
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

 

Menurut Fockema Andreae, kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu 

“corruptio atau corruptus”. Namun kata “corruptio” itu berasal pula dari kata asal 

“corrumpere”, yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa 

latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, 

Prancis yaitu corruption, Belanda yaitu corruptie.  

 

Dari bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga 

menjadi korupsi. UU No.31 Tahun 1999, Pengertian korupsi yaitu setiap orang 

yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan 

tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Black’s 

Law Dictionary juga mengungkapkan mengenai Pengertian Korupsi, Korupsi 

merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan 

keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, 

yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam 

memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang 

berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain. Dari 

pengertian korupsi yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
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Pengertian Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, 

penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara.
22

 

 

B. Ciri-Ciri Korupsi 

 

Berbicara mengenai Ciri-ciri korupsi, Syed Hussein Alatas memberikan ciri-ciri 

korupsi, sebagai berikut:
23

 

1. Ciri korupsi selalu melibatkan lebih dari dari satu orang. Inilah yang 

membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan. 

2. Ciri korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang 

melatarbelakangi perbuan korupsi tersebut. 

3. Ciri korupsi yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 

Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang. 

4. Ciri korupsi yaitu berusaha untuk berlindung dibalik pembenaran hukum. 

5. Ciri korupsi yaitu mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki 

kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 

6. Ciri korupsi yaitu pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada 

badan publik atau pada masyarakat umum. 

7. Ciri korupsi yaitu setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif 

dari mereka yang melakukan tindakan tersebut. 

8. Ciri korupsi yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan 

kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. 

 

������������������������������������������������������������

22 Hamzah,Andi 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. hlm.9 

23 Loc. Cit hlm.12 
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C. Bentuk-Bentuk Korupsi  

 

Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sudah lazim dilakukan di lingkungan instansi 

pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD serta yang bekerjasama 

dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:
24

 

1. Transaksi luar negri ilegal, dan penyelundupan. 

2. Menggelapkan dan manipulasi barang milik lembaga, BUMN/BUMD, 

swastanisasi anggaran pemerintah. 

3. Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang. 

4. Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi. 

5. Menngunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan 

menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, 

menggelapkan pajak, jual beli besaran pajak yang harus dikenali, dan 

menyalahgunakan keuangan.  

6. Menipu dan mengecoh, memberi kesan, yang salah mencurangi dan 

memperdaya serta memeras. 

7. Mengabaikan keadilan, member kesaksian palsu menahan secara tidak sah 

dan menjebak. 

8. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap. 

9. Mencari-cari kesalahn orang yang tidak salah 

10. Jual beli tuntutan hukuman, vonis, dan surat keputusan. 

 

 

 
������������������������������������������������������������

24 Suhandi cahaya,strategi korupsi & teknik
,, PT.sinar grafika,2011,hlm.44. 
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D. Faktor Penghambat Pengekan Hukum 

 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono 

Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya pengegakan hukum, yaitu: 

 

1. Faktor Perundang-Undangan (Subtansi hukum) 

Praktek penyelenggaran penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini di karenakan konsepsi 

keadilan merupakan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah di tentukan secara normatif. 

Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang 

dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. 

2. Faktor Penegak Hukum  

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang 

diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-

undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa 

komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan  

bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja. 
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3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi 

sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup 

perangkat lunak dan perangkat keras. 

4. Faktor Masyarakat 

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, 

yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui 

kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, 

sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan 

masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 

yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap 

suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi. 

 

5. Faktor Kebudayaan 

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 

hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi 

tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk 

diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan 

kondisi setempat.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������������������������������������������

25 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT.Citra Bakti, 

2004, hlm 73. 
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E. Pelaksanaan Pemberian Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan 

 

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka 

mewujudkan tujuan system pemasyarakatan. Maka pengertian Remisi adalah 

pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi 

syarat. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden RI No. 174 

Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya dikatakan bahwa:  

 

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan 

pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan 

baik selama menjalani pidana” 

 

Pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI Nomor 

174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ditafsirkan sebagai “kemudahan” dalam 

kebijakan menjalani pidana sehingga mengurangi arti pemidanaan namun 

pemberian remisi tersebut adalah dalam upaya mengurangi dampak negatif dari 

subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana 

perampasan kemerdekaan. 

 

Kemudian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan Presiden No. 174 

Tahun 1999, pada Pasal 2 disebutkan bahwa remisi ada 4 macam ,yaitu: 

a. Remisi umum; yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. 

b. Remisi khusus; yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut 

narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika sesuatu 

agama mempunyai lebih dari satu kali hari besar keagamaan dalam setahun, 

maka yang diberikan adalah hari besar keagamaan yang paling di muliakan. 
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c. Remisi tambahan; berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia RI Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang remisi tambahan 

bagi Narapidana dan Anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara. 

d. Remisi dasawarsa; berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang penetapan 

penguragan masa hukuman secara khusus 60 (enam puluh) tahun 

Kemerdekaan RI. 

 

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan menyebutkan, remisi merupakan hak 

bagi setiap narapidana. Namun, syarat dan ketentuan pemberian remisi tetap harus 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini regulasi yang 

mengatur pemberian remisi untuk koruptor antara lain adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 berkaitan dengan Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
26

 

 

Berbeda dengan aturan lainnya, PP No 99/2012 lebih memperketat pemberian 

remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi, terorisme, narkoba, 

kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, 

serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Jika terhadap perkara pidana 

biasa hanya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa 

pidana, khusus remisi untuk terpidana korupsi syaratnya diperketat.  

 

Terpidana harus penuhi syarat antara lain bersedia bekerja sama dengan penegak 

hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya 

(justice collaborator), dan telah membayar lunas denda serta uang pengganti 

������������������������������������������������������������

26 Hamzah, Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. 

1986 
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sesuai putusan pengadilan. Ketatnya pemberian remisi untuk koruptor, 

sebagaimana diatur dalam PP 99/2012, saat ini justru akan direvisi oleh 

pemerintah. Data Kemenkumham tahun 2013 menyebutkan, terdapat 1.476 

narapidana korupsi yang berada di lembaga pemasyarakatan.  

 

Dengan mengacu pada aturan remisi yang berlaku saat ini, narapidana korupsi 

yang tidak berstatus sebagai justice collaborator akan sulit mendapatkan remisi. 

Sayangnya, syarat sebagai justice collaborator justru berupaya dikaji ulang oleh 

pemerintah karena dianggap menghambat seorang koruptor mendapatkan remisi. 

Kondisi ini kemudian menimbulkan pro dan kontra, sekaligus pertanyaan besar 

soal komitmen pemerintahan orde Jokowi dalam pemberantasan korupsi. 

 

F. Pengaturan Remisi Korupsi PP No. 99 Tahun 2012 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan dan dalam Keppres 174 Tahun 

1999 Tentang Remisi. Pengajuan remisi yang menjadi tanggung jawab Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan di lakukan melalui peruses pembinaan kepada 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan melalui proses penilaian 

kepada seorang narapidana selama ia menjalani program pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan tanpa mmbedakan apakah dia seorang koruptor atau terpidana 

lainnya. 

 

Adapun pemberian remisi kejahatan korupsi sudah diatur didalam PP No. 99 

Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 

1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. 
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Ketentuan ada didalam Pasal 34 A yang berbunyi sebagai brikut :
27

 

 

Pasal 34 A : 

(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang di pidana melakukan tindak pidana 

terorisme,narkotika,dan prekursor narkotika,psitripika,korupsi,kejahatan 

terhadap keamanan negara,kejahatan hak asasi manusia yang berat,serta 

kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi 

persyaratan: 

a. Bersedia berkerjasama dengan penegak ukum untuk memebantu membongkar 

perkara tindak pidana yang di lakukannya 

b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan 

pengadilan untuk narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana 

korupsi dan  

c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang di selenggarakan oleh LAPAS 

dan/atau badan nasional penangulangan terorisme, serta menyatakan ikrar. 

1) Kesetian kepada negara kesatuan republik indonesia secara tertulis bagi 

narapidana warga negara Indonesia, atau 

2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara terulus bagi 

narapidan warga negara asing, yang di pidana karena melakukan tindak 

pidana terorisme. 

 

Yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme 

 

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan 

prekusor narkotika, pisikotropika sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya 

berlaku narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

tahun 

(3) Kesedian untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a 

harus dinyatakan secra tertulis dan ditetapkan oleh instasi penegak hukum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

Pemberian remisi yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1995, narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang intinya mentaati 

peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi 

narapidana di Lembaga Permasyrakatan diatur di dalam beberapa peraturan 

Perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. Keputusan Presiden RI 7 No. 174 Tahun 1999 tentang remisi. 

������������������������������������������������������������

27 PP No. 99 Tahun 2012 
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Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 12 Tahun 1995 

tentang pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan 

pengurangan masa pidana (remisi).  

 

Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman 

pidananya. Hal tersebut merupakan hadiah yang diberikan pemerintah kepada 

narapidana. Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa 

persyaratan yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga 

Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana 

berusaha tetap menjaga perlakuannya yang baik agar kembali memperoleh remisi 

selama dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan di terbitkannya Surat Edaran 

Mentri No. PAS-HM.01-02-42 Tahun 2011 yang mengetatkan pemberian remisi 

terhadap narapidana korups, hal tersebut substansinya bertentngan dengan Pasal 

14 ayat 1 huruf i Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Permasalahan ini menjadi 

polemik hukum di dalam pelaksanaannya. Apakah surat edaran mentri tersebut 

dapat mengabaikan atau mengalahkan kedudukan Undang-undang.  

 


