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 :  اهلل سبحانو وتعالىقَاَل 

نَـُهمْ  لَِيْحُكمَ  َوَرُسوِلوِ  اللَّوِ  ِإَلى ُدُعوا ِإَذا اْلُمْؤِمِنينَ  قـَْولَ  َكانَ  ِإنََّما  َسِمْعَنا يـَُقوُلوا َأنْ  بـَيـْ

 فَُأولَِئكَ  َويـَتـَّْقوِ  اللَّوَ  َوَيْخشَ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  ُيِطعِ  َوَمنْ  اْلُمْفِلُحوَن، ُىمُ  َوُأولَِئكَ  َوَأطَْعَنا

  اْلَفاِئُزونَ  ُىمُ 

 (10-14)سورة النور: 
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 ووالدتي والدي إلى 

 وابني وبنتي جتيوإلى زو 

 يَّ وإلى أخي وأختَ 

 وإلى كل من كان لو الفضل علي في سبيل إعداد ىذه الرسالة  

 ةالمتواضع الرسالة ىذهأىدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ح
 

 كلمة الشكر والتقدير

  :َّددِ   تِْاَمتَدد َ  َأْشددر  َ  َأنْ  َأىْلزِْعددِ   َرب   ىَلقَددو َ  ﴿أمحددا   حدده وتع ىل اددوئ  : و دد   

 ِعهَددددوِد َ  ِف  ِبَ مْحَتِدددد َ  ىَلأَْدِخْلددددِ    َدْ َضددددو    َصددددو ِ و أَْعَمدددد َ  ىَلَأنْ  ىَل :ِددددَا َّ  ىَلَعلَدددد  َعلَدددد َّ  أَتْدَاْمدددد َ 

  :لهددو«، ينددوق     ة  :الددو ىلىلين دد  :هلدد ا ددد    :ار ددة :دد   أتامدد  ب امدد1 ﴾  :صَّددوِ ِ َ 

 . » مروت  ىلعل  حلطوت  ىلعظيو ىل ه  جلال  ي هغ  كمو ىل :شر    ما : 

 َيْشدددر     ال َمددد ْ   :لَّدددعَ  َيْشدددر     ال»صدددالس ىلحدددالمو د  مدددو علددد  مددد  قدددو  ىلأصدددل  

 ىلعل  آ:ع ىل أص وبع أمجا  ىلم   هاهو بإحسون إئ ي م  :اي   . »2  : َّوسَ 

أ  دددددام بو:شدددددر   جلسيددددد  إئ مددددد  حدددددوعاة ىلشددددد ا  ف   دددددوز دددددد    : حدددددو:ة 

 عمد  ن  :داكت رىل  بصد     ديد  ماد  حممدا  :داكت رىلبوألخص مش ف رحدو:  ينيديلة 

 ين س دو   خري  جلس ء. ،عل     يهوهتمو  : يمة ىل رشود هتمو  :صو هة رشود 

أعيدددددوء جل دددددة  ر وقشدددددة :ترددددد مهو ب ددددد  ءس  : حدددددو:ة ىل إبدددددا ء  إئ كمدددددو أ  دددددام بو:شدددددر 

   خري  جلس ء. وين س د .مالحظوهتو ينيهو أث وء  ر وقشة
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 ملخصال

 مدددد   إلتاىلتيسدددد   : ددددوت ن ىل  فددددو   خددددتال  مددددا  إظهددددورإئ  ار حددددة :  ا  ددددد هتدددد
 :ه دددل  ر حدددةاين دددا   هددد   :هوحدددل ف دددد    : . الخدددتالس ع  بدددة ف  ألربادددة  رددد  د 

 بدد قو  : ددوت ن  إلتاىلتيسدد  ف  الخددتالس ع  بددة بت ليدد   ررتدد ، ثيددل ي دد م  :هوحددل
 عددددد  2221 :سددددد ة 22 بددددد قو  : ددددد  ت  مب  ددددد   راا:دددددة بصددددديغتهو 1999 :سددددد ة 31

ع  بددددددو  أن   . ىلمدددددد  أدددددددو  : تددددددو  م ورتددددددة  بوردددددد  د   ألرباددددددة الخددددددتالس  مروين ددددددة
 ألرباددددة  ف  ردددد  د    ينددددق با  بددددو   الخددددتالس   إلتاىلتيسدددد   الخددددتالس ف  : ددددوت ن
 ألربادة، ىلتتلفدون مد  حيدل   رد  د   :تاسيد  ف تطدو  ف  داخ  بشر  عدوم، :ر ادو

  رد  د   : ت  ف ح  ي    :ف هوء مد أن  : وت ن  إلتاىلتيس  ياوق  عل   رختلس 
  ألرباة باام    ز  اسي   رختلس بو: ت .

 

  ر  د   ألرباة،  : وت ن  إلتاىلتيس .  الختالس، ع  بة  الكلمات الرئيسية
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Abstract 

This study aims to identify the differences and similarities in the perspective of 
the Indonesian Law and the four schools of thought in the matter of criminal 
corruption. The research was conducted using the literature review method, by 
analyzing corruption in Law number 31 of 1999 which was amended by Law no. 
20 of 2001 concerning the eradication of corruption, then compare it with the 
perspective of four schools of thought. The study suggests that the crime of 
corruption according to the Indonesian Law is in accordance with the crime of 
corruption according to the four schools of thought in general, because 
corruption according to the Indonesian Law falls within the scope of ta'zir 
according to the four schools of thought.  The difference is that it is permissible 
to apply the death penalty for corruptors according to the Indonesian Law, while 
according to the four schools of thought, the capital punishment for corruptors is 
not allowed. 

 

Keywords: corruption, four schools of  thought, Indonesian corruption crime 
law. 
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Abstrak 

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui sisi perbedaan dan kesamaan perspektif 
Undang-Undang Indonesia dan empat mazhab dalam masalah pidana korupsi. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian pustaka, dengan menganalisa 
pidana korupsi dalam Undang-Undang  nomor. 31 tahun 1999 yang telah 
diubah dengan Undang-Undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi, kemudian membandikannya dengan perspektif  empat 
mazhab. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: bahwasanya Pidana korupsi 
menurut Undang-Undang  Indonesia sesuai dengan pidana korupsi menurut 
empat mazhab secara umum, dikarenakan pidana korupsi menurut Undang-
Undang  Indonesia masuk dalam lingkup ta’zir menurut empat mazhab. Adapun 
perbedaannya adalah  bolehnya  penerapan pidana mati bagi koruptor menurut 
Undang-Undang   Indonesia, sedangkan menurut empat mazhab pidana mati  
bagi koruptor tidak dibolehkan. 
 
 
Kata kunci: pidana korupsi, empat mazhab, undang undang tindak pidana 
korupsi indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 



 ل
 

 محتويات البحث

  أ            ر ض ع

 ب                                                                ي  جل ة  ر وقشة

 ج          م ك س  رش    ألىل 

 د         :ثوة  رش   م ك س

 دد         إلق  ر عل  أصو:ة  :ه ل

 ىل           الحتهال 

 ز            إلدا ء

 ح            :شر  ىل :ت اي كلمة 

 ط          ملخص  :ه ل

           ينه س  ت يو 

 4        المقدمة الباب األول:

 1         خلفية  :ه ل

 8        مشرال   :ه ل

 8        أدا    :ه ل ىلين   ا 

 12          :ار حة  :سوب ة

  22         إلطور  :فر   



 م
 

 22         م ه   :ه ل

 23          :ه لخطة 

 01 والمذاىب األربعة اإلندونيسي القانون في اإلختالس ماىية :الباب الثاني

 25        الختالس مفه م   ألىل  فص  :

 25     قوت تو ألىل     ا يف  الختالس :غة ىلش عو ىل   ره ل

 33     ب   :تا يف  :ش ع  ىل : وت ة  ر ورتة ل  :ثوة  ره 

  إلتاىلتيسد   : دوت ن متييدس  عد   جلد   و  رشدوهة :دع فىل  خدتالس ال  حردو فص   :ثوة :

 36         ىل ر  د   ألرباة

 36  ألرباة ىل ر  د   إلتاىلتيس   : وت ن ف الختالس    حرو ره ل  ألىل 

 42  ألرباة  ر  د  ف جل   و  رشوهة :ع هاض  ره ل  :ثوة   متييس  الختالس ب

 59     الختالس ف  : وت ن  إلتاىلتيس ص ر   ثو:ل :  ره ل

اإلندونيســــي  علــــى االخــــتالس فــــي القــــانون الثالــــث: العقوبــــات المترتبــــة البــــاب

 67        والمذاىب األربعة

 67   ألرباة ىل ر  د   إلتاىلتيس   : وت ن ف :ا  بة مودية   ألىل   :فص 

 67          ا يف  :ا  بة ره ل  ألىل 

 73                   مش ىلعية  :ا  بة :ثوة ره ل 

 76        أت  ع  :ا  بة  ره ل  :ثو:ل 



 ن
 

 89        :ا  بة أدا    ره ل  :  ب  

 إلتاىلتيسددد  ىل رددد  د    : دددوت ن ف  الخدددتالس علددد   :ا  بدددو   رة هدددة   :ثدددوة  :فصددد 

 93            ألرباة

 93   إلتاىلتيس   : وت ن ف  الختالس عل   :ا  بو   رة هة ألىل     ره ل

 122         ألرباة  الختالس ف  ر  د  عل   :ا  بو   رة هة ره ل  :ثوة   

  إلتاىلتيسد   : دوت ن ف  الخدتالس علد   :ا  بدو   رة هدة بد   ر ورتدة   ره ل  :ثو:دل

 112                ألرباة ىل ر  د 

     441                           الخاتمة الرابع: الباب

 115                :ه لتتو   

 116                     :ت صيو  

 117                 ر    

 

 

 

 

 


