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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 1. Penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Untuk penelitian mengenai transparansi PNPB sebelumnya sudah dilakukan oleh Rifai Yusuf dalam tesis yang berjudul “Pengaturan Dan Pengelolaan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan 

Oleh Badan Pertanahan Nasional.”1Hasil penelitian ini, Rifai memaparkan tentang bagaimana pengaturan penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut khususnya dengan adanya korelasi dengan pelayanan pertanahan oleh badan pertanahan nasional. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dari segi objek penelitiaan yang dilakukan Rifai adalah tentang aturan dan pengelolaan dan penerimaan negara bukan pajak dalam hal kegiatan pelayanan pertanahan sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam hal jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di kepolisian yang diantaranya adalah tentang pembuatan                                                            1 Rifai Yusuf, “Pengaturan Dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari 
Kegiatan Pelayanan Pertanahan Oleh Badan Pertanahan Nasional”, Tesis, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), h.ii  8 



9  sim c, dari segi lokasi penelitian yang dilakukan oleh Rifai dilakukan di badan pertanahan nasional. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan karena lokasi penelitian berada di polres punggaluku. 2. Penelitian yang lain dilakukan oleh Alfi Syahril Fuadi Jaya yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan Fungsional 
Menajemen Keungan Dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan 
Pajak (PNPB) Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Akunabilitas 
Keuangan Pada Universitas Syi’ah Kuala”.2  Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa motivasi kerja dan pelaksanaan fungsi menajemen keuangan secara total berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas keuangan, motivasi kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi menajemen keuangan, motivai kerja berpengaruh terhadap pelaksaan akuntabilitas keuangan unsyiah, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian yang dilakukan Alfi Syahril Fuadi menitik beratkan pada pengaruh motivasi kerja dalam pelaksanaan fungsi menejemen keuangan sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menekankan pada pelaksanaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Di kepolisian, sedangkan dari segi lokasi penelitian yang dilakukan oleh alfi sayhril fuadi dilakukan di Universitas Syi’ah Kuala. Sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah di polres pungaluku. Dari dua penelitian diatas sangat beda dengan yang peneliti lakukan bahwasannya peneliti membahas tentang bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan                                                            2 Alfi Syahril Fuadi, Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan Fungsi Menajemen 

Keungan Dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Dampakna 
Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keungan Pada Universitas Syi’ah Kuala, (Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi, Vol.4.0.1 Januari 2011), h.1-2 



10  Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Konsel dan di tinjau dalam Hukum Islamnya. 
B. Konsep Negara Hukum Negara indonesia adalah negara hukum. hal ini telah tercantum dalam konstitusi kita yang secara tegas dan lugas memberikan sebutan bagi negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam bunyi pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan-aturan hukum yang mengaturnya, sehingga setiap pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya haruslah berdasarkan aturan hukum yang ada. Dalam hal ini kepolisian negara republik indonesia dalam hal pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) haruslah didasarkan pada aturan yang ada, diantaranya yang terdapat dalam undang-undang nomor 20 tahun 1997 dan juga peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2010 dan lain sebagainya. Selain itu dalam menjalankan aturan tersbut juga harus memperhatikan aturan hukum yang lain yaitu aturan yang terdapat didalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, serta undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia, karl N.liewellyn mengatakan bahwa hukum diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.3Hal inijuga sejalan dengan pendapatanya subekti yang mengatakan bahwa hukum mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahgiaan terhdap rakyatnya.4 Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang bisa berbeda dengan hukum bangsa lain.5 Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De staat, waarin de 

wilsvrijheid van gezagdrages is beperk door grenzen van recht” (negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang                                                            3 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung:Refika Aditama, 2010), h.53-54 4C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), h.41 5 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafinfo Persada, 2013) h.4 



11  kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara, “enerzijds in enn binding van rechter en administratie aan de wet, anderjozds in enn begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever” (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang). A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (rechtsstaat) secara sederhana adalah negara yang menepatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelanggaran kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (everything 

must be done according to law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Berkenan dengan negara hukum ini, P.J.P tak menyebutkan sebagai berikut: “pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni negara dimana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan undang-undang dasar. Dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah tunduk pada aturan-aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, pemerintah terkait pada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputuan mayoritas. Dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang mendadak (hak) antar warga negara, pembedaan ini dilakukan oleh hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum, terdapat satuan lembaga untuk menghindari ketidak benaran dan kesewenang-wenangan pada bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. 



12  Akhirnya, dalam suatu negara hukum setiap warga negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari perbuatan sewenang-wenang”. Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaran kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamain, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.6  Pengertian dari negara hukum adalah : 1. Negara yang berdiri atas hukum menjamin keadilan kepada warga negaranya. 2. Menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan, 3. Adanya suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, 4. Adanya suatu sistim hukum, dan 5. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.7  Semua ini tidak boleh menyimpang dari prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, hal mana menyimpulkan prinsip kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Prinsip ini menjadi ukuran bagi semua tertib yang berlaku, termasuk tertib hukum, sehingga dengan demikian memberikan dasar bagi prinsip “kedaulatan hukum” dan kedaulatan hukum bersumber pada kedaulatan rakyat.  Oemar seno adji memberikan contoh sebagaimana penerapan dari adanya negara hukum, yaitu: 1. Dengan diakuinya hak-hak asasi manusia, 2. Trias politika, 3. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, 4. Adanya peradilan administratif pada teori rule of law,                                                            6 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h.. 18-20 7 Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012) h.38 



13  5. Adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, 6. Adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang, 7. Adanya prinsip bahwa mengatasi segala-segalanya.8  
1. Unsur-unsur terpenting negara hukum  Menurut Sri Soemantri ada empat yaitu : a. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.9  Pada suatu negara hukum, kekuasaan yang tertinggi adalah kekuasaan hukum. Di indonesia kekuasaan hukum harus berdasarkan pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. Padmo wahyono mengatakan bahwa secara memerintah di negara indonesia, haruslah berdasarkan atas sistim konstitusional (hukum dasar) dan tidak berdasarkan kekuasaan yang tidak terbatas. Padmo wahyono mengatakan bahwa didalam negara hukum terdapat suatu pola sebagai berikut : 1. Menghormati dan melindungi anak-anak 2. Mekanisme kelembagaan yang demokratis 3. Tertib hukum 4. Kekuasaan kehakiman yang bebas.10  Kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari rechsstaat. Istilah rechsstaat mulai populer di Eropa sejak abab ke-XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah the rule of law mulai popular dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul Introduction to the study of Law of The Constitution. Dari latar belakang dan system hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep rechsstaat dengan konsep the rule of law, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara                                                            8Ibid, h.38 9Ibid, h.38 10Ibid, h.39 



14  keduannya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.  Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan system sendiri yaitu system hokum sendiri.11  Menurut Muhammad Tahir Azhary, dapat dirumuskan kembali ada 12 prinsip pokok Negara  Hukum (rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara hukum (the 

rule of law ataupun rechtaats) dalam arti yang sebenar-benarnya. Ke-12 prinsip itu adalah: 1. Diakuinya supremasi hukum 2. Adanya persamaan dalam hukum 3. Berlakunya asas legalitas 4. Efektifnya pembatasan kekuasaan 5. Terjaminya independensi 6. Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak 7. Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara. 8. Adanya mekanisme peradilan konstitusi; 9. Dijaminya perlindungan hak-hak asasi manusia 10. Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (democratic rule of law, 
democratische rechtsstaat); dan 11. Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (welfare-rechtsstaat) 12. Transparansi dan kontrol sosial.12 Menurut Von Savigny:13Hukum adalah pernyataan jiwa bangsa – Volksgeist- karena pada dasarnya hukum tidak dibuat oleh manusia, tetapi tumbuh dalam masyarakat, yang lahir, berkembang dan lenyap dalam sejarah. Dalam pembentukan hukum perlu pula diperhatikan cita-cita bangsa dan nilai-nilai yang terdapat dalam bangsa tersebut.                                                            11Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (EdisiRevisi), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h.73 12Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan 

Hukum Islam, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2015) h.29 13 Abdul Ghofur Anshori, Sobi Malian, Membangun Hukum Indonesia (Kumpulan Pidato 
Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat), (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017) h. 71 



15  Selanjutnya manusia dalam kehidupan itu tiada terlepas dari pergaulannya dengan manusia lain sesamanya, ia sebagai warga masyarakatnya harus tunduk pada hukum.14 Perkembangannya konsep negara hukum tersebut, kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya. 1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat 2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan 3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara) 4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara 5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechtterlijke-controle) yang bebas mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif 6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah 7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang  merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.15  
2. Sejarah Pemikiran Negara Hukum 

 Sejarah data-data sejarah ketatanegaraan yang dapat dikumpulkan (didunia barat) maka pemikiran tentang negara hukum diawali oleh plato dizaman yunani purba. Sebagai koreksi terhadap pendapatnya yang semula bahwa negara yang ideal ialah yang diselenggarakan atau penyelenggara negaranya ialah para ahli pilsafat dan negara itu disebut politea, maka dengan mengamati pengalaman penyelenggara negara waktu itu ternayata iya berkesimpulan bahwa penyelenggara negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah nomoi.                                                            14 Sjachran Basah, Hukum Tata Negara Perbandingan, (Bandung: PT. Alumni, 2012) h. 33 15 Yuswalina Dan Kun Budianto, Hukum Tata Negara Di Indonesia, (Malang:Setara Press, 2016), h.33-34 



16   Seberapa jauh pemikiran plato tentang politea dan nomoi ini berlangsung dengan baik pada zamannya, mungkin kurang relevan buat kita sekarang, namun merupakan kenyataan didalam sejarah bahwa ide negara hukum (rechtsstaat/nomoi) muncul kembali pada permulaan perkembangannya aliran liberal. Iklim yang membutuhkan liberalisme ialah tertindasnya golongan yang pandai dan kaya (menschen von besitz und bildung) oleh kaum bangsawan dan gereja yang membutuhkan konsep etatisme (l’etat cest moi-polizeistaat).16 
 
C. Konsep Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam Hukum islam dikategorikan sebagai divinelaw karena aturan-aturan yang ada didalamnya dibuat langsung oleh tuhan untuk mengatur kehidupan manusia didunia. Bila kita perhatikan pengertian diatas betul-betul menempatkan Hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. 17  Hukum Islam yang terdiri dari rangkaian kata “Hukum” dan “Islam” secara tegas baik dalam bentuk ma’rifah maupun nakirah, disebutkan di 24 ayat dalam Al-Qur’an, namun tidak satupun dari ayat-ayat tersebut yang mengungkapkan rangkaian kata “Hukum Islam”. Yang biasa digunakan adalah syari’at Islam atau hukum syar’i. Dalam AlQuran menggunakan istilah syariah dalam arti al-din (agama), dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan tuhan bagi manusia. Dalam perkembangannya kata tersebut diartikan dengan cara atau pedoman hidup manusia berdasarkan ketentuan Allah.18  Secara harfiah syari’ah artinya jalan ketempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-qur’an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama Usul al-Fiqh, syari’ah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, balig, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang).19  Hukum Islam bersumber dari Al-qur’an dan Hadits. Al-qur’an dan Hadits sebagai rahmatanlil’alamin keselamatan bagi seluruh umat manusia. Al-qur’an dan hadist menjadi sumber hokum umat manusia dalam menjalankan segala                                                            16 Abu Daud Busroh, Hukum Tata Negara, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1994), h.138 17 Muhammad Syukri Albani Nasution,  Filsafat Hukum Islam, (Jakarta:PT Rajawali Pers, 2014) h.155  18 Badri Khaeruman, Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial, (Bandung:Pustaka Setia, 2010), h.19 19Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003) h.3 



17  aktivitas kehidupan yang mengatur secara konferehensif (lengkap) baik di duni amaupun di akhirat.  Alqur’an juga mengatur bagaimana seorang pemimpin dalam menjaga serta menjalankan kekuasaannya sebagaimana firman Allah swt.,dalam Q.S. An-nisa / 4:59.  
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Terjemahnya: 

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya…20  Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang-orang yang beriman kepada Allah swt., dan Rasulnya, apabila sedang berbeda pendapat, ide, gagasan maka kita harus kembali kepada Al-qur’an dan Hadits sebagai pedoman dan petunjuk hidup umat manusia, kita meyakini bahwa apa yang ada di dalam Al-qur’an merupakan kebenaran, lebih utama dan lebih baik akibatnya. Hukum Islam mencakup berbagai dimensi. Dimensi abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan rasul-Nya, dan dimensi konkret, dalam wujud perilaku mempola yang bersifat ajeg dikalangan orang Islam berbagai upaya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya itu. Lebih kongkret lagi,                                                            20Departemen Agama RI,  Mushaf Al-Qur’an danTerjemah, Cet Ke-10 (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014) h. 87 



18  dalam wujud perilaku manusia (amaliah), baik individual maupun kolektif. Hukum Islam juga mencakup substansi yang terinternalisasi kedalam berbagai peranata sosial. Dimensi dan subtansi Hukum Islam itu dapat disilang, yang kemudian disebut Hukum Islam Dan Pranata Sosial.21 Bekenan dengan pembicaraan HIPS, terutama di Indonesia, ada dua catatan yang layak dikemukakan. Catatan pertama, berkenaan dengan pengidentikan Hukum Islam dengan fiqh, atau sebaliknya. Hal itu mengundang berbagai komentar, bahkan kecaman, terutama dari kalangan sarjana hukum yang memiliki kepedulian (concern) terhadap pengembangan Hukum Islam, khususnya di indonesia. Sekedar contoh, dapat kemukakan pandangan Mohammad Daud Ali dan Yahya Harahap.22  Pemikiran Hukum Islam dari mazhab (hanafi, maliki, shafi’i dan hanbali) adalah bangunan pemikiran Hukum Islam yang dibentuk oleh suatu zaman yang berkembang saat itu, tidak bersifat mutlak harus diikuti tanpa pertanyaan yang kritis, lantaran perbedaan zaman juga akan berakibat pada perbedaan muatan pengalaman dan penghayatan, yang pada gilirannya, akan membuat perbedaan rumusan, termasuk rumusan pemikiran hukum Islam itu sendiri. Tantangan dan keperhatinan zaman adalah selalu berbeda, seperti halnya perbedaan antara akumulasi pengalaman manusia pada wilayah geografis yang lain.23  Berdasarkan uraian diatas, jelaslah kalau ada yang mengatakan bahwa Hukum Islam itu tidak berubah dan tetap, maksud kata “Hukum Islam” adalah syariat atau hukum syara ; yaitu ajaran Allah yang kebenarannya bersifat mutlak yang telah lengkap serta sempurna. Jika dikatakan bahwa hukum islam itu berubah dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, itu merupakan Hukum Islam bermakna fiqh, sebagai hasil ijtihad dan interpretasi manusia terhadap syariat, yang kebenarannya bersifat relatif. Oleh karena itu, sebagai gagasan yang ditawarkan oleh para cindekiawan muslim indonesia tentang rektualisasi Hukum Islam adalah Hukum Islam dalam konteks fiqh.24  
2. Tujuan Hukum Islam Tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan,                                                            21 Cik Hasan Bisri, Hukum Islam Dan Peranata Sosial, (Jakarta:PT Rajagravindo Persada, 2004) h.38 22Ibid, h.38 23 Asmawi, Studi Hukum Islam, (Yogyakarta:Teras, 2012) h,22 24 Dedi Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam, (Bandung:Pustaka Setia, 2011) h.7 



19  Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani, maupun jasmani individual dan sosial. Kemaslahatan (kebahagiaanhidup) itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak.25 
 Allah swt., menurunkan syari’at (Hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.26 Tujuan Hukum  Islam (maqashid al-syari’ah) sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut al-maqasid al-khamsah atau al-

kulliyat al-khamsah. Lima tujuan itu adalah, Pertama : Memelihara agama (hifdz 
al-din). Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadat shalat, puasa, haji dst, dan mempertahankan kesucian agama, merupakan bagian dari aplikasi memelihara jiwa.27 Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya Hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama filsafat Hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqashid as-syari’ah identik dengan istilah filsafat Hukum Islam (the philosophy of islamic law). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.28  

3. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 
 Prinsip-prinsip (al-mabda) adalah landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran ke filsafatan dan pembinaan hukum Islam. Prinsip-prinsip itu adalah: 1. Mengesakan Tuhan (tauhid), semua manusia dikumpulkan dibawah panji-panji atau ketetapan yang sama yaitu: La IlahaIlallah 2. Manusia berhubungan langsung dengan Allah 3. Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain                                                            25Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2012) h. 61 26SuparmanUsman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam 
Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) h.  65 27Ibid, h. 66 28 Fathurrahman Djamil, Filsafat Ilmu Hukum, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997) h.123 



20  4. Persamaan (al-musawah) 5. Kemerdekaan atau kebebasan 6. Amar ma’ruf nahimunkar 7. Tolong menolong (Ta’awun) 8. Toleransi (Tasamuh) 9. Musyawarah 10. Jalan tengah (ausath, wasathan) dalam segala hal 11. Menghadapkan pembebanan (khitab, taklif) kepada akal.29 Tulisan ini, penulis merangkum menjadi beberapa perinsip hukum islam sebagai berikut :  1. Al-adl (keadilan) Pengertian adil dalam Al-Qur’an disebut dengan dua kata. Pertama, adl. Kedua, qisth. dari akar kata a-d-l, sebagai kata benda, disebut sebanyak 14 kali, sedangkan kata qisth, dari akar kata q-s-th, sebanyak 15 kali. Quraisy Shihab menambahkannya dengan kata mizan.  Keadilan yang dituntut oleh Al-Qur’an saat beragam maknanya baik dalam peroses penetapan hukum, penegakan sistem kemanusiaan, perjanjian, dan sebagainya. Itulah sebabnya, dalam Al-Quran dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dari tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari 
lubuwwah (kenabian) hingga kepimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan 
ukhrawi. 

Mufasirin mengartikan adil dalam Al-Quran, paling tidak pada empat makna : pertama, adil dalam arti sama. Kedua, adil dalam arti seimbang. Ketiga, adil dalam arti perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada                                                            29Op.cit, h. 64 



21  pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.  Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Allah.30 2. Al-Musawah (persamaan) Dasar ketiga yang menjadi tumpuan bangunan hukum islam ialah bahwa semua rakyat mempunyai persamaan hak dihadapan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah dalam negara sampai pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin dengan derajat atau tingkatan yang sama, tanpa memandang warna, suku, bahasa, atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok manapun dalam batas-batas negara islam, memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan. Landasan perinsip ini dijumpai dalam Al-Quran Q.S. Al-Hujurat / 49:13.  
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯ΡÎ) / ä3≈ oΨø)n=yz  ÏiΒ 9�x.sŒ 4s\Ρé& uρ öΝä3≈ oΨù=yèy_ uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í←!$ t7s%uρ (# þθ èùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) 

ö/ ä3tΒ t� ò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝä39 s)ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛÎ=tã ×��Î7 yz ∩⊇⊂∪   
Terjemahnya : 
 

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal.31 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            30 Faturahman, Loc.cit, h. 157 31 Departemen Agama, Op.cit, h.157 



22  Khusus untuk sesama muslim beberapa ucapan Nabi yang antara lain,   LMNOPQ RSإ UVWX YMSو LMSاO\وأ L^رO` RSإ UVWX a :هللا Ocر dQ :dQ ةUXUھ gNأ Yh LMSijhوأ 
Dari Abu Hurairh ra. ia berkata: Nabi saw telah bersabda:"Sesungguhnya Allah 
tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian akaan 
tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian".(HR. Muslim)32  Hadis diatas menekankan masalah ikhlas yang sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan masalah hati dan amal. Yaitu hati yang ikhlas dan amal yang sesuai dengan contoh Nabi SAW.  ikXأ iX" :dmn oXUpqSم اiXأ scو gn LPcو tuPh هللا RP` gvWSا tvwx yjc Y\ gWz{x :لiQ ةU}~ gNأ Yhد وOcأ aو ،gNUh RPh gj��S aو ،gj�h RPh gN U�S d}n a aوا�}، أ L^iNوا�} وأ LMNس،  إن ر iWSل اهللاOcر �PN:اOSiQ ."؟��PNى، أOmqS iN aد إOcأ RPh Ujأ� aو ،Ujأ� RPh .LPcو tuPh هللا RP`  
Dari Abu Nadhrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar 
khutbah Rasulullah saw pada hari tasyriq, beliau bersabda: "Wahai sekalian 
manusia!, Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu ( Nabi Adam). Ingatlah, Tidak 
ada kelebihan bagi orang arab atas orang ajam (non-arab) dan bagi orang ajam 
atas orang arab, tidak ada kelebihan atas orang berkulit merah atas orang 
berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang bekulit merah kecuali 
dengan ketakwaan. apa aku sudah menyampaikannya?" mereka menjawab: "iya, 
benar Rasulullah saw telah menyampaikannya. 33 Riwayat diatas secara blak-blakan dan apa adanya menyebutkan tidak ada kelebihan seorang manusia diatas manusia lainnya berdasarkan etnik dan warna kulit.                                                               32 Abu Husain Muslim bin Hujjj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Shahih Muslim (Juzz II, Beirut : Ar Afaq Al Jadidah, t.th), h.2564 33 Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid I, (Al-Qahirah : Dar Al-Sya’ab, 1987), h.22391 



23  3. Al-Hurriyah (kemerdekaan) Konsep Al-Hurriyah yang dimaksud adalah kebebasan atau kemerdekaan secara umum, baik kebebasan individual maupun kelompok. Al-Quran berbicara tentang prinsip Al-Hurriyah dalam Q.S. Al-Baqarah / 2:256. 
Iω oν#t�ø.Î) ’Îû ÈÏe$!$# ( ‰s% t ¨ t6 ¨? ß‰ô© ”�9$# zÏΒ Äc xöø9$# 4  yϑsù ö�à$õ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ 

Ï‰s)sù y7|¡ ôϑtGó™$# Íοuρó�ãè ø9 $$Î/ 4’ s+øOâθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |ÁÏ$Ρ$# $ oλ m; 3 ª!$#uρ ìì‹ Ïÿxœ îΛÎ=tæ ∩⊄∈∉∪    
Terjemahnya : 

256. tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu 
Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada 
Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang 
Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui.34 
  Q.S. Al-Maidah / 5:42. 

šχθãè≈ £ϑy™ É>É‹s3ù=Ï9 tβθ è=≈ ā2r& ÏM ós�¡=Ï9 4 βÎ* sù x8ρâ !$ y_ Νä3÷n $$ sù öΝæηuΖ÷�t/ ÷ρr& óÚÍ�ôãr& 
öΝåκ÷]tã ( βÎ)uρ óÚÌ�÷è è? óΟßγ ÷Ψtã  n=sù x8ρ•�ÛØo„ $ \↔ø‹ x© ( ÷βÎ)uρ |M ôϑs3ym Νä3÷n $$ sù ΝæηuΖ÷�t/ ÅÝó¡ É)ø9 $$Î/ 4 

¨βÎ) ©!$# �=Ïtä† tÏÜ Å¡ø)ßϑø9 $# ∩⊆⊄∪     
Terjemahnya : 

42. mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, 
banyak memakan yang haram[418]. jika mereka (orang Yahudi) datang 
kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) 
diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari 
mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. 
dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara 
itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang adil.35 

                                                            34 Departemen Agama, Al-Jumanatul Ali Dan Terjemahnya, (Bandung:CV Penerbit J ART, 2016), h.42 35 Ibid, h.115 



24  Q.S. Al-Maidah / 5:48. 
!$ uΖø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd,ys ø9 $$Î/ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ É=≈tGÅ6 ø9 $# $·ΨÏϑø‹ yγ ãΒ uρ 

Ïµø‹ n=tã ( Νà6 ÷n$$ sù Ο ßγ oΨ÷�t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# ( Ÿωuρ ôìÎ6 ®Ks? öΝèδ u !#uθ÷δ r& $£ϑtã x8u !% ỳ z ÏΒ Èd,ys ø9 $# 4 
9e≅ä3Ï9 $oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã÷�Å° % [`$ yγ÷ΨÏΒ uρ 4 öθ s9 uρ u !$ x© ª!$# öΝà6 n=yèyf s9 Zπ ¨Βé& Zοy‰Ïn≡ uρ Å3≈ s9 uρ 

öΝä.uθ è=ö7uŠÏj9 ’ Îû !$tΒ öΝä38s?#u ( (#θ à)Î7tF ó™$$ sù ÏN≡ u�ö� y‚ ø9 $# 4 ’n<Î) «!$# öΝà6 ãè Å_ö� tΒ $Yè‹ Ïϑy_ Νä3ã∞ Îm6t⊥ ãŠsù 
$ yϑÎ/ óΟçGΨä. ÏµŠÏù tβθ à$Î=tF øƒrB ∩⊆∇∪     

Terjemahnya : 

48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa 
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang 
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap Kitab-Kitab yang 
lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah 
turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan 
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap 
umat diantara kamu[422], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. 
Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat 
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya 
kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada 
Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa 
yang telah kamu perselisihkan itu.36 
 Q.S. Al-Gasyiyah / 88:21. 

ö� Ïj.x‹sù !$ yϑ̄ΡÎ) |MΡr& Ö�Åe2x‹ ãΒ ∩⊄⊇∪     
Terjemahnya : 

21. Maka berilah peringatan, karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang 
yang memberi peringatan.37                                                               36 Ibid, h.116 37 Ibid, h.592 



25   Q.S. Yunus / 10:99. 
öθ s9 uρ u!$ x© y7 •/u‘ z tΒ Uψ  tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# öΝßγ ?=à2 $ ·èŠÏΗsd 4 |MΡr' sùr& çνÌ� õ3è? }̈ $ ¨Ζ9 $# 4®L ym (#θ çΡθ ä3tƒ 

šÏΖÏΒ ÷σãΒ ∩∪     
Terjemahnya : 

99. dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang 
yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa 
manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya 
?.38 
 Q.S. Al-kafirun / 109:6. 

ö/ ä3s9 ö/ ä3ãΨƒ ÏŠ u’ Í<uρ ÈÏŠ ∩∉∪     
Terjemahnya : 

6. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."39 Ayat-ayat tersebut mengandung petunjuk bahwa kebebasan yang dimaksud meliputi individu, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan kebebasan berinisiaatif. Kebebasan amal Ma’ruf Nahi Munkar, misalnya, menyebabkan rakyat dapat mencegah para pemimpin dari terjerumus dalam kesalahan dan penyimpangan. Kebebasan individu dan kebebasan berserikat misalnya, digunakan untuk kebaikan dan kebenaran, bukan untuk menimbulkan pertengkaran atau perselisihan. Demikian juga, kebebasan lainnya. 4. Ammar Makruf Nahi Munkar  
Amar Makruf berarti hukum islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah. Ia berfungsi sebagai social engineering hukum. Nahi Munkar berfungsi sebagai 

social control. Prinsip tampak terlihat dari Al-Ahkam Al-Khams: wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah. Prinsip ini besar sekali peranan dan faedahnya bagi                                                            38 Ibid, h.220 39 Ibid, h.603 



26  kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Baik buruknya kondisi kehidupan tersebut, saat bergantung pada ada tidaknya prinsip ini.40  5. Al-Ta’awun (tolong menolong/gotong royong) Prinsip ini merupakan tindak lanjut yang nyata sebagai prinsip membantu sesama. Prinsip saling menolong atau gotong royong sesuai dengan tradisi bangsa Indonesia yang dikenal secara sejarah. Islam mengajarkan prinsip-prinsip dalam Q.S Al-Maidah / 5:2. 
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θ ?=ÏtéB u�È∝̄≈ yèx© «!$# Ÿωuρ t� öκ¤¶9 $# tΠ#t� ptø: $# Ÿωuρ y“ô‰oλ ù; $# Ÿωuρ y‰Í× ¯≈ n=s)ø9 $# Iωuρ 

tÏiΒ !#u |M øŠt7 ø9$# tΠ#t� ptø: $# tβθ äótGö6 tƒ WξôÒ sù ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ $ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘uρ 4 #sŒ Î)uρ ÷Λäù=n=ym (#ρßŠ$ sÜô¹$$ sù 4 Ÿωuρ 
öΝä3̈ΖtΒ Ì� øgs† ãβ$t↔oΨx© BΘ öθ s% βr& öΝà2ρ‘‰|¹ Ç tã Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ptø: $# βr& (#ρß‰tG÷ès? ¢ (#θ çΡuρ$ yès?uρ 

’ n?tã Îh�É9 ø9 $# 3“ uθ ø)−G9 $#uρ ( Ÿωuρ (#θ çΡuρ$ yès? ’ n? tã ÉΟøOM}$# Èβ≡uρô‰ãè ø9 $#uρ 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒ Ï‰x© 
É>$ s)Ïèø9 $# ∩⊄∪     

Terjemahnya : 
 

3. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 
Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], 
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-
binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 
yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan 
keredhaan dari Tuhannya[393] 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.41 
                                                              40Fathurrahman Djamil, Filsafat Ilmu Hukum, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), h.160 41 Ibid, h.106 



27  Q.S Al-Mujadalah / 58:9.   
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ š Ï%©!$# (# þθ ãΖtΒ#u #sŒ Î) ÷Λä øŠyf≈ uΖs? Ÿξ sù (# öθ yf≈ oΨoKs? ÉΟ øOM}$$ Î/ Èβ≡ uρô‰ãè ø9 $#uρ ÏM uŠÅÁ÷ètΒ uρ ÉΑθ ß™§�9$# 

(# öθ yf≈uΖs?uρ Îh�É9 ø9 $$ Î/ 3“ uθ ø)−G9 $#uρ ( (#θ à)̈?$#uρ ©!$# ü“ Ï%©!$# Ïµø‹ s9 Î) tβρç�|³øtéB ∩∪     
Terjemahnya : 
 

9. Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan 
rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, 
permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul. dan bicarakanlah tentang 
membuat kebajikan dan takwa. dan bertakwalah kepada Allah yang 
kepada-Nya kamu akan dikembalikan.42  Prinsip ini dalam hukum islam bisa diterapkan dalam bentuk bahu-membahu merumuskan dan menggali hukum islam, baik secara antar individu atau antar lembaga dan atau antar negara dalam bentuk ijtihad atau konferensi atau perkumpulan intelektual. 6. Tasamuh (toleransi) Suatu prinsip yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama dan bekepercayaan dan menjamin kebebasan beribadah menurut agama  dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, prinsip ini menekankan umatnya untuk hidup rukun dan damai tanpa memandang ras, warna kulit (beda paham/aliran, pen.), dan negara.                                                                  42 Ibid, h.543 



28  Prinsip ini diambil dari Q.S Al-Baqarah / 2:256.  
Iω oν#t�ø.Î) ’Îû ÈÏe$!$# ( ‰s% t ¨ t6 ¨? ß‰ô© ”�9$# zÏΒ Äc xöø9$# 4  yϑsù ö�à$õ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ 

Ï‰s)sù y7|¡ ôϑtGó™$# Íοuρó�ãè ø9 $$Î/ 4’ s+øOâθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |ÁÏ$Ρ$# $ oλ m; 3 ª!$#uρ ìì‹ Ïÿxœ îΛÎ=tæ ∩⊄∈∉∪     
Terjemahnya : 
 

256. tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu 
Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada 
Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang 
Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui.   Q.S Al-Kafirun / 109:6.  

ö/ ä3s9 ö/ ä3ãΨƒ ÏŠ u’ Í<uρ ÈÏŠ ∩∉∪     
Terjemahnya : 
 

6. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."  Prinsip ini dengan tegas menyatakan bahwa toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama islam. Peringatan ini diambil dari Q.S Al-Mumtahanah / 60:8-9.  
āω â/ ä38yγ ÷Ψtƒ ª!$# Çtã tÏ%©!$# öΝs9 öΝä.θ è=ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû ÈÏd‰9 $# óΟs9 uρ / ä.θ ã_Ì� øƒä†  ÏiΒ öΝä.Ì�≈ tƒ ÏŠ βr& 
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 tΒuρ öΝçλ °; uθ tF tƒ š�Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩∪      
Terjemahnya ; 
 

8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak 



29  
(pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang Berlaku adil. 
9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai 
kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir 
kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan 
Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah 
orang-orang yang zalim.43  7. Al-Tha’ah (ketaatan pada Ulil Amri) Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan prinsip-prinsip ketaatan kepada Ulil Amri, antara lain Q.S. An-Nisa / 4:59. 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9$# ’Í<'ρé& uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’Îû 
& óx« çνρ–Š ã� sù ’n<Î) «!$# ÉΑθ ß™§�9 $#uρ βÎ) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×�ö� yz 

ß |¡ôm r& uρ ¸ξƒ Íρù' s? ∩∈∪     
Terjemahnya : 
 

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya.44                                                                         43Departemen Agama, Al-Jumanatul Ali Dan Terjemahnya, (Bandung:CV Penerbit J ART, 2016), h.550 44 Ibid, h.87 



30   Q.S. An-Nisa / 4:83.  
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Terjemahnya : 
 

83. dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan 
ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka 
menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri[322] di antara mereka, 
tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) 
mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri)[323]. kalau tidaklah 
karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut 
syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).45   Muhammad Ali dalam tafsirnya, the holy qur’an, merumuskan Q.S An-nisa / 4:9. 
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Terjemahnya : 
 

9. dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar.46  Dengan tiga wujud ketaatan. Pertama, taat kepada Allah dan utusannya. 

Kedua, taat kepada yang memegang kekuasaan diantara kaum muslim. Ketiga, mengembalikan kepada Allah jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa. Kata Ulil Amri menurutnya mempunyai arti yang luas sehingga perkara apa saja yang bertalian dengan kehidupan manusia, mempunyai Ulil Amri sendiri-sendiri.47                                                            45 Ibid, h.91 46 Ibid, h.78 47Ibid, h.163 



31   8. Asyu-Syura (musyawarah) Al-Quran terdapat dua ayat tentang syura. Pertama, Q.S Al-Imran / 3:159.  
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Terjemahnya : 
 

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 
kepada-Nya.48 

 Ayat ini turun di Madinah dan turun dalam konteks tertentu, yaitu perang Uhud.  
Kedua, Q.S Asy-Syura / 26:38.  

yìÏϑàf sù äοt� ys ¡¡9$# ÏM≈s)‹ ÏϑÏ9 5Θ öθ tƒ 5Θθè=÷è ¨Β ∩⊂∇∪     
Terjemahnya : 
 

38. lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari 
yang ma'lum49 

  Ayat ini turun pada priode Mekah, ketika permusuan masyarakat Mekah sedang memuncak sehingga sebagian para sahabat terpaksa harus berhijrah ke Abbesinia.                                                            48 Ibid, h.71 49 Ibid, h.368 



32  Perbedaan antara kedua ayat tersebut diatas, adalah bahwa ayat pertama bersifat perintah dalam hubungan vertikal, antara Nabi dan sahabatnya. Sepintas lalu, musyawarah seperti ini terjadi karena inisiatif dari atas, tetapi kalau melihat dari istilahnya sendiri (wasyaawirhum) mangandung konotasi ‘saling’ atau ‘berinteraksi’ antara yang diatas dan dibawah. Sebaliknya, dalam istilah syura (wa 

amruhuan syura bainahum) terkandung konotasi dari suatu pihak tertentu, tetapi rangkaian kalimatnya mengisyaratkan makna “bermusyawaralah diantara mereka atau diantara mereka perlu ada lembaga syura”. Berdasarkan pesan-pesan moral dua ayat diatas, Nabi, sebagai orang yang menerima perintah langsung dari Allah untuk bermusyawarah, sudah tentu menjalankan perintah itu. Al-Qyrthubi dalam tafsirnya mengatakan, “tidak seorangpun yang lebih banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya, kecuali Rasulullah sendiri.” Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Q.S Ali-Imran / 3:3.  
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Terjemahnya : 
 

3. Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; 
membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan 
Taurat dan Injil,50   Ayat diatas menunjukan kebolehan manusia untuk berijtihad pada setiap perkara yang berdasarkan sangkaan (dzinniyah al-dilalah), bukan atas ketetapan wahyu (qoth’iyul wurudl).                                                            50 Ibid, h.50 



33  Pandangan Masjfuk Zuhdi, prinsip ini amat penting dalam perkembangan hukum islam. Karena dengan prinsip ini, akan lahirlah ijma-ijma baru. Berikut ini, kutipannya secara lengkap : “Melalui musyawarah, para ulama dapat mencapai kesepakatan mengenai hukum suatu masalah yang disebut ijma bayani. Usaha menemukan hukum islam melalui musyawarah itu disebut ijma jama’ dan kesepakatan yang diperbolehnya disebut ijma bayani. Adapun usaha menemukan hukum islam secara perseorangan disebut ijtihad fardi, dan kalau hukum hasil ijtihad fardi dapat diterima ulama lain, disebut ijma sukuti.51 
 Dari rangkuman diatas, peneliti mengambil menjadi dua perinsip Hukum Islam yang sangat berkaitan erat dengan penelitian peneliti,sebagai berikut :  1. Prinsip Al-adl (keadilan) Pengertian adil dalam Al-Qur’an disebut dengan dua kata. Pertama, adl. Kedua, qisth. dari akar kata a-d-l, sebagai kata benda, disebut sebanyak 14 kali, sedangkan kata qisth, dari akar kata q-s-th, sebanyak 15 kali. Quraisy Shihab menambahkannya dengan kata mizan. Keadilan yang dituntut oleh Al-Qur’an saat beragam maknanya baik dalam peroses penetapan hukum, penegakan sistem kemanusiaan, perjanjian, dan sebagainya. Itulah sebabnya, dalam Al-Quran dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dari tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari 

lubuwwah (kenabian) hingga kepimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan 
ukhrawi.                                                            51Ibid, h.166 



34  
Mufasirin mengartikan adil dalam Al-Quran, paling tidak pada empat makna : pertama, adil dalam arti sama. Kedua, adil dalam arti seimbang. Ketiga, adil dalam arti perhatian pada hak-hak individu danmemberikan hak-hak itu kepada pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Allah.52 2. Al-Musawah (persamaan) Dasar ketiga yang menjadi tumpuan bangunan Hukum Islam ialah bahwa semua rakyat mempunyai persamaan hak dihadapan undang-undang yangharus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah dalam negara sampai pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin dengan derajat atau tingkatan yang sama, tanpa memandang warna, suku, bahasa, atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok manapun dalam batas-batas negara Islam, memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan. Landasan perinsip ini dijumpai dalam Al-Quran surat Al-Hujurat / 49:13.  
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Terjemahnya : 
 

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal.                                                               52 Faturahman, Loc.cit, h. 157 



35  Khusus untuk sesama muslim beberapa ucapan Nabi yang antara lain,   LMNOPQ RSإ UVWX YMSو LMSاO\وأ L^رO` RSإ UVWX a :هللا Ocر dQ :dQ ةUXUھ gNأ Yh LMSijhوأ  
Dari Abu Hurairh ra. ia berkata: Nabi saw telah bersabda:"Sesungguhnya Allah 
tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian akaan 
tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian".(HR. Muslim)53  Hadis diatas menekankan masalah ikhlas yang sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan masalah hati dan amal. Yaitu hati yang ikhlas dan amal yang sesuai dengan contoh Nabi SAW.  ikXأ iX" :dmn oXUpqSم اiXأ scو gn LPcو tuPh هللا RP` gvWSا tvwx yjc Y\ gWz{x :لiQ ةU}~ gNأ Yhوa aوا�}، أ L^iNوأ {وا� LMNس،  إن ر iWSد  اOcأ aو ،gNUh RPh gj��S aو ،gj�h RPh gN U�S d}n .LPcو tuPh هللا RP` ل اهللاOcر �PN:اOSiQ ."؟��PNى، أOmqS iN aد إOcأ RPh Ujأ� aو ،Ujأ� RPh  
Dari Abu Nadhrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar 
khutbah Rasulullah saw pada hari tasyriq, beliau bersabda: "Wahai sekalian 
manusia!, Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu ( Nabi Adam). Ingatlah, Tidak 
ada kelebihan bagi orang arab atas orang ajam (non-arab) dan bagi orang ajam 
atas orang arab, tidak ada kelebihan atas orang berkulit merah atas orang 
berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang bekulit merah kecuali 
dengan ketakwaan. apa aku sudah menyampaikannya?" mereka menjawab: "iya, 
benar Rasulullah saw telah menyampaikannya. 54 Riwayat diatas secara blak-blakan dan apa adanya menyebutkan tidak ada kelebihan seorang manusia diatas manusia lainnya berdasarkan etnik dan warna kulit.  
D. Penerapan Hukum Yang Baik Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat manusia. Dalam setiap masyarakat, manusia selalu ada sistem hukum, ada masyarakat, dan ada norma hukum (ubi societas ibi ius). Itu berarti, tata hukum harus mengacu                                                            53 Abu Husain Muslim bin Hujjj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Shahih Muslim (Juzz II, Beirut : Ar Afaq Al Jadidah, t.th), h.2564 54 Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid I, (Al-Qahirah : Dar Al-Sya’ab, 1987), h.22391 



36  pada penghormatan dan perlindungan bagikeluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan antara hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru akan menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perseorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, manusia menjadi subyek hukum, menjadi penyandang hak dan kewajiban terhadap hukum.55  Secara hakiki, hukum harus pasti dan adil yang memungkinkan hukum dapat berfungsi dengan semestinya. Kepastian dan keadilan hukum merupakn tuntutan hakikat hukum itu sendiri, bukan sekedar tuntutan moral. Pasti dan adil mencirikan hukum secara faktual. Suatu hukum yang tidak pasti dan adil, bukan hanya menunjukkan hukum yang buruk, melainkan bukanlah hukum yang sebenarnya. Hukum itu bernilai karena memberikan keadilan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum juga harus terlihat manakala setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum itu. Dalam halini aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan norma-norma hukum, bukan mengikuti kepentingan pihak-pihak tertentu.56  
E. Konsep jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

1. Pengertian penerimaan negara bukan pajak Penerimaan negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.57 Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak.58                                                              55 Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, t.th) h. 190 56Ibid, h. 192 57Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak, Pasal 1 Ayat 1 58Op.Cit, h.5 



37  
2. Jenis dan tarif Penerimaan negara bukan pajak  

a. Jenis dan tarif Penerimaan negara bukan pajak berlaku pada 

kepolisian negara republik indonesia 1. Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia meliputi penerimaan dari: a) Pengujian untuk penerbitan surat izin mengemudi baru; b) Penerbitan perpanjangan surat izin mengemudi; c) Penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi; d) Penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor; e) Pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor; f) Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor; g) Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; h) Penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor; i) Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah; j) Penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas negara; k) Penerbitan tanda nomor motor kendaraan bermotor lintas batas daerah; l) Penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan; m) Penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak; n) Penerbitan surat keterangan catatan kepolisian; o) Pendidikan dan pelatihan satuan pengaman; p) Pelatihan keterampilan seseorang; q) Pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negara sipil; r) Pendidikan dan pelatihan kepolisian khusus; s) Pendidikan dan pelatihan kesaaptaan; t) Pendidikan dan pelatihan pengembangan motivasi; u) Penerbitan kartu tanda anggota satuan pengaman; v) Penerbitan ijazah satuan pengamanan; w) Penerbitan surat izin operasioanal badan usaha jasa pengamanan; x) Pelayanan penyelenggaraan assessment center polri; y) Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran badan penyelenggara jaminan sosial; z) Jasa pengamanan pada obyek vital nasional dan obyek tertentu; aa) Jasa manajemen sistem pengamanan pada obyek vital nasional dan obyek tertentu.59                                                            59Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan 
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisan Negara Republik 
Indonesia, Pasal 1 Ayat 1 



38  2. jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimna dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf x tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini.60 3. tarif atas jenis penerimaan negara bkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y ditetapakan sesuai denga  ketentuan peraturan perundang-undangan.61 
3. ketentuan pidana atas tindakan tidak benar untuk petugas polri Melanggar pasal 6 huruf q dan w peraturan pemerintah RI no 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri. 

Pasal 6 huruf q berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas, anggota kepolisian republik indonesia dilarang menyalahgunakan wewenang”.62 
Pasal 6 huruf w berbunyi : ‘Dalam melaksanakan tugas, anggota kepolisian republik indonesia dilarang menyalahgunakan wewenang malakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain”63 Hukuman disiplin sesuai pasal 9 PP RI No 2 Tahun 2003 yakni : 1. Teguran tertulis 2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun 3. Penundaan kenaikan gaji perkala                                                            60Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan 
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisan Negara Republik 
Indonesia, Pasal 1 Ayat 2 61Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan 
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisan Negara Republik 
Indonesia, Pasal 1 Ayat 3 62Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan 
Disiplin Anggota Polri, Pasal 6 Huruf Q 63Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan 
Disiplin Anggota Polri, Pasal 6 Huruf W 



39  4. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun 5. Mutasi gang bersifat demosi 6. Pembebasan dari jabatan  7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.64 
4.  Tata cara penyetoran PNBP Dapat kita lihat dalam Pasal 11 : (1) Seluruh pendapatan PNBP wajid disetor langsung secepatnya ke kas negara. (2) Seluruh pendapatan PNBP dikelola dalam sistem APBN (3) Penerimaan dan penyetoran PNBP dilaksanakan dengan ketenmtuan sebagai berikut : a. Benma paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah PNBP diterima dari masyarakat melalui ATM, EDC, kasir maupun tunai dan dari benma pembantu nbank persepsi/pos persepsi dengan menggunakan SSBP atau BPN yang dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan : 1. Lembar pertama untuk benma 2. Lembar kedua untuk KPPN stempat 3. Lembar ketiga untuk kanwil direktorat jenderal pembendaharaan kemenkeu 4. Lembar keempat untuk ban persepsi/pos persepsi, dan 5. Lembar kelima untuk bendahara pengeluaran satker (bensatker) yang dibutuhkan sebagai dokumen sumber dalam menyusun laporan keuangan satker b. Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud huruf a, jatuh pada hari libur, disetorkan pada hari kerja berikutnya c. Benma pembantu yang tidak satu lokasi dengan benma, dana PNBP yang telah diterima dan disetorkan ke rekening kas negara menggunakan SSBP dengan nama jabatan dan NPWP Benma paling lambat 1 (saru) hari kerja selanjutnya BPN atau SSBP lembar pertama dan lembar kelima diserahkan kepada benma. d. Dalam keadaan terntu, penyetoran PNBP dapat dilaksanakan secara berkela melebihi waktu 1 (satu) hari kerja dengan pertimbangan anatara lain : 1. Sulitnya kondisi geografis(daerah terpencil) yang menyebabkan tidak terdapat bank persepsi tempat penyetoran PNBP di wilayah tersebut 2. Jumlah PNBP yang disetor tidak sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyetoran, atau 3. Jarak tempat wajib bayar dengan baik persepsi tempat penyetoran PNBP relatif jauh                                                            64Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah  RI No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan 

Disiplin Anggota Polri, Pasal  9 



40  (4) Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) dan nomor transaksi bank (NTB)/ nomor transaksi pos (NTP) (5) Format dan petu njuik pengeisian SSBP dan BPN sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran “A” yang merupaklan bagian tidak terpisah dari peraturan ini.65  
5.  Faktor Penyebab Terjadinya PUNGLI Terhadap beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar : 1. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau wewenang seseorang dapat melakukan npelanggaran disiplin oleh oknumnya yang melakukan pungutan liar. 2. Faktor mental, karakter atau kelakukan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri. 3. Faktor ekonomi, pengahsilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidask sebanding dengan tugas/jabatan yang emben membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli. 4. Faktor kultural dan budaya organisasi, budaya yang terbentuk disuatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebablkan pungutan liar sebagai hal biasa. 5. Yerbatasnya sumber daya manusia. 6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.66                                                             65Republik Indonesia, Peraturan kepala kepolisian negara republik inodesia nomor 1 tahun 

2015 tentang pengeloaan penerimaan negara bukian pajak pada kepolisian negara republik 
indonesia, pasal 11 66 Pungutan liar (pungli) pengertian & (faktor penyebab-tindak pidana),https://www.dosenpendidikan.com, (Diakses pada tanggal 3 juli 2019) 



41  
F. Konsep surat izin mengemudi 

1. Pengertian Surat Izin Mengemudi  SIM Merupakan tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudi pengendaraan motor dijalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.67 
2. Fungsi dan peranan SIM - Sebagai sarana identifikasi/jati diri seseorang - Sebagai alat bukti - Sebagai sarana upaya paksa - Sebagai sarana pelayanan masyarakat68  Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM peraturan ini tercantum pada pasal 18 (1) UU nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM). 
3. Penggunaan golongan SIM a. Golongan SIM A Sim untuk kedaraan bermotor roda 4 dengan berat yang diperbolehkan tidak boleh lebih dari 3.500kg. b. Golongan SIM A khusus SIM untuk kendaraan bermotor roda  3 dengan karoseri mobil (kajen VI) yang digunakan untuk angkutan orang/barang (ban sepada motor dengan kereta samping). c. Golongan SIM B1 SIM untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1000kg. d. Golongan SIM B2                                                            67Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi, Pasal 1 Ayat 3 dan 4 68Republik Indonesia, UU Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan, Pasal 18 Ayat 1 



42  SIM untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1000kg. e. Golongan SIM C SIM untuk kendaraan bermotor roda 2 yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40km/jam. f. Golongan SIM D SIM khusus untuk pengemudi yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus.69  
4. Persyaratan pemohon SIM a. Permohonan tertulis b. Bisa membaca dan menulis c. Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan tekhnik dasar kendaraan bermotor. d. Batas usia - 16 tahun untuk sim golongan C - 17 tahun untuk sim golongan A - 20 tahun untuk sim golongan B1/B2 e. Terampil mengemudikan kendaraan bermotor f. Sehat jasmani dan rohani g. Lulus ujian dan peraktek70  
5. Persyaratan untuk mengurus SIM hilang dan rusak 

a. Sim hilang 1) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter (medical 
check up) 2) Membawah surat laporan kehilangan sim 3) Pemohonan membayar biaya formulir di bank internasional indonesia (BII) atau bank rakyat indonesia (BRI) 4) Melakukan pengisian formulir permohonan 5) Melampirkan kartu tanda penduduk (KTP)71  

b. Sim rusak 1) SIM habis masa berlakunya 2) Digunakan oleh orang lain 3) Memperoleh dengan cara tidak sah                                                            69Republik Indonesia, Peraturan Pemrintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan 
Dan Pengemudi, Pasal 211 Ayat 2 70Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan 
Dan Pengemudi, Pasal 217 Ayat 1 71Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan 
Dan Pengemudi, Pasal 255 



43  4) Data yang ada pada sim dirubah72  
6. Biaya penerbitan SIM a. SIM A - Pembuatan SIM A baru : Rp.120.000 - Perpanjangan SIM A : Rp.80.000 b. SIM B1 - Pembuatan SIM B1 baru : Rp.120.000 - Perpanjanan SIM B1 : Rp.80.000 c. SIM B2 - Pembuatan SIM B2 baru : Rp.120.000 - Perpanjangan SIM B2 : Rp.80.000 d. SIM C - Pembuatan SIM C baru : Rp.100.000 - Perpanjangan SIM C : Rp.75.000 e. SIM D (penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus) - Pembuatan SIM D Baru : Rp.50.000 - Perpanjangan SIM D : Rp.30.000 f. SIM Internasional - Pembuatan SIM Internasional baru : Rp.250.000 - Perpanjangan SIM Internasional : Rp.225.00073  
7. Cara Membuat SIM 1. Fotokopi KTP Yang pertama yang anda siapkan adalah mempersiapan beberapa lembar fotokopi. Anda perlu mencari tempat fotokopi KTP terdekatr dengan lokasi anda saat ini. 2. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani Surat ini biasanya dapat dibuat di klinik kepolisian atau di pusat pelayanan kesehatan yang merupakan keterangan dari dokter. 3. Registrasi dan isi formulir pendaftraan                                                            72Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan 

Dan Pengemudi, Pasal 230 73Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 
Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 



44  Beli formulir permohonan pembuat SIM sesuai dengan tarif telah ditentukan. Anda juga dapat membayar premi asuransi sebesar Rp. 30.000 kemudian isi formulir pendaftaran tersebut sesuai data pribadi anda yang benar. Kemudian serahkan formulir tersebut kepetugas loet yang telah disediakan. Tunggu nama anada dipanggil oleh petugas loket tersebut. 4. Mengikuti ujian Terdapat dua tahap ujian yang harus anda lakukan dalam pemohonan pembuatan SIM, anatara lain : - Ujian teori : jika anda lulus, anda akan menajalani ujian selanjutnya yaitu ujian praktik - Ujian praktik : jika lulus, SIM anda akan diproduksi atau dicetak Namun jika tidak lulus pada salah satu dari kedua tes tersebut. Anda diperbolehan mengulang setelah tenggang 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Sama seperti untuk ujian teori, jika anda mengulang ujian praktik lalu tidak lulus, tidak mengulang, tidak datang kembali, atau tidak ada keterangan, uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan. 5. Melakukan proses identifikasi Dalam proses ini, anda akan diminta untuk mrlakukan pemotretan foto SIM, membutuhkan tanda tangan serta sidik jari pada sistem kompren dimana akan secara otomatis m,enjadi bagian dari identitas pribadi anda 



45  6. Ambil SIM Anda hanya perlu menunggu hingga nama anda dipaggil untuk mengambi SIM yang sudah jadi di loket pengambilan SIM.74 
8. Dasar Hukum Islam 

 a. Hukum islam tentang pungli  Firman Allah dalam Q.S Asy Syura / 42:42. 
$ yϑ̄ΡÎ)ã≅ŠÎ6 ¡¡9$#’ n?tãt Ï%©!$#tβθ ßϑÎ=ôà tƒ }̈ $ ¨Ζ9 $#tβθäó ö7 tƒ uρ’Îû ÇÚö‘ F{$# Î�ö� tó Î/Èd,ys ø9 $#4š�Í× ¯≈ s9'ρé& óΟ ßγ s9 ë>#x‹

tãÒΟŠÏ9 r&∩⊆⊄∪  
Terjemahnya : 
 

42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada 
manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu 
mendapat azab yang pedih.75 
 b. Hukum Islam Tentang Korupsi  Firman Allah dalam Q.S. Ali Imran / 3:130.  

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ è=à2ù' s?(# #θ t/Ìh�9$#$ Z$≈ yè ôÊr& Zπx$yè≈ ŸÒ •Β ((#θà)̈?$#uρ©! $# öΝä3ª=yès9 tβθ ßsÎ=ø$è?∩⊇⊂⊃  
Terjemahnya:  
 

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 
mendapat keberuntungan.76                                                                   74 Cara membuat sim dengan mudah tanpa masalah, https://m.disitu.com,(Diakses pada tanggal 2 juli 2019) 75 Departemen Agama,  Alquran dan Terjemahnya, Loc.cit, h.487 76Ibid, h.66 



46  Firman Allah dalam Q.S. Annisa : 4/29.  
$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (# þθ è=à2ù' s?Νä3s9≡ uθ øΒ r&Μà6 oΨ÷�t/È≅ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/Hω Î)βr&šχθ ä3s?̧οt�≈ pgÏB tã<

Ú#t� s?öΝä3ΖÏiΒ 4Ÿωuρ(# þθ è=çF ø)s?öΝä3|¡ à$Ρr& 4¨βÎ)©! $#tβ% x.öΝä3Î/$VϑŠÏm u‘∩⊄∪  
Terjemahnya : 

 
29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.77  c. Hukum Islam Tentang Penyalahgunaan Wewenang  Firman Allah dalam Q.S Annisa / 4:58. 

*̈βÎ)©! $#öΝä.ã� ãΒ ù' tƒβr& (#ρ–Š xσè?ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{$# #’ n<Î)$ yγ Î=÷δr&#sŒ Î)uρΟ çFôϑs3ym t ÷t/Ä¨$ ¨Ζ9 $#βr&(#θ ßϑä3øtrBÉΑô‰yè ø9 $$ Î/4¨
βÎ)©!$#$ −ΚÏè ÏΡ/ ä3Ýà Ïètƒ ÿÏµÎ/3¨βÎ)©!$#tβ% x.$ Jè‹Ïÿxœ#Z�� ÅÁ t/∩∈∇∪    

Terjemahnya : 
 

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.78  Firman Allah dalam Q.S Al Anfal / 8:27. 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ zƒ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#uŸω (#θ çΡθ èƒrB©!$#tΑθ ß™§�9 $#uρ(# þθ çΡθ èƒrBuρöΝä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r&öΝçFΡr& uρtβθ ßϑn=÷ès?∩⊄∠∪  
Terjemahnya: 
 

27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui.79                                                            77Ibid, h.83 78Ibid, h.87 79Ibid, h.180  
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