  Jual beli merupakan tindakan atau 

transaksi yang telah disyari’atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam 

Islam.
7
 

  Pada dasarnya jual beli itu boleh sebagaimana dalam al-Qur’an Surah al-

Baqarah ayat 275 menyatakan bahwa Allah Telah menghalalkan jual beli & 

mengharamkan riba. 

                                                 
3
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar, . . . . , hal. 191. 

 
4
 Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqh Muamalat , (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 67. 

 
5
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2011), hal. 278. 

 
6
 Ali imran, Fikih Taharah, Ibadah Muamalah, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 

2011), hal. 201. 

 
7
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar, . . . . , hal. 193. 
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Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu. (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-

Baqarah: 275)
8
 

Salah satu hikmah dibolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia 

dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Supaya usaha jual beli itu 

berlangsung menurut cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan-

ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun 

dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Dalam perincian rukun dan syarat 

itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bila sebagian ulama 

menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. 

Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu 

yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.
9
 

                                                 
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, . . . . , hal. 58. 

 
9
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh,..., hal. 194. 
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Dewasa ini, salah satu permasalahan mengenai jual beli yang menarik 

untuk diteliti salah satunya adalah jual beli barang hasil gratifikasi. Praktik korupsi 

pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik 

baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan 

perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah 

sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat 

namun nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran. Tentu pemberian 

tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga 

dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu hal tersebut merujuk kepada munculnya 

gratifikasi. 

Pengertian gratifikasi terdapat pada Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang 

dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi 

pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan 

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di 

luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa 

sarana elektronik.
10

 Secara singkat gratifikasi dapat diartikan sebagai uang hadiah 

kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.
11

 

Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian 

atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau 

                                                 
10

 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Bandung: PT Alummni, 

2008), hal. 177. 

 
11

 Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

Keempat, (Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 462. 
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semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai 

negeri dengan sipemberi. Melihat kondisi tersebut yang nyata dalam masyarakat, dan 

telah menjadi masalah sosial, maka dalam UU No. 20 Tahun 2001 ini, dipandang 

perlu diatur mengenai gratifikasi tersebut. Di mana dalam UU No. 31 Tahun 1999 

pengaturan mengenai gratifikasi belum ada. 

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang 

memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain merupakan hal yang 

diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi 

keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu 

sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang 

akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai 

suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian 

gratifikasi.
12

 Dalam Islam, hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain 

tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Dan memiliki hukum mubah 

atau boleh. Namun jika dilihat dari pemberian hadiah tersebut yang mana adakalanya 

menimbulkan kerugian pada seseorang, maka itu telah bergeser dari tujuan 

dibolehkankannya memberi hadiah dalam Islam karena pemberian hadiah tersebut 

disalahgunakan dalam arti untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan orang 

lain.
13

 

Memang kita menyadari, bahwa salah satu kebiasaan yang berlaku umum 

di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan 

                                                 
12

 Andi Haerul Karim, Penerapan pasal 12 B tentang Gratifikasi sebagai Salah Satu 

Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Skripsi Universitas Hasanuddin 

Makassar, 2012). hal. 2. 

 
13

 Muqtadir, Uang Haram (Jakarta: Amzah, 2006), hal. 56. 
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oleh petugas,baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi 

suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan 

korupsi dikemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh 

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berapa pun nilai gratifikasi yang 

diterima seorang penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Dari berbagaai 

kejadian dalam masyarakat muncul permasalahan  bagaimana hukumnya jika barang 

hasil gratifikasi tersebut diperjualbelikan, sedangkan dalam Islam syarat Jual-beli 

haruslah milik sendiri. Tentu ini merupakan permasalahan yang sangat baru di 

tengah-tengah kita, terlebih lagi dalam kajian hukum Islam. 

Dalam hal ini, gratifikasi tersebut dapat diartikan sebagai suap, dan suap 

adalah pekerjaan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Bukan hanya bagi orang 

yang menerima suap, orang yang memberi suap juga tidak luput dari laknat Allah 

SWT. 

Dari permasalahan inilah penulis berusaha mencari bagaimana hukum dari 

sebuah permasalahan yang ditetapkan dalam ketetapan hukum Islam. Oleh karena 

itulah penulis membuat skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP PENJUALAN BARANG HASIL GRATIFIKASI”   

 

B. Identifikasi Masalah 

  Dari uraian mengenai latar belakang masalah maka peneliti mengidentifikasi 

masalah–masalah menjadi lebih sempit lagi, permasalahan dalam gratifikasi ini 

memang sangat banyak tetapi yang menjadi fokus penelitiannya adalah hukum 

penjualan barang hasil gratifikasi ini, dimana barang tersebut yang diperoleh dengan 

cara yang haram dan bukan miliknya yang sesungguhnya.  
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C. Batasan Masalah 

  Supaya masalah yang ada tidak terlalu melebar jauh dan menimbulkan 

kekeliruan, maka penulis membatasi masalah ini khusus membahas tentang hukum 

penjualan barang hasil gratifikasi. 

D. Rumusan Masalah 

  Setelah menguraikan persoalan  pada latar belakang masalah dengan 

mendeskripsikan aspek-aspek yang menjadikan penelitian ini dianggap penting, serta 

menguraikan batasan masalahnya, maka penulis merumuskaan masalah penelitian ini 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana gratifikasi dalam perspektif Islam? 

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan barang hasil gratifikasi? 

E. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana gratifikasi dalam perspektif Islam. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan 

barang hasil gratifikasi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan, kalau tujuan 

penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka 

manfaat penelitian itu adalah untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian itu 

sendiri, adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yakni terbagi dalam dua 

macam yaitu : 
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a. Manfaat Teoritis 

  Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai 

pengembangan ilmu khususnya hukum muamalah mengenai hukum jual beli, serta 

dapat bermanfaat untuk penelitian lainnya yang materinya hampir sama dan 

menghubungkan dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti. Juga bermanfaat 

bagi diri penulis sendiri untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi. 

b. Manfaat praktis 

  Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat berguna bagi masyarakat 

umumnya, serta para pembaca khususnya untuk mengetahui hukum gratifikasi dan 

hukum penjualan barang hasil gratifikasi ini. Dan memberi ilmu untuk para pembaca 

tentang hal-hal yang sedang terjadi saat ini dikarenakan sekarang ini praktik 

gratifikasi mulai marak terjadi baik didaerah perktaan maupun perdesaan, dan juga 

yang terpenting penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana diperguruan tinggi.  

 

G. Penjelelasan Istilah 

a. Hukum Islam 

  Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau sunnah Rasul 

tentang tingkah laku manusia mukallaf  yang diakui dan diyakini mengikat untuk 

semua yang beragama Islam. Hukum Islam yang dimaksud yaitu yang bernama 

“fiqh”.
14

 

 

                                                 
14

  Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, ..., hal. 10. 
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b. Penjualan 

  Jual beli adalah  salah satu cara untuk saling tukar menukar harta secara suka 

sama suka atau peralihan pemikiran dengan cara penggantian menurut bentuk yang 

dibolehkan.
15

 Karena jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, 

maka Islam menetapkan aturan-aturan tentang jual beli sebagaimana dinyatakan 

dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Jadi dalam hal ini jual beri harus sesuai dengan 

ajaran agama Islam yang mana telah dijelaskan oleh hukum Islam.  

c. Gratifikasi  

  Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, 

rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang 

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan dilakukan baik di dalam negeri maupun 

diluar negeri dan dilaakukaan dengan menggunakan sarana elektronik aataau tanpa 

sarana elektronik.
16

 Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia gratifikasi 

adalah tunjangan selain gaji yang telah ditentukan.
17

  

 

 

H. Penelitian Terdahulu 

 Peneletian terdahulu yang membahas masalah yang hampir sama dengan 

masalah yang akan dibahas oleh peneliti, di antaranya adalah sebagai berikut : 

                                                 
15

  Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, ..., hal 193. 

 
16

 Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2008), hal.120. 

 
17

 Departemen Pendidikan  Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

Keempat, ..., hal. 462. 
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Skripsi berjudul “Persepsi PNS di Kantor Camat Karang Baru terhadap 

Gratifikasi”, oleh Navita Sari di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2015. Hasil 

dari penelitian ini disimpulkan bahwa menurut persepsi PNS di kantor tersebut, 

gratifikasi merupakan awal dari korupsi atau suap dalam hukum Islam, dan bagi PNS 

tersebut setiap hadiah atau pemberian yang diterima dalam hal kedinasan dan bernilai 

kecil itu merupakan bentuk kewajaran. Hal inilah yang menyebabkan 

ketidaksesuaian antara aturan dalam syari’at ataupun dalam Undang-undang.
18

 

Skripsi berjudul “Penerapan pasal 12 B tentang Gratifikasi sebagai Salah 

Satu Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, oleh Andi Haerul 

Karim di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2012. Dari penelitian yang 

dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa, jaksa kurang progresif dalam membuat 

dakwaan sehingga pasal 12 B tentang gratifikasi yang seharusnya dapat diterapkan tidak 

didakwakan. Selain itu bahwa di dalam pasal 12 B itu sendiri masih banyak kekurangan 

kekurangan d idalamnya sehingga menjadi sulit penerapannya dalam setiap kasus tindak 

pidana korupsi di Indonesia.
19

 

Skripsi berjudul “Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam”, oleh 

Zumrotul Malikah di IAIN Walisongo Semarang tahun 2012 dengan judul. 

Permasalahan dalam skripsi ini hanya memfokuskan pada penentuan harga yang 

                                                 
18

  Navita Sari, Persepsi PNS di Kantor Camat karang Baru terhadap Gratifikasi (Skripsi 

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015). 

 
19

 Andi Haerul Karim, Penerapan pasal 12 B tentang Gratifikasi sebagai Salah Satu 

Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Skripsi Universitas Hasanuddin 

Makassar, 2012). 
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diatur agama Islam. Dalam skripsi ini dijelaskan pula gambaran umum mengenai 

lelang secara umum dan juga dalam perspektif Islam.
20

 

Skripsi lainnya oleh Muhammad Kanzul Fikri Aminuddin dari UIN Sunan 

Ampel tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Lelang Hasil 

Gratifikasi oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia”, yang membahas 

pandangan Islam tentang Menteri Keuangan melakukan lelang hasil gratifikasi.
21

 

Hasil penelitiannya adalah lelang hasil gratifikasi dibolehkan dalam hukum islam 

asal hasilnya diberikan secara penuh untuk kas Negara dan dapat digunakan untuk 

hal yang bermanfaat. 

Artikel berjudul “Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi 

Seksual”, oleh Dewi Novita Sari. Kesimpulan yang didapati dari tulisan ini adalah 

setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, 

apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau 

tugasnya yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman 

tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan 

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Namun gratifikasi seksual belum termasuk dalam 

ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi maka perlu perumusan secara 

tersendiri tentang gratifikasi seksual.
22

 

                                                 
20

 Zamrotul Malikah, Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam (Skripsi IAIN 

Walisongo Semarang, 2012). 

 
21

 Muhammad Kanzul Fikri, Tinjauan Hukum Islam terhadap Lelang Hasil Gratifikasi 

oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014). 

 

22
 Dewi Novita Sari, Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi Seksual (Lex 

Crimen Vol. II/No. 3/Juli/2013). 
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Yang menjadi pembeda skripsi ini dengan skripsi yang telah dibuat 

terdahulu adalah skripsi ini lebih memfokuskan terhadap hukum asal dari gratifikasi, 

serta perbuatan apa saja yang termasuk kedalam kategori gratifikasi dan gratifikasi 

dalam hukum Islam dan lebih mengarah kepada penjualan dari barang hasil 

gratifikasi, serta pandangan hukum Islam terhadap jual beli barang tersebut. 

 

I. Tinjauan Pustaka 

  Dalam penulisan skripsi ini penulis telah menelusuri berbagai literatur berupa 

buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Buku-buku tersebut 

antara lain : 

1. Buku karangan Abdul Rahman Ghazali dan kawan-kawan, yang berjudul 

“Fiqh Muamalat”, membahas tentang hukum jual beli dan syarat-syarat jual 

beli secara umum, dan buku ini terbilang lengkap dan bahasa yang digunakan 

relatif mudah dipahami.
23

 

2. Buku karangan Wahbah az-Zuhaily, yang berjudul “al-Fiqh al- Islami wa 

Adillatuhu, Terj jilid 5”, buku ini membahas mengenai berbagai macam 

praktek jual beli dan hukum beberapa transaksi bisnis dan keuangan masa 

kini berdasarkan nash-nash al-Qur’an, dan sumber hukum Islam lainnya. 

Dalam buku ini terdapat pembahasan mengenai pemberian hadiah atas jasa 

yang diberikan, yang ini dapat penulis hubungkan dengan gratifikasi.
24

 

                                                 
23

 Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010) 

 
24

 Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 

dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011) 
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3. Buku karangan Adami Chazawi dengaan judul “Hukum Pembuktiaan Tindak 

Pidana Korupsi, yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai gratifikasi 

dan barang hasilnya.
25

 

4. Buku karangan Ermansjah Djaja, yang berjudul “Memberantas Korupsi 

Bersama KPK”. Buku ini secara lengkap membahas mengenai tindak pidana 

korupsi dan KPK. Namun dalam buku ini masih terbilang minim pembahasan 

mengenai gratifikasi, sebab buku ini kebanyakan membahas pasal-pasal 

beserta penjelasannya.
26

 

Dari berbagai sumber kepustakaan diatas dapat dilihat bahwa penelitian 

tentang hukum pembelian barang lelang hasil gratifikasi ini belum adaa keterkaitan 

yang jelas atau belum secara rinci dijelaskan, serta belum ada hukum secara tegas 

melarang atau membolehkannya.  

 

J. Metode Penelitian 

   Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang 

digunakan untuk menganalisis teori dan penyelidikan yang dilakukan secara 

sistematis untuk menyelidiki dan mengungkap masalah tertentu yang memerlukan 

jawaban. Oleh karena itu ada beberapa tahapan metode yang digunakan dalam 

penulisan karya ilmiyah ini di antaranya yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu 

penelitian yang data-datanya diperoleh melalui pustaka dengan mengkaji dan 

                                                 
25

 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Bandung: PT Alummni, 

2008) 

 
26

 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 
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menggunakan bahan-bahan tertulis seperti; manuskrip, buku, majalah, surat 

kabar, dan dokumen lainnya.
27

  

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam memahami sebuah kajian hukum pembelian lelang gratifikasi ini 

ditinjau dari hukum Islam menggunakan pendekatan kualitatif . 

3. Sumber Data 

Dalam peneletian ini menggunakan jenis data kualitatif terdiri dari data 

primer dan skunder
28

, yaitu : 

a) Sumber data primernya adalah buku-buku fiqh tentang jual beli “fiqh 

islam wa adillatuhu”, dan tentang gratifikasi dan tindak pidana 

korupsi. 

b) Sumber data sekundernya Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku ushul 

fiqh karang Abu Zahra, artikel, jurnal-jurnal. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :  

a) Studi kepustakaan (bibliographi research), yaitu dengan mengambil 

data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, 

pendapat-pendapat dari para ahli, maupun penemuan lainnya yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitiani. Literatur yang di 

ambil dari skripsi ini dengan menggunakan buku karangan Wahbah 

Zuhaili  tentang jual-belinya dan buku tindak pidana korupsi dengan 

mencari poin penting di dalamnya. 

                                                 
27

 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal.125. 

 
28

 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 

hal.72. 
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b) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-

dokumen maupun artikel yang relavan dengan objek penelitian. 

Peneliti  ini mendapatkan artikel dari Dewi Novita Sari yang berjudul 

“Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi seksual”.  

5. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data ini penulis menggunakan teknik analisa data secara 

deskriptif kualitatif, dengan menjelaskan secara rinci serta menggambarkan 

secara kualitatif terhadap fokus penelitian ini supaya dapat ditarik kesimpulan 

apa hukum yang timbul.  

6. Metode Penulisan 

Metode penelitian penulisan dilakukan dengan menjadikan panduan 

penulisan skripsi dan karya ilmiah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 

2011 . 

 

K. Sistematika Pembahasan  

  Untuk memudahkan pemahaman dalam kajian karya tulis ilmiah ini, maka 

penulis mengarahkan pembahasan kedalam empat bab. Masing-masing bab tersebut 

terdiri dari beberapa poin.Tentunya bab-bab pembahasan yang satu dengan yang 

laain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematiknya dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Bab satu merupakan pendahuluan sistematika deskripsi yang terdiri dari; latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 
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  Bab kedua merupakan kajian teoritis yang membahas teori-teori jual beli 

dalam Islam secara umum, seperti; definisi jual beli, dasar hukum jual beli, hukum 

jual beli, rukun jual beli, unsur-unsur jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam 

jual beli, dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan mengenai gratifikasi. Di mulai dari bahasan mengenai tindak pidana 

korupsi, definisi gratifikasi, contoh gratifikasi, dan subjek gratifikasi. 

 Bab ketiga membahas tentang penemuan hasil penelitian atau jawaban dari 

rumusan masalah yang diteliti yaitu; mengenai gratifikasi dalam perspektif Islam dan 

mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penjualan barang hasil gratifikasi.  

 Bab keempat merupakan bab terakhir yang berisi penutup dengan 

mengemukakan  kesimpulan serta saran-saran tertentu yang dapat ditindak lanjuti 

oleh peneliti-peneliti berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum  Jual Beli dalam Islam 

1. Definisi Jual Beli 

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba‟i yang menurut 

etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara 

bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai‟ dalam Arab 

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu al-syira‟ (beli). Dengan 

demikian, kata al-ba‟i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.
1
 Bai‟ juga 

diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak 

pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya.
2
  

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan 

para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. 

Pengertian dari jual beli dari segi etimologis adalah menukar harta dengan harta. 

Sedangkan pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang 

lain dengan cara tertentu (akad).
3
 

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-„aqd yang secara etimologi berarti 

perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). 
4
 Secara terminologi fiqh, akad 

didefinisikan oleh Al-Sanhury yang dikutip dalam buku karangan Abdul Rahman 

                                                             
1
 Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 

dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 123 

 
2
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 

143 
3
 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 110-111. 

 
4
 Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqh Muamalat, ..., hal. 50. 
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Ghazali, yakni perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan 

kerelaan kedua belah pihak.
5
 

Selanjutnya disebutkan bahwa pengertian sebenarnya dari kata “bay‟un” 

(jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama 

menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan 

bahwa “jual” itu ialah ijab qabul (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi), 

sesuai firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 29, yang berarti perniagaan yang 

terjadi atas suka sama suka :
6
 

      

Dalam “Ringkasan Fikih Sunnah”, disebutkan bahwa secara bahasa al-bai‟ 

artinya pertukaran secara mutlak. Kata al-bai‟ (jual) dan syira‟ (beli) pemakaiannya 

sama antara keduanya. Adapun secara syari’at, jual beli adalah pertukaran harta 

dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya. Atau, mengalihkan kepemilikan 

barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syari’at.
7
 

Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat 

berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas 

baik dengan lisan maupunnya yang bermakna sama. Pernyataan ini dapat dibuat 

secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga 

                                                             
5
 Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqh Muamalat, ..., hal. 51. 

 
6
 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, ..., hal. 111 

 
7
 Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah (Jakarta: Pena 

Publishing, 2013), hal. 763 

 



19 
 

selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi 

oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli.
8
 

Kontrak jual beli menurut al-Qur’an hendaknya tertulis, baik kecil maupun 

besar, bersamaan dengan syarat-syarat dan sanksinya. Namun demikian, tidak ada 

dosa jika kontrak itu tidak tertulis jika dilakukan secara tunai.
9
 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia 

mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. 

Terdapat beberapa ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW yang berbicara 

tentang jual beli, antara lain : 

              .... 

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. al-

Baqarah: 275)
10

 

Umat Islam sepakat bahwa jual beli dan interaksi dengannya hukumnya 

boleh sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Sebab jual beli merupakan salah 

satu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang secara nyata 

mempunyai landasan hukum yang kuat. Dalam ayat ini mengandung makna bahwa 

semua kita dibolehkan mencari rezeki dengan cara apapun, terutama dengan cara jual 

                                                             
8
 Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 124. 

 
9
 Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam, hal. 125. 

 
10

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 

hal. 65. 

. 
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beli, hanya saja segala ketentuan dalam jual beli yang kita lakukan tetaplah harus 

sesuai dengan ajaran-ajaran dan hukum syara’ yang berlaku 

Firman Allah : 

 

                   

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu." (QS. al-Baqarah: 198)
11

 

Dalam ayat ini mengandung makna bahwa semua kita dibolehkan mencari 

rezeki dengan cara apapun, terutama dengan cara jual beli, hanya saja segala 

ketentuan dalam jual beli yang kita lakukan tetaplah harus sesuai dengan ajaran-

ajaran dan hukum syara’ yang berlaku. 

Firman Allah : 

....                .... 

Artinya : “...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

di antara kamu...” (QS. an-Nisa’: 29)
12

 

Tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa adanya unsur 

kerelaaan atau suka sama suka. Sebab segalanya harus sesuai kesepakatan dan 

kerelaan dari dua belah pihak. 

Hadits yang diriwayatkan al-Tarmizi, Rasulullah SAW bersabda: 

                                                             
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, ..., hal. 48. 

 
12

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, ..., hal. 122. 
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تَّاِجُر الصَُّدوُق اأَلِميُن َمَع النَِّبيِّيَن، ال»َعْن َأِبي َسِعيٍد، َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: 
يِقيَن، َوالشَُّهَداءِ   13«َوالصِّدِّ

“Dari Abu Sa;id dari Nabi Saw, beliau bersabda pedagang yang jujur 

bersama dengan para nabi, as shiddiqin(orang yang jujur), dan syuhada.” 

 Hadits ini menjelaskan bahwa para nabi akan bersama dengan pedagang-

pedagang yang jujur dalam menjual barang dagangannya. 

3. Hukum Jual Beli 

Dari berbagai nash-nash  terkait dengan jual beli, para ulama fiqh 

mengatakan bahwa hukum asal jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada 

situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi, pakar ahli fiqh Maliki, hukumnya 

boleh berubah menjadi wajib. Imam Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik 

ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak 

naik). 

Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya 

harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah 

boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum 

terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual 

barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-

Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya 

boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak 

mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang 

                                                             
  

13
 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan At Tirmidz (Beirut: Pustaka 

Azzam), hal.576 
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beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula pada kondisi-

kondisi lainnya.
14

 

4. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul, kecuali untuk 

barang-barang kecil maka tidak wajib dengan ijab dan qabul, tetap cukup dengan 

muathah (saling memberi) saja. Dan hal itu merujuk pada kebiaaan yang berlaku di 

masyarakat tersebut.
15

 

Ijab qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang 

adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain 

yang dapat ditempatkan sebagai indikasi, seperti saling mengangguk atau saling 

menandatangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu 

transaksi. Misalnya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan 

uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, 

maka sahlah jual beli itu.
16

  

Ijab dan qabul tidak mewajibkan kata-kata tertentu, sebab yang menjadi 

ukuran dalam jual beli adalah akad dan tujuannya, bukan kata-kata dan bentuknya.
17

 

Ada beberapa hal yang di syaratkan dalam ijab qabul, yakni : 

Penjual dan pembeli saling berhubungan dalam satu tempat tanpa adanya 

pemisah yang mengganggu. 
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Ada keselarasan antara ijab dan  qabul dalam barang dan harga yang wajib 

dilakukan dengan kerelaan. Misalnya, penjual berkata, “Aku jual baju ini kepadamu 

seharga delapan puluh ribu rupiah,” kemudian pembeli menjawab, “Aku terima 

seharga tujuh puluh ribu rupiah”. Jual beli di antara keduanya tidak sah karena tidak 

adanya keselarasan antara ijab dan qabul. 

Menggunakan kata kerja lampau (fi‟il madhi). Misalnya, penjual berkata 

“Bi‟tu”بعت (telah aku jual) dan pembeli menjawab, “Qabiltu,” قبات(telah aku 

terima). Atau dengan kata kerja sekarang (fi‟il mudhari‟) jika dimaksudkan saat itu 

juga. Contoh: “Abi‟u”آبيع (aku menjual) dan “Asytari”, ي آشتر  (aku membeli) 

dengan maksud sekarang.
18

 

Jual beli mempunyai lima unsur, yaitu; penjual, pembeli, barang yang 

diperjualbelikan, ijab dan qabul atau serah terima, suka sama suka atau kerelaan. Hal 

ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Penjual adalah pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang 

diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.penjual harus cakap 

melakukan penjualan (mukallaf). 

b. Pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan uangnya 

(hartanya). 

c. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh 

syara‟ untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli. 
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d. Transaksi jual beli berbentuk serah terima. Transaksi dimaksud,  dapat 

berbentuk tertulis, ucapan atau kode yang menunjukkan terjadinya jual 

beli. Sebagai contoh, penjual mengatakan baju ini harganya Rp.  

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau baju itu diberikan perangko atau 

keterangan oleh penjual dengan harga tersebut. Kemudian pembeli 

menyerahkan uang sebagai harga baju. Hal itulah yang disebut serah 

terima (ijab qabul). 

e. Persetujuan kedua belah pihak adalah pihak penjual dan pihak pembeli 

setuju untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.
19

 

Syarat jual beli ada yang terkait dengan pelaku akad, ada juga yang terkait 

dengan  ma‟qud „alaihi (barang yang diakadkan/diperjualbelikan) atau mahallul „aqd 

(tempat berakad). Artinya, harta yang akan dialihkan kepemilikannya dari salah satu 

pihak kepada pihak yang lain, baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan 

nilai atau harga tertentu.
20

  

a. Syarat-syarat pelaku akad 

Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan mumayyiz (dapat 

membedakan antara yang hak dan yang batil). Akad jual beli tidak sah 

dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum 

mumayyiz. 

Bagi orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual 

beli yang dila lakukan ketika sadar hukumnya sah, sedangkan yang 

dilakukan saat kambuh (penyakit gilanya) tidak sah. Akad jual beli anak 
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kecil yang sudah mumayyiz hukumnya sah, hanya saja memerlukan izin 

wali. Jika walinya mengizinkan maka hukumnya sah secara syar’i.
21

 

b. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan 

Barang yang hendak diperjualbelikan harus memenuhi enam syarat 

berikut : 

 Suci secara esensi. 

 Bisa dimanfaatkan. 

 Hak milik orang yang melakukan akad. 

 Bisa diserahterimakan oleh pelaku akad. 

 Barangnya diketahui.
22

  

5. Macam-Macam Jual Beli 

Dari aspek obyeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu:
23

 

a. Bai‟ al-Muqayyadah. 

Yaitu jual beli barang dengan barang yang biasa disebut jual beli barter. 

b. Bai‟ al-Muthlaq. 

Yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual 

barang dengan harga secara mutlak. 

c. Bai‟ al-Sharf. 

Yaitu menjualbelikan alat pembayaran dengan yang lainnya. 

d. Bai‟ al-Salam. 
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Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi‟ 

melainkan berupa dain (tanggungan). Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

jual beli di dunia maya, contoh jual beli lewat internet, online dan lain-

lain.  

6. Bentuk Jual Beli yang Dilarang 

Jual beli yang dikatakan terlarang adalah mengacu dan memerhatikan 

jenis-jenis kontrak, yang amat umum di Arab pada masa itu. Ada beberapa jenis jual 

beli yang terlarang dan dinyatakan haram oleh Nabi Muhammad SAW karena 

mengandung unsur-unsur riba, eksploitasi, penipuan, penggelapan, kecurangan, 

keterangan dusta, ketidakadilan, judi, ataupun ketidakjujuran.
24

 

a. Muzabanah, jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya dengan sesuatu 

yang tidak diketahui jumlah atau harganya. Ini biasanya berlaku bagi buah 

yang masih di pohon yang dipertukarkan dengan buah kering. 

b. Munabadzah, jual beli tanpa kesepakatan antara penjual dan/atau pembeli. 

c. Habal al-Habalah, jual beli janin di dalam perut. Atau misalnya seseorang 

membeli seekor unta betina dengan janji ia akan membayar harganya jika 

ternyata unta itu melahirkan seekor unta betina. 

d. Mulamasah, jual beli dengan sentuhan. Seseorang membeli baju hanya 

dengan menyentuhnya tanpa membuka, melihat ataupun memeriksanya. 

e. Muhaqalah, yakni jual beli barang yang belum layak di perjualbelikan. 

f. Mua‟awamah, jual beli buah ketika masih di pohon selama setahun, dua 

tahun atau lebih baik buah itu ada maupun tidak. 

g. Mukhabarah, yaitu meminjamkan tanah dengan sistem bagi hasil.  
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h. Tsunayyah,  yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan  barang yang 

menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian barang 

yang tidak jelas .
25

 

B. Tinjauan Umum Gratifikasi 

1. Definisi Gratifikasi 

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang 

menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga 

penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber 

kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga 

koupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui 

bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penaggulanganya 

maupun pemberantasannya. 

Lord Acton dikutip dalam buku karangan Ermansjah Djaja yang berjudul 

“Memberantas Korupsi Bersama KPK”, pernah membuat sebuah ungkapan yang 

menghubungkan antara korupsi dengan kekuasaan, yakni “power tends to corrupt, 

and absolute power corrupts absolutely”, bahwa “kekuasaan cenderung untuk 

korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”.
26

 

Bukan hanya di Indonesia saja, di belahan dunia lain pun tindak pidana 

korupsi juga selalu mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan tindak pidana 

lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak 
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negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai 

kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap 

kehidupan antarnegara.
27

 

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena 

tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan 

masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, 

politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa 

karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.
28

 

Hal tersebut dapat dipahami sebagaimana yang terdapat pada alinea 

pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menjelaskan 

sebagai berikut : 

“Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip 

demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan 

integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena 

korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan 

pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah 

pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasinal. Dalam 

melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 

yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata 

pemerintahan yang baik dan kerja sama internasinal, termasuk 

pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.” 
29

 

 

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 

yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam 
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bahasa latin “corruptio” atau “corruptus” artinya suatu perbuatan yang busuk, 

buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, 

kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.
30

 

Pengertian dari korupsi secara harfiah menurut John M. Echlos dan Hassan 

Shadaly dikutip dari buku “Memberantas Korupsi Bersama KPK”, yakni berarti jahat 

atau busuk, sedangkan menurut A.I.N. Kramer SR mengartikan kata korupsi sebagai; 

busuk, rusak atau dapat disuap.
31

 

Huntington dikutip dalam buku berjudul “Strategi Pencegahan dan 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” karangan Syarif Fadillah, mengemukakan 

bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari public official atau para pegawai 

dari norma-norma yang di terima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
32

 

Di dalam buku Helbert Edelherz yang berjudul “The Investigation of 

White Collar Crime, A Manual for Law Enforcement Agencies”, dikutip dalam buku 

karangan Ermansjah Djaja yang berjudul “Memberantas Korupsi Bersama KPK”, 

dijelaskan bahwa perbuatan pidana korupsi diartikan sebagai kejahatan kerah putih, 

yakni suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal yang dilakukan 

secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau 
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kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk 

mendapatkan bisnis/keuntungan pribadi.
33

  

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut hukum positif 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

a. Secara melawan hukum atau wederrechtelijk. 

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi.
34

 

c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

d. Dilakukan dalam keadaan tertentu.
35

 

Lilik Mulyadi dalam buku karangannya yang berjudul “Tindak Pidana 

Korupsi di Indonesia”, menyatakan bahwa yang disebut sebagai tindak pidana 

korupsi adalah : 

a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu 

kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau sesuatu badan 

yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau 

perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan keuangan 

negara atau daerah dan badan hukum lain, yang mempergunakan modal 

atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. 

b. Perbuatan yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau 

pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, 

serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 
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 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama, . . . . , hal. 7-8. 
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c. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 

420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
36

 

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan 

munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan 

berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya adalah pemberian 

hadiah, hal tersebut seringkali dianggap sebagai ucapan terima kasih atau ucapan 

selamat kepada seorang pejabat.  

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang 

memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain meupakan hal yang 

diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi 

keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak 

hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha 

untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi 

integritas, independensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang 

tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.
37

 

Para pembentuk undang-undang berusaha dengan gigih membuat jaring 

hukum yang sangat rapat agar tidak ada celah-celah kemungkinan bebasnya pegawai 

negeri dari jaring hukum dalam menerima setiap pemberian dalam bentuk apapun 

dan dari siapapun. Oleh karenanya Undang-Undang pemberantasan tindak pidana 

korupsi dibuat sedemikian rupa dan mengatur semua hal yang menyangkut tentang 

penyelewengan keuangan negara sampai pegawai negeri yang menerima uang 

dengan maksud jahat diatur juga dalam Undang-Undang ini.  
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Pada akhirnya pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukkan 

gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 dimana undang-undang tersebut merubah sekaligus melengkapi 

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum 

ada. 

Secara singkat gratifikasi dapat diartikan sebagai uang hadiah kepada 

pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.
38

 Gratifikasi berasal dari bahasa belanda, 

gratikatie yang kemudian diadopsi menjadi bahasa inggris yang berarti hadiah. 

Istilah gratifikasi yang dalam bahasa Inggris disebut gratification adalah istilah yang 

muncul di negara-negara Anglo Saxon dan Eropa kontinental. 

Istilah gratification muncul karena sulitnya pembuktian mengenai suap 

(bribery). Sebelumnya gratification lebih dikenal dengan kata gift (pemberian) akan 

tetapi gratification dan gift memang hampir memiliki pengertian yang sama, namun 

terdapat perbedaan diantara keduanya, secara kontekstual dapat dijelaskan mengenai 

pengertian gratifikasi (gratification) dan pemberian (gift), yaitu : bahwa gift adalah 

perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari sesorang pada orang lain tanpa pamrih 

atau mengharap imbalan sedangkan. Gratification adalah upah atau imbalan dari 

seseorang (pemberi) kepada orang lain (penerima) tanpa diminta atau diperjanjikan 

terlebih dahulu, atas suatu pelayanan atau keuntungan yang didapat oleh pemberi.
39

 

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi 

pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

                                                             
38

 http://kbbi.web.id/gratifikasi/diakses tanggal 10 Agustus 2016 

39
 Andi Haerul Karim, Penerapan Pasal 12, . . . . , hal. 37-38 

http://kbbi.web.id/gratifikasi/diakses


33 
 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan 

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di 

luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa 

sarana elektronik.
40

 Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan 

dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau 

kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satunya adalah 

pemberian hadiah, hal tersebut seringkali dianggap sebagai ucapan terima kasih atau 

ucapan selamat kepada seorang pejabat. hadiah sebagai suatu perbuatan atau 

tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain 

meupakan hal yang diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk 

dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka 

pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih. Hal ini 

dilakukan mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) 

yang dirasakan sulit pemberantasannya sehingga diperlukan suatu undang-undang 

yang ampuh. Pengaturan UU No. 20 Tahun 2001 tersebut berlandaskan pada 3 (tiga) 

landasan yaitu Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis. 

Dari pengertian diatas jelas gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. 

Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan  untuk memperoleh keputusan 

tertentu, tetapi lebih kepada rasa ikhlas. Sedangkan gratifikasi jelas mempengaruhi 

keputusan seseorang. 

Barang atau jenis pemberian yang ditujukan kepada Pegawai Negeri atau 

Pejabat Penyelenggara Negara rawan terjadi tindak pidana korupsi. Perbuatan 

tersebut bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Pegawai 
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Negeri Sipil maupun Pejabat Penyelenggara Negara. Barang atau jenis pemberian ini 

disebut dengan gratifikasi. Dalam Pasal 418 KUHP disebutkan bahwa : 

 “Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu 

atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan 

itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau 

yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada 

behubungan dengan jabatan itu, dipidana dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan/atau 

denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah.”
41

 

 

Adapun yang diancam hukuman menurut pasal ini adalah pegawai negeri 

yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, 

bahwa apa yang hadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau 

hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau 

menjanjikan sesuatu itu ada hubungannya dengan jabatan pegawai negeri yang 

tersebut.
42

 

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam 

Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi 

dirumuskan sebagai berikut:  

1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara 

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya 

dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan 

ketentuan:  

a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih 

pembuktiaannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 

dilakukan oleh penerima gratifikasi;  

b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh 

penuntut umum:  

2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 

                                                             
41

 Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

42
 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama, . . . . , hal. 541. 
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200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
43

 

 

Pengecualian: Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) : 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika 

penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.
44

 Gratifikasi termasuk dalam tindak pidana korupsi aktif, 

seperti: 

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud 

menguntungkaan diri sendiri atau orang lain secara melawan hokum, atau 

dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan 

sesuatu  atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan 

sesuatu bagi dirinya sendiri. (pasal 12 huruf e uu PTPK No. 12 Tahun 2001) 

2. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugas 

meminta, menerima, atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri atau 

penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut karena memiliki 

hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal bukan merupakan hutang 

(huruf f). 

3. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugas 

meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah 

                                                             
43

 Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

 

44
http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi/diakses tanggal 

delapan belas Juli 2016 

http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi/diakses


36 
 

merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan 

merupakan hutang (huruf g).
45

 

Sebagaimana pemaparan di atas, bahwasanya gratifikasi dinyatakan 

sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam UU Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi UU No. 20 Tahun 2001, meskipun pada sejarahnya 

gratifikasi secara tersirat sudah di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, namun terjadi pembaruan hukum pidana 

khusus korupsi. Hal ini dilakukan mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa 

(extra ordinary crime) yang dirasakan sulit pemberantasannya sehingga diperlukan 

suatu undang-undang yang ampuh. Pengaturan UU No. 20 Tahun 2001 tersebut 

berlandaskan pada 3 (tiga) landasan yaitu Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis 

dan Landasan Yuridis. 

Gratifikasi merupakan kebiasaan masyarakat yang telah dikriminalisasi, 

ada dua jenis gratifikasi pertama, pemberian hadiah biasa yang diberikan kepada 

pejabat negara tanpa imbalan apaun. Kedua, gratifikasi yang dapat dikategorikan 

sebagai suap karena sipemberi hadiah berharap adanya imbalan dari pejabat yang 

diberi hadiah itu. Dua jenis gratifikasi itu sekarang telah dilarang secara resmi oleh 

pemerintah, gratifikasi yang berupa pemberian hadiah biasa di atur oleh pasal 11 UU 

Tipikor. Suap sudah pasti gratifikasi sedangkan gratifikasi belum tentu suap, jika 

suap berkaitan dengan proyek secara langsung maka hal itu tidak pada gratifikasi, 

gratifikasi umumnya untuk menjalin hubungan baik dengan pejabat Negara. 

 

                                                             
45

 Surachmin dan Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), hal. 30. 



37 
 

2. Contoh Gratifikasi 

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain : 

a. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat 

memengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif. 

b. Cindera mata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan. 

c. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan 

sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas 

kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR 

dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan 

agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan 

tegas terhadap pelaku. 

d. Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek. 

e. Pemberian hadiah barang atau uang sebagai ucapan terima kasih karena 

telah dibantu; 

f. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat 

perkawinan anaknya; 

g. Pemberian tiket perjalanan dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri 

atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma; 

h. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk 

pembelian barang atau jasa dari rekanan; 

i. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada 

pejabat/pegawai negeri; 
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j. Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh 

Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
46

 

k. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat. 

l. Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan. 

m. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah 

tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran 

tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan 

tambahan dana dapat menggunakan kotak amal). 

n. Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran 

(baik nilai ataupun harganya). 

o. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan. 

p. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan 

yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan 

jumlah tidak masuk akal.
47

 

3. Subjek Gratifikasi 

Tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang dilakukan oleh 

pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 

12 B ayat (1) huruf a dan b, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

merupakan tindak pidana korupsi baru yang dalam Undang-Undang Anti Korupsi 

sebelumnya tidak atau belum diatur.
48

 

                                                             
46 https://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi/diakses tanggal 15 Juli 2016. 

 
47

 https://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi/diakses tanggal 15 Juli 2016 
 
48

  Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama, . . . . , hal. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi/diakses%20tanggal%2015%20Juli%202016
https://id.wikipedia.org/wiki/Gratifikasi/diakses
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Berdasarkan Pasal 12 B Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

Tindak Pidana Korupsi, maka yang menjadi subjek tindak pidana gratifikasi adalah:  

1) Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang kepegawaian; 

2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana;  

3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau 

daerah.
49

 

 

a. Pegawai Negeri  

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999, meliputi :  

1) Menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima 

bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau  

2) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 

mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau 

masyarakat.
50

 

 

b. Penyelenggara Negara  

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme.   

Yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara 

yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan 

pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa 

Penyelenggara Negara meliputi: 

1) Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;  

2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 

3) Menteri; 

4) Gubernur; 

5) Hakim; 

6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan 

                                                             
49

 Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. 

 
50

 Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil. 
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7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.
51
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 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gratifikasi dalam Perspektif Islam 

Dalam Islam, hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang 

lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan yang diberikan atas 

dasar cinta dan penghargaan serta ikhlas karena Allah SWT. Dan memiliki hukum 

mubah atau  boleh. Namun jika dilihat dari pemberian hadiah tersebut yang mana 

adakalanya menimbulkan kerugian pada seseorang,  maka masalah tersebut dapat 

masuk dalam kaidah saddu dzari’ah. Saad adz-dzari’ah  yaitu perbuatan yang 

dilakukan seserang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir 

dengan kerusakan.
1
 Dalam hal ini ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan 

itu di larang yaitu
2
: 

1. Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan. 

2. Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan. 

3. Perbuatan yang diblehkan syara‟ mengandung lebih banyak unsur 

kemafsadatan.  

  Dzari‟ah terbagi menjadi dua segi; segi kualitas kemafsadatannya, dan segi 

jenis kemafsadatannya:
3
 Dzari‟ah dari segi kualitas kemafsadatannya, yaitu: 

1. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. 

                                                             
1
 Rahmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV.Pustaka Setia), hal. 132 

 
2
 Rahmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh, . . ., hal. 133 

 
3 Rahmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh, . . ., hal. 133-135 
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2. Perbuatan yang boleh dilakukan kaarenaa jarang mengandung 

kemafsadatan. 

3. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besarakan membawa 

kemafsadatan. 

4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung 

kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadataan. 

Dzari‟ah dari segi kemafsadatan yaang ditimbulkan meliputi : 

1. Perbuatan yang membawa pada suatu kemafsadatan. 

2. Suatu perbuatan  yang pada dasar dibolehkan atau dianjurkan tetapi 

dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik 

disengaja ataupun tidak. 

Dari penjelasan diatas dapat suatu contoh seperti pemberian dalam 

bentuk apapun awalnya boleh saja tetapi, karena pemberian tersebut memiliki 

maksud tertentu  misalnya berkaitan dengan jabatan maka pemberian tersebut 

dikategorikan sebagai gratifikasi karena pemberian tersebut disalahgunakan dalam 

arti untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan orang lain.
4
 Gratifikasi 

tersebut dapat diartikan sebagai suap, dan suap adalah pekerjaan yang sangat 

dilaknat oleh Allah SWT. Bukan hanya bagi orang yang menerima suap, orang 

yang memberi suap juga tidak luput dari laknat Allah SWT. 

Anjuran untuk saling memberikan hadiah tujuannya adalah untuk 

mempererat hubungan kasih sayang dan mengikis segala bentuk jurang pemisah 

                                                             
4
 Muqtadir, Uang Haram (Jakarta: Amzah, 2006), hal. 56. 
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antara si pemberi dan yang menerima pemberian. Namun sebagaimana yang 

penulis jelaskan tadi, memang perlu diingat bahwa menerima uang atau hadiah 

sebagai balasan atau jasa atau pelicin tidak dibolehkan. Sebab, hadiah pada situasi 

seperti itu diberikan untuk kompensasi atas bantuan seseorang. Setiap orang 

dituntut untuk membantu mewujudkan maslahat orang lain dan menjauhkan 

mudarat darinya. 

Setiap orang juga dianjurkan memberikan pemberian kepada rang lain 

sebagaimana dalam firman Allah surat al baqarah ayat 177 yang berbunyi : 

                        

                          

                         

                    

                           

    

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

 kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 

 Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

 memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

 orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

 orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 

 mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang 

 menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 

 kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-



44 
 

 

 

 orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang 

 bertakwa. (QS. Al- baqarah: 177):
5
 

Ayat diatas merupakan  anjuran untuk berbagi memberi harta baik 

berupa hibah ataupun sedekah pada orang-orang yang kita cintai dan kasihi, juga 

orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. 

Hibah dalam islam islam yaitu pemberian kepemilikan pada suatu harta 

yang diketahui atau tidak diketahui disebabkann karena sulitnya untuk diketahui, 

ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika masih hidup, tanpa ada ganti dan 

dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau 

sejenisnya, oleh orang yang boleh membelanjakan harta.
6
 Namun sekarang bukan 

praktik hibah yang terkenal melainkaan gratifikasi. 

Setiap orang harus mengikhlaskan niatnya kepada Allah SWT, dan 

hanya mengharap-Nya semata dalam pekerjaannya. Sikap seperti ini akan 

mendatangkan pahala yang besar. Praktik gratifikasi yang terjadi ditengah-tengah 

masyarakat ini menimbulkan banyak sekali kerugian, padahal telah ada 

larangannya sebagaimana Nabi bersabda : 

                                                             
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Terbit Terang, 

2002), hal. 43. 

 
6 Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al- Islami wa Adillatuhu, terj v. Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 523 
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اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َلَعَن اللَّهُ َعْن ُعَمَر ْبِن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأبِيِه َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى 

 7الرَّاِشَي، َواْلُمْرَتِشَي ِفي اْلُحْكمِ 

Artinya :“Dari Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya dari abu Hurairah, dari 

Nabi Saw berkata: Allah melaknat orang yang menyuap dan yang 

disuap yang banyak terjadi pada masalah hukum”. (HR. Ibnu Hibban) 

Segala dalil yang menyangkut larangan gratifikasi  menekankan 

pemahaman bahwa segala bentuk hadiah, baik yang berupa barang, uang atau 

yang lainnya statusnya dianggap sebagai suap. Sebagaimana hadiah pejabat 

dianggap sebagai gratifikasi walaupun pejabat terkait menjalankan tugasnya 

secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dikutip dari sebuah 

literatur dikatakan bahwa suatu kaum yang biasa melakukan suap menyuap akan 

mendapatkan bencana kemarau panjang. Selain itu, suatu kaum yang menyukai 

suap, mereka akan dihinggapi ketakuatan.
8
  

Dalam literatur klasik memang tidak ditemukan tentang konsep 

gratifikasi, yang ada hanyalah  hibah, hadiah, sedekah dan suap (yang 

diasumsikan sebagai risywah). Namun, gratifikasi sendiri pada hakikatnya juga 

merupakan hibah dalam pandangan sebahagian orang. 

Sebenarnya diperbolehkan untuk memberikan hadiah atau uang 

tambahan kepada pegawai bawahan yang miskin dan keadaannya sangat 

                                                             
7
 Muhammad bin Hibban,  Shahih Ibnu Hibban,(Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 

nomor 5076 jilid 11, hal.476. 

 
8
 Ibnu Hamzah Al-Husain Al Hanafi Ad-Dimasyiqi, Asbabul Wurud (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2006), hal. 102. 
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memprihatinkan,  jika hal itu tidak mempengaruhi kerjanya dan tidak berdampak 

kepada instansi atau lembaga yang mengutusnya, umpamanya dengan 

memberikan kepadanya sesuatu setelah selesai bekerja dan dia tidak lagi 

membutuhkan pegawai tersebut. 

Agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum atau syari‟at yang 

berlaku, maka sebaiknya dipisahkan antara pemberian hadiah karena pekerjaan 

dengan pemberian hadiah karena faktor lain, seperti ingin membantunya karena 

dia miskin atau karena dia sedang sakit dan membutuhkan uang. Walaupun 

demikian, sebaiknya jika seseorang ingin membantunya hendaknya 

memberikannya di waktu lain dan pada kesempatan yang berbeda, supaya 

menjadi lebih jelas bahwa dia memberikan hadiah itu semata-mata faktor 

kemanusiaan, bukan karena pekerjaannya. Itupun sebaiknya dihindari sebisa 

mungkin dan janganlah menjadi sebuah kebiasaan, demi menjaga diri kita dari 

sesuatu yang diharamkan dalam Islam. 

Ketentuan gratifikasi secara syari‟at tentu lebih luas dari ketentuan  

yang adadalam pasal 5 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebab dalam undang-

undang tersebut, suatu hadiah hanya dianggap sebagai gratifikasi bila dengan 

maksud supaya pegawai terkait melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Baik kewajiban itu 

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.    

Pemaknaan gratifikasi sekarang dengan  pengertian hadiah dalam Islam 

sangatlah bertolak belakang pada zaman sekarang. Hadiah dalam Islam tak lain 
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adalah sebagai sarana tolong menolong sesama umat. Sedangkan gratifikasi 

bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan menjatuhkan orang lain.  

Gratifikasi memunculkan banyak sisi kemudharatan. Karena akibat 

gratifikasi ini adalah munculnya ketidakadilan dan hilangnya kebijaksanaan dari 

pejabat tertentu. Gratifikasi juga dapat dikatakan sebagai perbuatan dzalim 

terhadap negara. Karena itu, tidak salah jika negara melarang dengan keras adanya 

gratifikasi. Melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan, 

maka Islam dengan jelas mengharamkan adanya gratifikasi.
9
 Gratifikasi 

digolongkan sebagai salah satu bentuk korupsi. Sedangkan korupsi di Indonesia 

sendiri seakan telah membudaya dan sulit untuk dihilangkan.
10

  

Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam fikih terdapat metode yang 

dinamakan  sadd adz-dzariah, yaitu upaya pencegahan agaar tidak terjadi sesuatu 

yang menimbulkan dampak negatif.
11

 Saad adz- dzari‟ah dapat dijadikan hujjah 

dalam mentukan hukum islam apabila tidak ditemukan jawaban dari permasalah 

yang muncul dari sumber hukum islam utama yakni al qur‟an dan hadist. 

Hukum islam tidak hanya mengatur perilaku manusia yang sudah 

dilakukan, tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum 

islam yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan(mafsadah)
12

. 

Penekanannya terdapat pada akibat dari perbuatan tersebut tanpa harus melihat 
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motif  si pelaku. Jika akibat dari perbuatan tersebut adalah sesuaatu yang 

mafsadah maka haruslah dicegah, artinya jika perbuatan yang belum dilaakukan 

diduga keras menimbulkan kerusakan maka dilaranglah hal-hal yaang mengarah 

kepada perbuatan tersebut. 

Jadi dikarenakan akibat dari gratifikasi yang dapat menghilang 

kebijaksanaan dan kewibawaan seorang pejabat negara, gratifikasi dapat 

dikatakan merupakan perbuatan zalim.  Pemerintah dengan tegas melarang praktik 

gratifikasi
13

.  

Untuk menetapkan  hukum yang mengharamkan kepada tujuan, dalam 

saad adz-dzariah, ada tiga hal yang harus dipenuhi: 

1. Tujuan, jika tujuannya dilarang maka jalannyapun dilarang da jika 

tujuannya wajib, maka jalannyapun diwajibkan. 

2. Niat, jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya 

halal, dan jika niatnya haram maka hukum sarananyapun haram. 

3. Akibat dari suatu perbuatan itu, jika akibat dari suatu perbuatan 

menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariah, maka wasilah 

hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah 

kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan,  maka hukumnya tidak 

boleh.
14

  

 Dari penjelasan tersebut maka dapat ditetapkan hukum gratifikasi 

adalah haram, hal ini ditetapkan karena dalam praktik gratifikasi memiliki unsur-
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  Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Bandung: Alumni, 2007), hal. 

25. 
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unsur kerusakan, dan bahkan samaa sekali tidaak memberikan manfaat bagi 

siapun juga. Melihat dari akibat yang ditimbulkan dari gratifikasi hanya 

menimbulkan suatu kerusakan, maka islam mengharamkan gratifikasi dalam 

bentuk apapun, sebagaimana yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. 

Hukum ini didapat melalui pendekatan teori saad adz-dzari’ah. 

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Barang Hasil Gratifikasi. 

Tidak ada larangan bagi kita dalam melakukan transaksi jual beli, 

asalkan tidak melanggar syari‟at dan hukum positif yang berlaku. Ada beberapa 

jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, salah satunya adalah jika seseorang 

meyakini bahwa barang yang dipajang untuk diperdagangkan itu adalah hasil 

curian atau pemerasan atau orang yang menawarkannya bukanlah pemilik resmi 

dan bukan juga orang yang ditugasi untuk menjualnya, maka haram baginya untuk 

membeli barang tersebut, karena dengan membelinya berarti telah membantu 

melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran serta menghilangkan barang dari 

pemilik yang sebenarnya.  Selain itu, dalam perbuatan tersebut terkandung 

tindakan menzhalimi orang lain serta mendukung kemunkaran dan bergabung 

dengan pelakunya dalam berbuat dosa.
15

 

Dalam hal jual-beli harus memenuhi syarat sahnya jual beli 

sebagaimana telah dijelaskan dalam landasaan teori, perlu diketahui bahwa 

persyarataan sahnya juaal beli yang harus terpenuhi berkaitan dengan barang yang 

diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu: 
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 Syaikh Ahmad bin „Abdurrazaq ad-Duwaisy, Fatwa-Fatwa Jual Beli, Terj. M. 

Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2004), hal.86. 
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1. Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya) merupakan 

barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang 

haram secara dzatnya, haram untuk diperjualbelikan. 

2. Objek  jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang diperbolehkan 

melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat 

pemilik memberi izin atau rida terhadap apa yang dilakukannya, karena 

yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah ridha pemilik
16

 . 

Rasulullah SAW bersabda sesuai dengan perintah Rasulullah SAW 

sebagai berikut : 

ْيَع َلْيَس ِعْنِدي  َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم، َقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، يَْأتِيِني الرَُّجُل فَ ُيرِيُد ِمنِّي اْلب َ

وِق؟ فَ َقاَل:   17«كِعْندَ ََل تَِبْع َما َلْيَس »َأَفَأبْ َتاُعُه َلُه ِمَن السُّ

“Dari hakim bin hizam,berkata: “wahai rasulullah, seseorang lelak 

mendatangiku dan ingin mengadakan transaksi jual beli dariku akan 

barang yang tidak aku muliki, apakah bolehaku membeli barang yang ia 

inginkan dipasar? Rasullah Saw menjawab: janganlah engkau menjual 

barang yang tidak engkau miliki”. (H.R Abu Daud. No 3503) 

Berdasarkan hadist tersebut jelas dikatakan bahwa “janganlah kamu 

menjual apa-apa yang tidak ada disisimu (bukan milikmu)” kata-kata 

tersebut terdapat pemahaman yang bersifat umum, sebab menggunakan 

kata (shighat) yang bermakna umum yaitu  “apa-apa”. Ungkapan ini 

mencakup barang yang belum ada pada saat jualbeli, seperti kejadian 
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  Asyrof Abdul Maqshud, Fiqh Wa Fatawaal Buyu’, hal. 24. 
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dalam hadist ini, makna umumnya juga mencakup pula barang yang sudah 

ada tetapi milik orang lain yang dijual tanpa seijin dari pemilik,atau barang 

yang diperoleh dari jalan yang tidak baik dalam hukum islam seperti 

mencuri, merampok, memaksa dan sebagainya
18

. Semuanya secara umum 

termasuk dalam kategori menjual barang yang bukan hak milik. 

Jadi kendatipun hadist tersebut mempunyai asbabul wurud yang khusus, 

yaitu menjual barang yang belum ada, namun pengertian yang diambil 

adalah pengertian yang bersifat umum, berdasarkan keumuman lafazhnya. 

Ini sesuai dengan kaidah ushul yaitu makna yang dijadikan patokan adalah 

makna berdasarkan keumuman lafazh, bukan berdasarkan kekhususan 

sebab
19

.  

  Berkaitan dengan kepemilikan suatu barang, kepemilikan berasal dari 

bahasa arab “malaka” yang artinya memiliki. Dalam bahasa arab ”milik” berarti 

penguasaan  seseorang terhadap barang atau hartanya dan barang tersebut dalam 

genggamannya baik secara rill maupun secara hukum.
20

 Kepemilikan merupakan 

ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan oleh syariah. Ketika 

seseorang mendapatkan sesuatu barang atau harta melalui cara-cara yang 

dibenarkan dalam Islam, maka terjadilah suatu hubungan antara baraang tersebut 
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  „Abdul „Azhim  Jalal Abu Zaid, Fikih Riba (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 

hal. 99. 
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dengan orang yang memperolehnya, hubungan ini memungkinkan untuk  

menikmati maanfaat dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama 

tidak melanggar syara‟.
21

 Jadi selain pemilik sah secara syara‟ diakui, makaa tidak 

sah mempergunakan atau memanfaatkan harta tersebut. 

  Seseorang yang mendapatkan harta melaui cara yang tidak dibenarkan 

oleh syara‟ itu berarti harta tersebut bukan miliknya.
22

 Hak milik individu 

terhadap harta dapat diperoleh harus sesuai dengaan syariat Islam yaitu dengaan 

cara bekerja ataupun, pemberian yang sah tdak boleh memakan harta secara 

bathil. Menggunakannya pun harus sesuai dengan syariat Islam, tidaak digunakan 

untuk hal-hal yang dilarang dalam agama.
23

  

  Jadi,  dalam jual beli diantara syarat sahnya jual beli adalah barang yang 

dijual harus merupakan hak milik orang yang menjual. Jika bukan hak milik orang 

yang menjual maka transaksi jualbeli tidak sah/batal. Untuk kasus yang terjadi 

yaitu seseorang menerima gratifikasi dari orang lain, lalu ia langsung menjual 

barang hasil gratifikasi itu, barang tersebut sesungguhnya bukanlah hak milik 

dirinya karena latar belakang dia memperoleh barang itu melalui gratifikasi yang 

telah terjawab bahwa gratifikasi adalah haram hukumnya. 
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  Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: BPFE, 2004), 
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  Seseorang tidah berhak menjual apapun yang bukan miliknya,
24

. Hal ini 

juga berlaku terhadap harta yang diperoleh dari gratifikasi, sebenarnya barang 

hasil gratifikasi itu adalah milik negara, dan yang berhak memperjualbelikannya 

adalah negara melalui menteri keuangan. Penjual haram menjual barang hasil 

gratifikasi kepada orang lain, dan jualbeli tersebut adalah tidak sah/batal. 

Hal ini didasarkan pada maqasid syariah dalam kepemilikan harta, 

maqasid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh 

syara‟ dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau tujuan dari syariat, 

atau rahasia dibalik perencanaan hukum oleh syar’i. Salah satu dari tujuan adanya 

hukum islam adalah berkaitan dengan harta.
25

 

Memelihara kepemilikan harta secara individu, umum dan kepemilikan 

negara merupakan salah satu dari lima unsur kemaslahat dalam maqasid 

syariah(tujuan syariah). Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat 

dibedakaan menjadi tiga peringkat: 

1. Memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti syariat tentang 

tatacara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain 

dengan cara yang tidak sah, apabila aturan tersebut dilanggar maaka akan 

mengancam eksistensi harta. 

2. Memelihara harta dalam peringkat hajjiyat, seperti jual beli. 

3. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentaang 

menghindarkaan diri dari penipuan, haal ini erat kaitaannya  dengan etika 
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muamalah, juga mempengaruhi kepada sah tidaknya jualbeli itu, sebab 

peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarta adaanyaa peringkat 

pertama dan kedua. 

Berdasarkan hal tersebut, orang yang mengetahui bahwa barang 

tersebut hasil gratifikasi atau hasil pemerasan maka hendaklah dia menasehati 

dengan cara yang baik, lembut, dan penuh hikmah agar dia tidak lagi melakukan 

hal tersebut. Jika dia tidak mau menghentikan kebiasaan tersebut dan tetap 

mengulangi kejahatannya tersebut maka dia wajib melaporkan tindakan tersebut 

kepada pihak yang berwenang agar pelakunya diberi hukuman yang setimpal 

dengan kejahatannya serta mengembalikan hak tersebut kepada dan ketakwaan. 

Karena hal itu sebagai tindakan mencegah orang zhalim dari kezhalimannya 

sekaligus sebagai pertolongan baginya dan bagi orang yang dizhalimi.
26

 

Menolong orang yang berbuat zhalim itu adalah dengan mencegahnya 

dari perbuatan zhalim dan pelanggaran yang dilakukannya. Sedangkan menolong 

yang dizhalimi adalah dengan berusaha mengembalikan haknya kepadanya serta 

menghalangi orang zhalim dari menyakitinya. Tindakan tersebut termasuk fardhu 

kifayah. Jika tidak ada orang yang melakukan tugas tersebut secara resmi atau 

pihak yang lebih kuat darinya dalam menghalangi kekuatan orang yang berbuat 

zhalim dan bermaksiat, maka tugas itu jatuh kepada dirinya untuk dilaksanakan 

sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya, dengan penuh kelemah-lembutan, 

sebab itu adalah tujuan yang mulia. 
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Di antara jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu menjual barang 

yang diharamkan. Maksudnya bukan sebatas layaknya khamar, babi, ataupun 

bangkai, tetapi contohnya sebagai berikut,  jika Allah sudah mengharamkan 

sesuatu, maka dia juga mengharamkan hasil penjualannya. 

Jadi secara jelas kita ketahui bahwa gratifikasi itu sendiri diharamkan 

dalam Islam. Maka itu artinya menjual barang hasil gratifikasi itu dalam transaksi 

jualbeli adalah batal, karena syaraat sahnya jualbeli tidak terpenuhi yaitu barang 

tersebut harus milik sipenjual. Apalagi jika kita mengetahui bahwa barang 

tersebut diperoleh seseorang (yang menerima gratifikasi) adalah dengan cara yang 

tidak dibenarkan dalam Islam. Dan para penjual barang tersebut bukan lah pemilik 

dari barang itu, hal itu berarti jualbeli tersebut adalah haraam daan tidak sah 

karena syarat sahnya jual beli tersebut tidak terpenuhi, yaitu berkaitaan dengan 

objek yang diperjualbelikan milik sipenjual karena sesumgguhnya barang tersebut 

adalah sah milik negara.  Jadi dengan membeli barang tersebut itu sama saja 

dengan kita membantunya untuk lebih memperkaya dirinya dengan cara-cara yang 

diharamkan oleh agama dan ditentang oleh aturan perundang-undangan yang 

berlaku. Sebagaimana Firman Allah : 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 

 Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 

 (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-

 id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

 Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya 

 dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah 

 berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum 

 karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

 mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah 

 kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

 menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

 kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Qs. Al-

 Maidah:2)
27

 

  Ayat diatas menjelaskan bahwa kita boleh membantu dalam hal kejahatan, 

seperti membeli barang hasil dari gratifikasi dari sipenjual, karena berarti ikut 

membantu berbuat kerusakan.Namun lain halnya dengan kita membeli barang 

hasil gratifikasi yang telah berada di tangan dan menjadi milik negara, dalam hal 

ini berada di tangan Kemeterian Keuangan Republik Indonesia. Jika kita membeli 

barang tersebut dalam lelang yang dilakukan, maka itu tidaklah haram. Sebab 

menurut penulis barang tersebut telah berada pada posisi yang benar yakni 

menjadi milik dan kewenangan negara dan hasil penjualannya juga dikembalikan 

kepada kas negara untuk menggantikan kerugian atas perbuatan yang dilakukan 

oleh pelaku gratifikasi tersebut. Sementara itu pelakunya juga telah diproses dan 

dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
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C. Analisa Penulis 

   Dari pemaparan diatas penulis beranggapan bahwa gratifikasi merupakan 

perbuatan yang tidak dibenarkan, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif 

Gratifikasi berkaitan dengan objektifitas seseorang dalam memutuskan sesuatu, 

seseorang yang menerima gratifiasi tentu akan merubah keputusan dan pola 

pikirnya dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan maupun 

kewenangannya. Itulah salah satu alasanya mengapa gratifikasi tidak di benarkan. 

  Pada akhirnya, dalam permasalahan ini memang kembali pada pribadi 

masing-masing, apakah uang itu dimaksudkan sebagai hibah ataukah suap.  Jika 

bermaksud untuk mempunyai keinginan tertentu, baik kepentingan pribadi 

(individu), kelompok, maupun orang lain maka bisa juga berubah menjadi 

risywah (suap). 

 Adapun mengenai barang hasil gratifikasi sebenarnya tidak ada larangan 

asalkan barang tersebut di jual atau di lelang melalui institusi pemerintah. Itu 

artinya jika jual beli dilakukan selain melalui institusi berwenang maka jaul beli 

tersebut tidak di benarkan dan tidak sah. Hukum jual beli hasil gratifikasi dapat di 

kiaskan dengan jual beli barang hasil curian yang jelas hukumnya adalah haram. 

Menjalimi hak orang lain jeas dilarang dalam islam, dan perbuatan menjual 

maupun membeli barang tersebut berrarti sama juga membantu perbuatan 

maksiat. 

  Jika kita yakin bahwa barang yang ditawarkan adalah barang hasil curian, 

rampasan,  atau orang yang menawarkannya bukanlah pemiliknya dan bukan pula 
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wakil pemilik untuk menjualkan barang tersebut maka haram bagi kita untuk 

membeli barang tersebut,  karena membelinya berarti ikut terlibat menolong orang 

lain berbuat dosa dan melanggar syariat, juga menyebabkan tidak kembalinya 

barang tersebut ke tangan pemilik sebenarnya. Di samping itu, hukum perbuatan 

tersebut adalah haram karena hal itu mengandung unsur menzalimi orang lain, 

membiarkan kemungkaran, dan menyebabkan pembeli hasil curian itu bersekutu 

dalam dosa dengan pelaku pencurian. 

  Sepatutnya, orang–yang mengetahui bahwa barang dagangan tersebut 

adalah hasil gratifikasi atau hasil rampasan–memberikan nasihat kepada pelaku 

pencurian dengan penuh kelemah-lembutan dan sikap hikmah, agar si pelaku 

bertobat dari aktivitas tersebut.Akan tetapi, jika setelah dinasihati, dia tidak juga 

mau insaf dan tetap melakukan kejahatan, maka orang yang mengetahui kasus ini 

wajib melaporkannya kepada aparat berwenang agar aparat bisa memberikan 

hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan dan agar barang milik 

orang yang dicurinya bisa kembali ke tangan pemilik yang sebenarnya. 

Melaporkan kejahatan semisal ini itu termasuk tolong-menolong dalam kebajikan 

dan takwa karena tindakan ini bisa membuat jera pelaku tindakan kezaliman dan 

juga bisa menolong pihak yang dizalimi. 

  Adapun barang yang sudah terlanjur dibeli, lalu timbul keraguan bahwa 

jangan-jangan barang tersebut adalah barang hasil perbuatan yang dilarang, 

namun pembeli sendiri belum bisa memastikan dan menegaskan hal tersebut maka 

barang yang sudah dibeli tidak harus dipulangkan, namun jika pembeli tahu maka 

transaksi jual beli adalah transaksi jual beli yang  tidak sah. 



59 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian panjang yang telah penulis jelaskan dalam bab-bab 

sebelumnya mengenai jual beli barang hasil gratifikasi yang telah penulis himpun 

dari berbagai referensi, maka penulis mengambil kesimpulan yakni sebagai 

berikut : 

1. Sebagaimana gratifikasi dilarang dalam hukum positif, demikian juga 

pandangan hukum Islam. Sejak dulu Rasulullah dengan tegas melarang 

sahabat-sahabatnya untuk menerima gratifikasi. Maka dari itu hukum Islam 

secara tegas dalam al-Qur’an maupun sunnah melarang adanya gratifikasi. 

Sebab gratifikasi masuk dalam kategori korupsi, maka sangatlah jelas harus 

dihilangkan dan harus dijauhi. Dilihat dari segi kemaslahatan gratifikasi tidak 

banyak memberikan kemaslahatan, melainkan malah menimbulkan 

kemudharatan. Sebab intinya dalam gratifikasi yang diuntungkan adalah 

individu tertentu atau kepentingan perseorangan, dan menimbulkan kerugian 

bagi orang banyak. Gratifikasi memunculkan banyak sisi kemudharatan. 

Sebab akhibat gratifikasi ini adalah munculnya ketidakadilan dan hilangnya 

kebijaksanaan dari pejabat tertentu. Gratifikasi juga dapat dikatakan sebagai 

perbuatan dzalim terhadap negara. Karena itu, tidak salah jika negara 

melarang dengan keras adanya gratifikasi. Melihat dari sisi kemaslahatan dan 

kemudharatan yang ditimbulkan, maka Islam dengan jelas mengharamkan 

adanya gratifikasi 
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2. Setiap  kegiatan jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya, barang hasil 

gratifikasi merupakan barang atau harta yang diperoleh dari jalan  yang tidak 

baik  dan tidak dibenarkan dalam Islam.  Seseorang yang mendapat harta 

melalui cara yang tidak dibenarkan oleh syara’ berarti harta itu bukan 

miliknya. Orang yang menerima harta berupa hasil gratifikasi maka 

sebenarnya ia tidak berhak atas harta itu. Namun penerima gratifikasi yang 

menjual barang atau hartanya tersebut kepada orang lain maka hokum jual 

beli yang terjadi adalah haram dan transaksinya batal atau tidak sah karena 

tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yaitu barang tersebut haruslah hak 

milik si penjual. Tidak ada larangan bagi kita dalam melakukan transaksi jual 

beli, asalkan tidak melanggar syari’at dan hukum positif yang berlaku. Ada 

beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, salah satunya adalah jika 

seseorang meyakini bahwa barang yang dipajang untuk diperdagangkan itu 

adalah hasil dari perbuatan yang dilarang oleh syari’at. Menolong orang yang 

berbuat zhalim itu adalah dengan mencegahnya dari perbuatan zhalim dan 

pelanggaran yang dilakukannya. Sedangkan menolong yang dizhalimi adalah 

dengan berusaha mengembalikan haknya kepadanya serta menghalangi orang 

zhalim dari menyakitinya. Dengan membeli barang tersebut itu sama saja 

dengan kita membantunya untuk lebih memperkaya dirinya dengan cara-cara 

yang diharamkan oleh agama dan ditentang oleh aturan perundang-undangan 

yang berlaku. Namun jika membelinya dalam lelang negara menurut penulis 

itu dibolehkan, sebab barang tersebut telah berada di tangan pemerintah dan 
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hasil lelang itu dikembalikan lagi kepada kas negara untuk menutupi kerugian 

negara akibat praktek gratifikasi yang telah dilakukan. 

B. Saran-Saran 

1. Kepada Pemerintah, dalam hal ini dinas-dinas terkait, dan juga kepada ormas-

ormas Islam yang ada. Hendaknya mengadakan semacam seminar tentang 

Gratifikasi. Ini diperlukan mengingat gratifikasi bisa terjadi dimana saja, 

sama dengan korupsi pada umumnya. Maka dari itu menurut penulis penting 

bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang gratifikasi  agar 

masyarakat tahu bahaya yang ditimbulkan dari gratifikasi. Sebab banyak yang 

secaratidak sadar kurang memahami apa itu hadiah dan apa itu gratifikasi. 

2. Kepada Himpunan Mahasiswa dalam lingkungan IAIN Langsa juga perlu 

melakukan seminar mengenai gratifikasi. Agar para mahasiswa mendapatkan 

edukasi dan paham mengenai bahaya akan hukuman yang ditimbulkan oleh 

praktek gratifikasi. 
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