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ABSTRAK 

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KORUPSI GAJI PEGAWAI NEGERI 

SIPIL FIKTIF DI PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

 

Oleh 

MUHAMMAD QADAPI 

 

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime), tidak saja karena 

modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel 

dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam segi ekonomi, politik, sosial-budaya dan 

bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Berdasarkan uraian di atas perlu 

dilakukan penelitian dengan rumusan permasalahan (1) Apakah Faktor penyebab terjadinya 

Korupsi Gaji Pegawai Negeri Sipil Fiktif di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. (2) 

Bagaimanakah Upaya penanggulangan terjadinya Korupsi Gaji Pegawai Negeri Sipil Fiktif di 

Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode 

penyajian data dilakukan melalui proses editing, sistematis, dan klarifikasi. Metode analisis data 

yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif dan menarik kesimpulan secara induktif. 

 

Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  diketahui  bahwa  faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi 

gaji pegawai negeri sipil fiktif di pemerintahan kabupaten Lampung Utara adalah tidak 

mempunyai agama yang kuat, sifat serakah dan tamak, moralitas dan intergeritas rendah, 

kurangnya pengawasan terhadap instansi pemerintahan dalam mengeluarkan dana, kebutuhan 

hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif. dorongan dari keluarga dan masyarakat, 

lemahnya peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum. Upaya penanggulangan 

terjadinya korupsi gaji pegawai negeri sipil fiktif di pemerintahan kabupaten Lampung Utara 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Upaya preventif dilakukan dengan lembaga pemerintahan 

harus mencoba untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan transparansi dana yang dikeluarkan 

instansi secara periodik agar mencegah terjadinya korupsi, memilih pimpinan yang  mempunyai 

komitmen dan intergeritas kerja tinggi, jujur, dan bertanggungjawab, mengoptimalkan LHKPN 

(Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), melakukan penyuluhan bahaya dan efek 

yang ditimbulkan dari korupsi. Upaya represif dengan pemberian sanksi pidana secara tegas 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

 

Penulis menyarankan agar meningkatkan pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap 

pengeluaran dana dan kinerja instansi pemerintahan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur  



                                                                                                                         Muhammad Qadapi 

(SOP) agar mendapatkan pemerintahan yang transparan, dan bersih dari korupsi, memberikan 

sanksi pidana secara maksimal, tegas, dan adil tanpa ada diskriminasi bagi para pelaku korupsi, 

sesuai Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Apabila pelakunya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

agar dikenakan sanksi administrasi berupa pemecatan. Sehingga dapat menimbulkan efek jera 

dan rasa ketakutan bagi pelaku maupun orang lain agar tidak melakukan korupsi.  
 

Kata Kunci : Kriminologis, Korupsi, Pegawai Negeri Sipil 
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MOTTO 

 

“Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu, 

Belajarlah merendah sampai tak seorangpun yang bisa merendahkanmu” 

(Gobind Vashdev) 

 

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan 

untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 

(H.R. Muslim) 

 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 

kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.” 

(Q.S Al-Baqarah ayat 188) 

 

“Suatu proses yang engkau lalui dengan kemampuan diri sendiri, akan terasa lebih 

nikmat dan berharga” 

(Muhammad Qadapi) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam 

melaksanakan  pembangunan  dan  kemakmuran  rakyat.  Indonesia  merupakan 

negara  terkaya  di  Asia  dilihat  dari  keanekaragaman  kekayaan  sumberdaya 

alamnya.  Tapi  Indonesia  malah  di  tetapkan  sebagai  negara  yang  miskin  salah 

satunya  disebabkan  rapuhnya  moral  dan  tingkat  kejujuran  dari  aparat 

penyelenggara negara yang menyebabkan terjadinya korupsi. 

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga 

masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus 

korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri sipil ataupun 

pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu 

kejahatn jenis white collar crime atau kejahatan kera putih. Akrabnya istilah korupsi 

dikalangan masyarakat telah menunjukan tumbuh suburnya perhatian masyarakat 

terhadap korupsi, kejahatan kera putih mampu menarik perhatian masyarakat karena 

para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagi orang-



2 

 

orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemiskinan 

di dalam masyarakat.
1
 

Korupsi berasal dari bahasa Latin “Corruptio” atau “Corruptus”, yang kemudian 

diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis “Corruption” 

serta Belanda “Corruptie”, dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia 

“Korupsi”. Secara harafiah/bahasa sehari-hari korupsi berarti : kebusukan, keburukan, 

ketidakjujuran, dapat disuap. Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum  Bahasa 

Indonesia “korupsi” diartikan sebagai”perbuatan yang buruk seperti:penggelapan 

uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Sedangkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia “korupsi” diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan 

uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
2
 

Istilah korupsi pertama hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam peraturan 

Penguasa Perang Nomor:23Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan 

Korupsi. Kemudian,dimasukan juga dalam Undang-Undang Nomor :24/Prp/1960 

tentang pengusutan penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 

kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

                                                           
1
 Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana:Horizon Baru Pasca Reformasi,PT.Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2011, hlm.63. 
2
 Rinaldy Amrullah dan Heni siswanto dkk, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, Justice Publisher, 

Bandar Lampung, 2015, hlm.31. 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3
 

Berdasarkan hal tersebut selain diundangkannya Undang-Undang Tipikor Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001. Pemerintah juga membentuk lembaga yang berfungsi 

memonitoring keuangan negara seperti BPK dan yang lebih khusus menangani 

masalah tindak pidana korupsi adalah di bentuknya lembaga Komisi Pemberantasan 

Korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi.
4
 

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime), tidak saja 

karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi 

bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam segi ekonomi, 

politik,sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental 

masyarakat. Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang 

dapat mengganggu perekonomian negara. Definisi negara disini tidak hanya 

menyangkut negara dalam lingkup pemerintahan pusat, tetapi juga menyangkut 

pemerintahan daerah, hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri, bahwa 

kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk 

korupsi.
5
 

                                                           
3
 Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya, 2002, hlm.1. 

4
 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, 

Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, hlm.24. 
5
 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Alumni, Bandung ,2010, hlm.111. 
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Pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara mempunyai posisi yang sangat strategis 

dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, 

sehingga Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan 

dan pembangunan dengan penuh kesetian dan ketaatan kepada pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
6
 

Untuk dapat menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) haruslah mengikuti 

persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan pemerintah. Apabila 

persyaratan-persyaratan telah ditetapkan dan dipenuhi maka barulah seseorang 

ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagai imbal jasa seseorang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menerima gaji sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

Undang-Undang yang berlaku setiap bulannya. 

Contoh kasus yang terjadi di daerah Lampung Utara yaitu kasus korupsi gaji pegawai 

negeri sipil fiktif yang melibatkan Kabid ekonomi bappeda Lampung Utara dan Juru 

bayar gaji pada Dinas Pertanian dan Pertenakan Kabupaten Lampung Utara, 

Supriyanta dan Amiruddin Is pada tahun 2012 hingga 2013 dan merugikan keuangan 

negara sebesar Rp.1.358.938.746 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta 

sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah). 

Kasus korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian dan 

Peternakan Kabupaten Lampung Utara yaitu Supriyanta,SE.,MM dan Amiruddin Is, 

SE, Supriyanta telah divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan 

                                                           
6
 Kotan Y.Stefanus, Mengenal Peradilan Kepegawaian Di Indonesia, PT RajaGrafindo, Jakarta, 1995, 

hlm.1. 
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selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) putusan ini diadili oleh ketua majelis hakim Mulyanto,SH.,MH dengan 

melanggar Pasal 3  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada saat 

penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara Saudara Amiruddin Is, SE 

meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor.474.3/07/69-

LU/2014. Nomor putusan 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk. 

Kasus tersebut bermula ketika Amiruddin Is, SE (Alm) selaku juru bayar Gaji pada 

Dinas Pertanian dan Pertenakan Kabupaten Lampung Utara pada sekitar bulan 

Desember 2011 menemui terdakwa SUPRIYANTA,SE.MM BIN DULLAH 

MUKSIN selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan Badan Pengeolahan 

Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 merangkap sebagai Tim 

Pengendalian Kegiatan Penataan Administrasi Gaji pada Badan Pengeolahan 

Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara untuk bekerjasama memasukan 

nama-nama Pegawai Negeri Sipil Fiktif pada Dinas Pertanian dan Pertenakan 

Kabupaten Lampung Utara sebagai penerima gaji. Setelah beberapa kali saudara 

Amiruddin Is, SE (Alm) menemui terdakwa SUPRIYANTA,SE.MM BIN DULLAH 

MUKSIN akhirnya terdakwa mau dengan secara sadar memasukkan nama-nama 

Pegawai Negeri Sipil Fiktif pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten 

Lampung Utara dengan persyaratan terdakwa SUPRIYANTA.,SE,.MM BIN 

DULLAH MUKSIN memperoleh bagian setengah dari pencairan.  
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Selanjutnya SUPRIYANTA,SE.MM BIN DULLAH MUKSIN memasukkan 13 

(Tiga Belas) nama Pegawai Negeri Sipil Fiktif pada Dinas Pertanian dan Peternakan 

Kabupaten Lampung Utara yakni Agus Ramdani NIP.180033876 pangkat III/d, 

Sumardi NIP.160011719 Pangkat III/d, Khaidar NIP.160022319 Pangkat III/d, 

Yuliana NIP.460013818 Pangkat III/d, Zainudin NIP.1600398285 Pangkat II/d, 

Djanaluddin NIP.460013818 Pangkat II/d, Purwanto, SH NIP.196405011994011002 

Pangkat III/c, Hasanuddin NIP.196808021987061006 Pangkat III/c, Hermawan, 

SH NIP.196405011994021002 Pangkat III/c, Salim NIP.010184749 Pangkat II/d, 

Emita NIP.0461083063 Pangkat III/d, Akhmad Usman NIP.080044857 Pangkat 

III/b, dan Darsono NIP.080122301 Pangkat II/a kedalam Sistem Aplikasi GDO ( 

Sistem Pengolahan Data Gaji Pegawai) pada Badan Pengeolalaan Keuangan dan Aset 

Kabupaten Lampung Utara.  

Menurut hal tersebut diatas, pejabat pegawai negeri sipil senior supriyanta dan 

Amiruddin Is melakukan tindak pidana korupsi sehingga menjadi pertanyaan apakah 

yang melatarbelakangi dan bagaimana penanggulangan kejahatan tersebut agar tidak 

terulang kembali.  

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menjadikan masalah 

tersebut kedalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul 

“Analisis Kriminologis terjadinya Korupsi Gaji Pegawai Negeri Sipil Fiktif di 

Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara”. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan  

    Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang  telah di uraikan diatas,   

maka  masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut : 

     a  Apakah faktor penyebab terjadinya Korupsi Gaji Pegawai  Negeri Sipil Fiktif di 

Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara ? 

     b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya Korupsi Gaji Pegawai Negeri 

Sipil Fiktif di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara ? 

2. Ruang Lingkup Masalah 

    Untuk menghindari  terjadi perluasan dalam pembahasan obyek penelitian ini, 

maka  Penulis  membatasi  ruang  lingkup  pada  kajian  hukum  pidana  dalam 

Kriminologis terjadinya Korupsi Gaji Pegawai Negeri Sipil Fiktif di Pemerintahan 

Kabupaten Lampung Utara yang meliputi :  

    a.  Ruang  lingkup  yang  di  bahas  adalah  faktor terjadinya korupsi gaji pegawai 

negeri sipil fiktif dan upaya penanggulangan terjadinya korupsi gaji pegawai 

negeri sipil fiktif di pemerintahan kabupaten Lampung Utara. 

    b.  Objek Penelitian  di lakukan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Pengadilan    

Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dan Kantor YLKBH Fiat Yustisia Kotabumi. 

    c.   Waktu Penelitian di lakukan pada bulan Februari sampai April 2017. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

    Berdasarkan  pokok  permasalahan  di  atas,  ada  beberapa  tujuan  yang  menjadi 

acuan dalam penelitian ini, yaitu : 

    a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya korupsi gaji  pegawai negeri sipil 

fiktif di pemerintahan kabupaten Lampung Utara. 

    b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya korupsi gaji pegawai negeri 

sipil fiktif di pemerintahan kabupaten Lampung Utara. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan dari Penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan Teoritis  

    Secara teoritis, untuk mempeluas dan memperdalam pemahaman penulis tentang 

faktor penyebab dan bagaimana upaya penanggulangan terjadinya dalam korupsi 

gaji pegawai negeri sipil fiktif di pemerintahan kabupaten Lampung Utara. 

b. Kegunaan Praktis  

    Secara Praktis, menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khusus yang  

bergerak dalam bidang hukum pidana terutama para aparat penegak hukum 

(Kepolisian,Kejaksaan,Kehakiman) yang bertugas menangani kasus korupsi, oleh 
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karena itu tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kesadaran hukum 

baik aparat penegak hukum dan masyarakat luas. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

    Kerangka Teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, 

dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada 

umumnya, teori bersumber dari undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu 

dan laporan penelitian. Setiap Peneltitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi 

acuan dan bertujuan mengindetifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap 

relevan oleh peneliti.
7
 

a. Faktor Penyebab Korupsi  

    1. Faktor Internal, yaitu : Sifat tamak/rakus manusia, Moral yang kurang kuat, 

Penghasilan yang kurang mencukupi, Kebutuhan hidup yang mendesak, Gaya 

hidup yang konsumtif, Ajaran agama yang kurang diterapkan. 

    2. Faktor eksternal, yaitu : Faktor sikap masyarakat terhadap korupsi, seperti: 

Nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya 

korupsi. Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian 

akibat tindak korupsi adalah Negara, padahal justru pada akhirnya kerugian 

                                                           
7
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, 

hlm.73. 
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terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila 

dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa 

korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda 

pencegahan dan pemberantasan korupsi, Faktor ekonomi, Faktor politis, dan 

Faktor organisasi, seperti : kurang adanya sifat keteladanan seorang pemimpin, 

tidak ada kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di 

instansi pemerintahan kurang memadai, kelemahan sistem pengedalian 

manajemen, manajemen cenderung menutupi tindak pidana korupsi yang terjadi 

di dalam organisasi. 
8
 

 

b. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

    1. Upaya Preventif (Non Penal) 

        Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum 

kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor 

kondusif penyebab terjadinya kejahatan. 

  2. Upaya Represif (Penal) 

        Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada 

sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan 

terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.
9
 

                                                           
8
 Krstian,dan Yopi,Gunawan, Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum 

Nasional dan The United Nations Covention Against Corupption(UNCAC),PT Refika 

Aditama,Bandung,2015,hlm.57-60 
99

 Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana(Perkembangan Konsep KUHP Baru), 
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2. Konseptual 

    Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yamg akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif 

maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau 

telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu. Kerangka konseptual 

merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. 

    Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian 

ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang 

berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa 

istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut : 

a. Analisis adalah proses berfikir manusia tentang sesuatu kejadian atau peristiwa 

untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut.
10

 

b. Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelediki gejala-gejala 

kejahatan seluas-luasnya berdasakan pada pengalaman seperti ilmu lainnya yang 

sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti 

gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.
11

 

                                                                                                                                                                      
Prenada Media Group,Jakarta,2008,hlm.40  
10

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3, Universitas Indonesia Press, Jakarta , 

2007, hlm.129. 
11

 Bonger,WA,Inleiding tot de criminologie terjemahan oleh R.A.Koesnoen,Pengantar tentang 

Kriminologi,Pembangunan, Jakarta, 1962, hlm.7 
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c. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang 

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau 

perekonomian Negara.
12

 

d. Gaji adalah imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan 

dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan.
13

 

e. Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14

 

f. Fiktif adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adjektiva (kata sifat) 

bersifat fiksi:hanya terdapat dalam khayalan.
15

 

g. Pemerintahan adalah sebagai fungsi daripada pemerintah.
16

 

h. Kabupaten menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 

tentang pemerintah daerah daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah 

juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi 

                                                           
12

 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1). 
13

 Ahmad Ghufron dan Sudarsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, 

hlm.38. 
14

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 
15

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
16

 C.S.T.Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, 1985, hlm.21. 
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bupati/walikota dalam menyelengagarakan urusan pemerintahan umum di wilayah 

daerah kabupaten/kota.
17

 

E. Sistematika Penulisan 

    Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka 

sistematika penulisannya disusun sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

   Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan 

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, 

serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

   Merupakan bab tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai pengertian 

kriminologi, pengertian tindak pidana, pengertian umum korupsi, pengertian gaji, 

pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

III. METODE PENELITIAN 

   Merupakan bab yang berisi uraian mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis 

data, penentuan narasumber, prosedur dan pengumpulan data, analisis data. 

 

 

                                                           
17

 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

   Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi dalam sub bab mengenai 

apakah faktor penyebab terjadinya korupsi gaji pegawai negeri sipil fiktif di 

pemerintahan kabupaten Lampung Utara dan bagaimana upaya penanggulangan 

terjadinya korupsi gaji pegawai negeri sipil fiktif di pemerintahan kabupaten 

Lampung Utara. Serta pemaparan hasil wawancara dengan beberapa aparat penegak 

hukum sebagai acuan dan perbandingan. 

V. PENUTUP 

   Bab ini bersikan simpulan dan saran dari hasil penelitian.  



 
 

 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Pengertian Kriminologi  

    Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh raffaele Garofalo pada tahun 1885 

dengan nama criminologia. Sekitar waktu yang sama, antropolog Perancis 

Topinard Paulus juga menggunakan istilah Perancis Criminologie untuk maksud 

yang sama dengan Garofalo. Kriminologi berasal dari bahasa latin crimen dan 

Yunani logia yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, 

dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun 

dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
18

 

    Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. 

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli 

antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti 

kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka 

kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana 

memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini di antaranya : 

 

                                                           
18

 Indah Sri Utami, Aliran dan Teori Kriminologi, Thafa Media, Semarang, 2012, hlm.1. 
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    BONGER memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 

bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, Melalui definisi ini, 

bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup : 

1. Antropologi Kriminil  

    Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan 

ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya 

mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa 

dengan kejahatan dan seterusnya. 

2. Sosiologi Kriminil.  

    Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai sautu gejala masyarakat. Pokok 

persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu adalah sampai dimana letak sebab-sebab 

kejahatan dalam masyarakat. 

3. Psikologi Kriminil  

    Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. 

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil. 

    Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf. 

5. Penologi. 

    Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembanganya hukuman. 
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Di samping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa : 

1. Higiene Kriminal. 

   Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk  menerapkan usah-usaha yang dilakukan 

oelh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan 

kesertaraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. 

2. Politik Kriminal. 

   Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan terjadi. Disini dilihat 

sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi 

maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka 

lapangan kerja. Jadi, tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 

3. Kriminalistik(policie scientific) 

   Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan 

kejahatan.
19
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 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.9. 
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    Menurut Sutherland kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang 

bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial serta mencakup proses-

proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. 

Kriminologi oleh nya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu: 

1. Sosiologi Hukum 

    Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan 

suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan 

adalah hukum.  

2. Etiologi Kejahatan 

    Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. 

Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama. 

3. Penology 

    Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland 

memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan 

baik reprensif maupun preventif. 

    Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam Sociology of Crime and Delinquency 

memberikan definis kriminologi sebagai kumpulan imu pengetahuan tentang 

kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang 

gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 

keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor 
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kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi 

masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi : 

a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. 

b. Pelaku kejahatan dan  

c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap 

pelakunya.
20

 

Menurut A.S Alam, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu : 

1. Pre-Emtif 

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 

kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang 

baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang 

Meskipun ada kesempatan  untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak 

ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan,. 

Jadi, dalam usaha pre-emtif, faktor jahat menjadi hilang meskipun ada 

kesempatan 

2. Preventif 

           Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-

emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan 

untuk dilakukannya kejahatan.  

                                                           
20

 Ibid, hlm 12 
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3. Represif 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang 

tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 

menjatuhkan hukuman.
21

 

B. Pengetian Tindak Pidana 

    Dalam bahasa Belanda Straafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu 

straafbaar dan feut. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari 

kenyataan”, sedang straafbaar berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah 

perkataan straafbaarfeit berarti “sebagian dari kekayaan yang dapt dihukum” yang 

sudah tentu tidak tepat. Oleh karena itu, kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat 

dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan perbuatan, atau 

tindakan. 

    Pengertian dari perkataan straafbaarfeit : 

1. Simons. 

    Dalam rumusannya straafbaarfeit itu adalah “ Tindakan melanggar hukum yang 

dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang 

dapat dipertanggungjawabkan atas tindaknnya dan oleh udang-undang telat 

dinyatakan yang dapat dihukum”
22
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 Alam,A,S,Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm.79-80. 
22

 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm,5. 
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2. E.Utrecht. 

    Menerjemahkan straafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga 

disebut delik, kerana peristiwa itu suatu perbuatan handelan atau doen positif atau 

suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan 

karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa 

hukum (rechtsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang 

diatur oleh hukum. 

3. Pompe. 

Perkataan straafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu : 

“Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja 

atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan 

hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.” 

4. Moeljatno. 

    Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang dimana disertai 

sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. 

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang 

hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan 

ditunjukan pada perbuatan(yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh 



22 

 

kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditunjukan pada orang yang 

menimbulkan kejahatan). 

    Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: (1) perbuatan(manusia). (2) 

memenuhi rumusan dalam undang-undang(syarat formil), (3) bersifat melawan 

hukum (syarat materil). Syarat formil harus ada,karena asas legalias dalam pasal 1 

ayat (1) KUHP.
23

 

    Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau 

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah 

perbuatan seperti yang terwujud in-bstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan 

kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi 

norma hidup di masyarakat secara kongkrit
24

 

    Aliran Monistis dalam merusmuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan 

melihat:”Keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari 

perbuatan”. Sehingga dalam merumuskan Pengertian Tindak Pidana ia tidak 

memisahkan unsur-unsur tindak pidana: mana yang merupakan unsur perbuatan 

pidana dan mana unsur pertanggungjawaban pidana. 

    Menurut aliran monistis misalnya Simons, ia memberikan unsur-unsur tindak 

pidana sebagai berikut : 

                                                           
23

 Ibid, hlm.7. 
24

 Tri Andrisman, Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangnya 

Dalam Konsep KUHP 2013, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013, hlm.69. 
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1. Perbuatan manusia (positif atau negatif:berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan).  

2.   Diancam dengan pidana.   

3.   Melawan hukum. 

4.   Dilakukan dengan kesalahan. 

5.   Orang yang ampu bertanggung jawab. 

 

    Aliran Dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara 

Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana sehingga berpengaruh dalam 

merumuskan unsur-unsur tindak pidana penganut pandangan/aliran dualistis 

adalah H.B Vos, WPJ, Pompe dan Moeljatno. 

    Misalnya Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana 

sebagai berikut : 

1. Perbuatan (manusia). 

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) 

3. Bersifat melawan huku (ini merupakan syarat materil) 
25

 

 

C. Pengertian Umum Korupsi 

    Korupsi berasal dari bahasa Latin “Corruptio” atau “Corruptus”,yang kemudian 

diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis 

“Corruption” serta Belanda “Corruptie”, dan selanjutnya dipakai pula dalam 

bahasa Indonesia “Korupsi”. Secara harafiah/bahasa sehari-hari  korupsi berarti: 

kebusukan, keburukan, ketidakjujuran ,dapat disuap. Dalam kaidah bahasa 

                                                           
25
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menurut Kamus Umum  Bahasa Indonesia “korupsi” diartikan sebagai”perbuatan 

yang buruk seperti:penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “korupsi” diartikan sebagai 

penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk 

keuntungan pribadi atau orang lain.
26 

    Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan 

menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau saran yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian Negara(pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi)
27

 

    Korupsi secara harfiah merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Korupsi 

menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi 

atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena 

pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan 

ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat 

luas. 

                                                           
26

 Rinaldy Amrullah,Heni Siswanto dkk, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, Justice Publiser, 

Bandar Lampung, 2015, hlm.31. 
27

 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan 

sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 

2. Korupsi: busuk : rusak: suka memakai barang atau uang yang dipercayakan 

kepadannya: dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).
28

 

    Tujuan hukum akan tercapai apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik. 

Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau bahkan sarana yang ada pada 

dirinya karena jabatan atau kedudukannya sebagai kepala daerah atau kekuasaan 

lain yang memiliki kewenangan dalam hal pemidah bukukan keuangan daerah dan 

bahkan sangat merugikan keuangan negara bahkan perekonomian pun tidak akan 

berjalan dengan mulus kerena terhambatnya pembangunan yang menggunakan 

anggaran yang dikorupsi oleh orang-orang yang berwenang untuk mengelolanya
29

. 

Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat 

dari segi pandangan masyarakat menunjukan pandangan yang normatif mengenai 

kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dalam pembicaraan masalah tindak 

pidana korupsi yang yang terjadi di berbagai sektor swasta maupun pemerintah 

tentu di dalamnya ada istilah unsur melawan hukumnya
30

. Dalam hal sifat 

melawan hukum ada sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum 

materil. 

                                                           
28

 Evi,Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.9. 
29

 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasionl, 

RajaGrafindo, Jakarta, 2012, hlm.34. 
30

 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, 2005, hlm.167. 
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    Sifat melawan hukum formal adalah hukum tertulis yaitu peraturan perundang-

undangan. Terpenuhinya sifat melanggar hukum apabila pelaku melanggar atau 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (onwetmatigedaad) dalam 

sifat melawan hukum materil hukum tidak hanya hukum tertulis, tetapi juga 

hukum tidak tertulis (unwritteen law) dan terpenuhinya sifat melawan hukum 

apabila pelaku melanggar hukum (onrechtmatigedaad).
31

 

    Tindak Pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan oleh 

orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya 

yang khusus akibat buruk yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi 

harus ditangani secara khusus dan serius untuk itu perlu dikembangkan peraturan-

peraturan khusus sehingga dapat menjangkau perbuatan pidana yang merupakan 

tindak pidana korupsi karena hukum pidana umum tidak sanggup untuk 

menjangkaunya.
32

  

    Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 yaitu : 

1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat meugikan keuangan 

Negara atau perekonomian Negara (pasal 2 ayat (1)). 

2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana 

                                                           
31

 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Angkasa, Jakarta, 1981, 

hlm.126. 
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yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan Negara tau perekonomian Negara (pasal 3). 

3) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan 

mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau 

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada 

jabatan atau kedudukan tersebut (pasal13). 

4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan 

jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (pasal 15). 

5) Setiap orang diluar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan 

bantuan, kesempatan, saran, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana 

korupsi (pasal 16) 

    Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) diatas maka akan ditemukan unsur-unsur sebagai 

berikut : 

a. Melawan hukum. 

b. Memperkaya diri sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi. 

c. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 

 

    Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai 

berikut : 

a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 

b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukannya. 

c. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 
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Faktor-Faktor Penyebab Korupsi  

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika. 

2. Kolonialisme. 

    Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetian dan kepatuhan yang 

diperlukan untuk membendung tindak pidana korupsi. 

3. Kurangnya pendidikan akan etika dan moral. 

    Perkara-perkara tindak pidana korupsi di Indonesia banyak dilakukan oleh para 

koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan terpelajar. Oleh 

karenanya perlu dilakukan reformasi di dunia pendidikan di mana pendidikan tidak 

hanya berorinentasi pada prestasi akademisi melainkan juga berorientasi pada 

nilai-nilai etika, nilai-nili moral, dan nilai-nilai kemanusian  

4. Tidak adanya sanksi yang keras dan tegas. 

5. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.  

    Situasi lingkungan yang “kondusif” bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana 

korupsi akan menyebabkan seseorang tergiur untuk melakukan perbuatan serupa, 

yakni melakukan tindak pidana korupsi. 

6. Struktur pemerintahan. 

7. Perubahan radikal. 
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    Pada suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, tindak pidana korupsi 

muncul sebagai suatu penyakit nasional, transnasional bahkan internasional. Di 

Indonesia misal, perubahan sistem nilai yang radikal ini dapat ditemui dalam 

sebuah fakta dan keadaan dimana budaya malu melakukan tindak pidana korupsi 

sudah hilang. Di tahun 1990-an, orang yang diduga melakukan tindak pidana 

korupsi dan disorot media kana menutupi mukanya karena malu yang luar biasa 

besar. Nilai ini terus terkikis sehingga saat ini, apabila terhadap seseorang yang 

diduga melakukan tindak pidana korupsi, ia sudah tidak malu lagi untuk tampil 

bahkan malakukan konferensi pers. Perubahan radikal suatu sistem nilai seperti ini, 

baik secara lansung maupun tidak lansung akan meningkatkan kualalitas dan 

kuntitas tindak pidana korupsi di Indonesia. 

8. Keadaan masyarakat. 

    Tindak pidana korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan 

masyarakat secara keseluruhan.
33

 

D. Pengertian Gaji 

    Gaji merupakan imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah 

mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan 

pembangunan, maka perlu diberikan gaji yang layak. Sebab dengan adanya gaji 

yang layak, secara relatif akan menjamin kelansungan pelaksanaan tugas 

                                                           
33
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pemerintahan dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan 

pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya 

sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan tuntutan kerjanya. 

    Buhannudin A.Tayibnapis mengatakan bahwa gaji menyadang fungsi sebagai : 

1. Daya tarik untuk memperoleh tenaga-tenaga yang cakap dan produktif. 

2. Saran motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan: dan 

3. Alat untuk memelihara agar karyawan tetap betah berkerja dalam organisasi 

(perusahaan). 

    Pengertian secara normatif tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 43 Tahun 

1999, pada ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri berhak 

memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung 

jawabnya, dan pada bagian penjelasan undang-undang ini diterangkan bahwa yang 

dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji PNS harus mampu 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga PNS dapat memusatkan 

perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang 

dipercayakan kepadanya. Sementara pada ayat (2) diatur bahwa gaji yang diterima 

oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin 

kesejahteraannya. Pengaturan gaji PNS maupun antara PNS dengan swasta, dan 

gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan 

dapat mendorong produktivitas dan kreativitas PNS. 
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    Peraturan mengenai gaji PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 

1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997 tentang 

Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2007. 

    Besar kecil gaji pokok tidak terlepas dari pada tinggi rendahnya pangkat 

(golongan/ruang) maupun lamanya masa kerja. Dengan perbedaan ini berarti 

menghargai pegawai negeri yang masa baktinya lebih banyak dan juga menghargai 

pegawai yang berprestasi. 

    Berdasarkan PP.No 7 Th 1977 jo PP No.15 Th 1985 dan peraturan-peraturan 

lainnya tentang tunjangan jabatan, hal ini menunjukan bahwa Negara kita 

menganut sistim skala gabungan, yaitu bagi pegawai negeri sipil digaji sama 

berdasarkan pangkat, golongn/ruang dan masa kerja (PP.No7 Th 1977 jo PP No.15 

Th 1985) ditambah penghasilan lain berupa tunjangan jabatan bagi pegawai negeri 

sipil yang menduduki jabatan struktual atau fungsional (peraturan perundang-

undangan tentang tunjangan jabatan)
34

 

    Gaji pokok : 

a. Jika calon pegawai mempunyai masa kerja dapat diperhitungkan untuk 

mendapatkan gaji pokok, maka diberikan gaji pokok yang segaris dengan 

pengalaman kerjanya yang diakui sebagai masa kerja golongan. 
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b. Pemberian gaji pokok tersebut setinggi-tingginya berdasarkan gaji pokok 

maksimum dikurangi 2 (dua) kali kenaikan gaji berkala yang terakhir. 

c. Seorang yang langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil, apabila telah 

mempunyai pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan, maka diberikan gaji 

pokok segaris dengan pengalaman kerja yang ditetapkan sebagai masa kerja 

golongan. 

d.  Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai bulanan disamping pensiun, 

diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja golongan yang 

dimilikinya pada saat ia pensiun. 
35

 

    Metode penetapan gaji yang diatur dalam peraturan pemerintah ini masih mengacu 

pada tiga sistem, yaitu sistem skala tunggal, sistem skala ganda, dan sistem skala 

gabungan. 

1. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama   

kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperihatikan 

sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam 

melaksanakan pekerjaan itu. 

2. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji yang 

tidak saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan 

yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab yang 

dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. 
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3. Sistem skala gabungan adalah sistem perpaduan skala tunggal dan skala ganda, 

dalam sistem skala gabungan gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri 

yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri 

yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau 

melakukan pekerjaan tertentu yang sifanya memerlukan pemusatan perhatian dan 

pengerahan tenaga secara terus-menerus.
36

 

E. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

    Dalam rangka untuk mendapatkan suatu pengertian atau definisi tantang pegawai 

negeri menurut pandangan Hukum Kepegawaian dan Hukum Pidana, maka 

penjelasan mengenai pengertian pegawai negeri ini juga dibahas dari dua segi 

yakni (1) Pengertian pegawai negeri dari sudut hukum kepegawaian, (2) 

pengertian pegawai negeri dari sudut Hukum Pidana. 

1. Pengertian pegawai negeri dari sudut Hukum Kepegawaian. 

    Pengertian pegawai negeri sipil secara resmi mula-mula ditetapkan dalam Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1961. Dalam Undang-undang tersebut pengertian 

pegawai negeri didefinisikan atau dirumuskan sebagai berikut : “ Pegawai negeri 

mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji 

menurut Peraturan pemerintah yang berlaku dan diperkerjakan dalam suatu jabatan 

negeri oleh pejabat negara atau badan Negara yang berwenang”. 
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    Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2312 diterangkan bahwa ada 3 faktor 

yang menetapkan seseorang pegawai negeri menurut Undang-undang pokok 

kepegawaian ini, yaitu: 

a. Memenuhi syarat-syarat sebagaimana terperinci dalam pasal 1 ayat (2) Undang-

undang Pokok Kepegawaian (Undang-undang Nomor 18 tahun 1961) 

b. Harus diangkat dalam jabatan negeri dan digaji menurut peraturan pemerintah yang 

berlaku. 

c. Harus diangkat oleh pejabat negara dan badan negara yang berwenang. 

    Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 disebutkan ruang lingkup 

pengertian pegawai negeri yaitu sebagai berikut : 

1. Pegawai Negeri terdiri dari : 

   a. Pegawai Negeri Sipil 

   b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : 

   a. Pegawai Negeri Sipil Pusat. 

   b. Pegawai Negeri Sipil Daerah 

   c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Pengertian pegawai negeri dipandang dari sudut Hukum Pidana 
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    Ditinjau dari sudut kepidanaan, kedudukan sebagai pegawai negeri adalah penting : 

a. Bagi delik-delik jabatan yaitu delik-delik di mana kedudukan pegawai negeri 

adalah unsur. 

b. Bagi delik-delik jabatan tidak sebenarnya, yaitu delik-delik biasa, yang dilakukan 

kalau keadaan-keadaan yang memberatkan seperti tersbut dalam pasal 52 KUHP. 

c. Bagi delik-delik yang dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang melakukan 

tugas.
37

 

    Pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, 

Lembaga Pemerintah Non departemen, Keseketariatan Lembaga Negara, Instansi 

Vertikal di daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau 

dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. 

    Pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil dearah 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan Pada Anggaran Pendapatan 

dan Belaja Daerah dan bekerja pda pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar 

instansi induknya. 

    Pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan di 

luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
38
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    Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

    Menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980, peraturan 

disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi, apabila 

kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pns. Dalam peraturan disiplin 

pns dibahas mengenai pelanggaran disiplin, yaitu setiap ucapan, tulisan, atau 

perbuatan pns yang melanggar ketentuan peraturan disiplin pns baik yang 

dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.  

1. Kewajiban yang harus ditaati 

    Kewajiban yang termasuk dalam poin 1 terdapat dalam Pasal 2 Peraturan 

Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pns yang menetapkan 

kewajiban sebagai berikut : 

Pasal 2 

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UU Dasar 1945, Negara dan 

Pemerintah. 

b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, 

serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara 

oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain. 

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan PNS. 

d. Mengangkat dan menaati sumpah/janji pns sumpah/janji jabatan berdasarkan 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 
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e. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. 

f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah, baik yang lansung 

menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum. 

g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh 

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 

h.  Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara. 

i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan 

Korps pns. 

j. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengertahui ada hal yang dapat 

membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan, 

keuangan, dan material. 

k. Menaati ketentuan jam kerja. 

l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. 

m.Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 

n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang 

tugasnya masing-masing. 

o. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya. 

p. Membimbing bawahannya dalam melakasanakan tugasnya. 
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q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. 

r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjannya. 

s. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya. 

t.  Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. 

u. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun 

terhadap masyarakat, sesama pns, dan terhadap atasan. 

v. Hormat-menghormati anatara sesama warga negara yang memeluk agama/ 

kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa, yang berlainan. 

w. Meenjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. 

x. Menaati segala pertauran perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang    

berlaku. 

y. Menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. 

z. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang 

diterima mengenai pelanggaran disiplin. 

2. Larangan yang tidak boleh dilanggar 

    Larangan yang tercantum dalam poin 2 ketentuan-ketentuan pokok disiplin PNS 

terdapat pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980. 
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Pasal 3 

(!).Setiap PNS dilarang :  

a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, 

Pemerintah, atau PNS. 

b. Menyalahgunakan wewenangnya. 

c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau berkerja untuk negara asing. 

d. Menyalahgunkan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik 

Negara. 

e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik 

Negara secara tidak sah. 

f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bahawan, atau 

orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk 

keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara lansung atau tidak 

lansung merugikan Negara. 

g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam 

terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 

kerjanya. 

h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga 

yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutn atau 

mungkin bersangkitan dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang bersangkutan. 
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i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencermarkan kehormatan atau 

martabat PNS, kecuali untuk kepentingan jabatan. 

j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. 

k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang 

dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang 

dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani. 

l. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. 

m. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia egara yang diketahui karena 

kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. 

n. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk 

mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah. 

o. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yag kegiatan usahanya berada 

dalam ruang lingkup kekuasaannya. 

p. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tiak berada dalam ruang 

lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa 

sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat lansung atau tidak lansung 

menentukan penyelenggaran atau jalannya perusahaan. 

q. Melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun smbilan, 

menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi berpangkat 

Pembina golongan ruang IV/a ke atas yang memangku jabatan eselon I. 

r. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam 

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau 

berwenang. 
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2. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke 

bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 

q, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang. 

3. Jenis-Jenis Hukuman  

    Jenis–jenis hukuman dalam pasal 6 Peraturan pemerintah No.30 Tahun 1980, 

berupa:  

    Pasal 6 ayat (!) Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980, tingkat hukuman disiplin 

terdiri atas : 

a) hukuman disiplin ringan: 

b)  hukuman disiplin sedang: 

c) hukuman disiplin berat. 

    Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980, jenis hukuman ringan 

terdiri atas: 

a) teguran lisan; 

b) teguran tertulis; 

c) pernyataan tidak puasa secara tertulis. 

    Pasal 6 (3) Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980, jenis hukuman sedang terdiri 

atas : 

a) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. 
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b) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 

(satu) tahun; 

c) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

    Pasal 6 (4) Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980, jenis hukuman berat terdiri 

atas: 

a) penurunan pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah untuk paling 

lama 1 (satu) tahun; 

b) pembebasan dari jabatan; 

c) pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS; 

d) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.  
39

 

    Pemberhentian PNS dapat dibedakan dalam (diatur dalam Pasal 23 Undang-

Undang No. 43 Tahun 1999) : 

(1). PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena: 

      a. Atas permintaan sendiri. 

      b. Mencapai batas usia pensiun. 

      c. Perampingan organisasi pemerintah: atau 

      d. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban 

sebagai PNS. 
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2. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena : 

      a. Melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia 

kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah: atau 

      b. Dihukum penjara atau kurngan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana 

kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari empat tahun. 

3. PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak 

dengan hormat karena : 

      a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang 

ancaman hukumannya empat tahun atau lebih: atau  

      b. Melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. 

4. PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena : 

      a. Melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia 

kepada Pnacasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah: 

      b. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, UUD 1945, 

atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah: atau 



44 

 

      c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan 

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. 

    Dalam Pasal 23 ayat (1) Undng-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa 

PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia. PNS yang 

diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan 

hari tua. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai 

dan Pensiun Duda/Janda Pegawai, Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan 

sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS selama bertahun-tahun berkerja dalam 

dinas pemerintah. Peraturan lebih lanjut mengenai pensiun bagi PNS diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok 

Pensiunan PNS dan Duda/Janda. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

    Pendeketan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pokok permasalahan 

dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan 

menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan 

konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, 

sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melakukan 

penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik yang 

ada di lapangan dengan tujuan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang kongkrit 

mengenai analisis kriminologis terjadinya korupsi gaji pegawai negeri sipil fiktif di 

pemerintahan kabupaten Lampung Utara.
40

 

B. Sumber dan Jenis Data 

    Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian 

data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. 
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Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer  

    Data primer adalah data yang diperoleh secara lansung dari sumber pertama 

dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan 

maupun dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang 

diteliti. 

2. Data Sekunder 

    Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan litelatur kepustakan dengan 

melakukan studi dokumen, arsip yanng bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin 

dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca mengutip dan 

menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan 

yang akan dibahas, yang terdiri dari antara lain :
41

 

a. Bahan Hukum Primer, antara lain:  

    1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 

tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

    2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

    3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
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    4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

    5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

b. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, dan laporan 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun 

penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, terdiri dari litelatur-literatur maupun 

media massa dan lain-lain. 

C. Penentuan Narasumber 

    Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari 

para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas 

objek yang diteliti.
42

 Narasumber ditentukan secara purposive yaitu penunjukan 

lansung narasumber tidak secara acak untuk mendapatkan data lapangan, dengan 

anggapan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 

Negeri Lampung Utara, Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 

Pengacara pada Kantor YLKBH Fiat Yustisia Kotabumi, Dosen Sosiologi pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, Dosen Hukum Pidana pada 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dari penentuan narasumber yang ada dapat 

ditentukan responden berupa pengambilan sampel dari beberapa responden yang 
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Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 175. 



48 

 

disesuaikan dan diangggap telah mewakili masalah yang diteliti. Adapun 

responden dalam penelitian ini adalah : 

No. Jabatan Jumlah 

1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara 1orang 

2. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang 1orang 

3. Pengacara pada Kantor YLKBH Fiat Yustisia Lampung Utara 1orang 

4. Dosen Hukum Pidana pada Universitas Lampung 1orang 

5. Dosen Sosiologi pada Universitas Lampung 1orang 

 Total 5orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

    Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara :
43

 

a. Studi Kepustakaan (library research) 

    Studi kepustakan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan merangkum data 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
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b. Studi Lapangan 

    Studi lapangan adalah sebuah studi untuk mendapatkan data primer guna 

melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara 

dilakukan dengan sistem terbuka terhadap Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 

Negeri Lampung Utara,Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung 

Karang, Pengacara pada Kantor YKLBH Fiat Yustisia Kotabumi, Dosen Pidana 

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Dosen Sosiologi Universits 

Lampung dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman 

terhadap pihak yang berhubungan dengan analisis kriminologis terjadinya korupsi 

gaji pegawai negeri sipil fiktif di pemerintahan kabupaten Lampung Utara, 

kemudian data yang diperoleh wawancara dikembangkan dan diperluas dengan 

tujuan untuk lebih memperkaya hasil penelitian. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

    Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan 

data. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut : 

a. Editing Data 

    Yaitu memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas, juga 

dengan mempelajari dan menelaah data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. 
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b. Klasifikasi Data 

    Yaitu mengklasifkasikan/mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya 

dan sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan untuk memudahkan dalam 

menganalisis data. 

c. Sistematisasi Data 

    Yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara 

sistematis sehingga memudahkan interprestasi data dan tercipta keteraturan dalam 

menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas. 

E. Analisis Data 

    Analisis terhadap data yang diperoleh dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis 

yang dilakukan secara deskriftif yakni penggambaran argumentasi dari data yang 

diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan 

menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada 

reallitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus 

 



 
 

 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

dapat di simpulkan, yaitu : 

1. Faktor penyebab terjadinya korupsi gaji pegawai negeri sipil fiktif di 

pemerintahan kabupaten Lampung Utara adalah tidak mempunyai agama yang 

kuat, sifat serakah dan tamak, moralitas dan intergeritas rendah, kurangnya 

pengawasan terhadap instansi pemerintahan dalam mengeluarkan dana, 

kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif. dorongan dari 

keluarga dan masyarakat, lemahnya peraturan perundang-undangan dan aparat 

penegak hukum. 

2. Upaya penanggulangan korupsi gaji pegawai negeri sipil fiktif di permerintahan 

kabupaten Lampung Utara dapat dilakukan melalui upaya preventif dan upaya 

represif. Upaya preventif dilakukan dengan lembaga pemerintahan harus 

mencoba untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan transparansi dana yang 

dikeluarkan instansi secara periodik agar mecegah terjadinya korupsi, memilih 

pimpinan yang  mempunyai komitmen dan intergeritas kerja tinggi, jujur, dan 

bertanggungjawab, mengoptimalkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara), melakukan penyuluhan bahaya dan efek yang 
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ditimbulkan dari korupsi. Upaya represif dengan pemberian sanksi pidana 

secara tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 

jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.  

 

B. Saran 

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, 

maka saran yang dapat disampaikan yaitu : 

1. Meningkatkan pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap pengeluaran 

dana dan kinerja instansi pemerintahan sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) agar mendapatkan pemerintahan yang transparan, dan bersih 

dari korupsi.  

 

2. Memberikan sanksi pidana secara maksimal, tegas, dan adil tanpa ada 

diskriminasi bagi para pelaku korupsi sesuai Undang – Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo Undang –Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana korupsi dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian. Apabila pelakunya seorang Pegawai Negeri Sipil, 

dikenakan sanksi administrasi berupa pemecatan. Sehingga dapat menimbulkan 

efek jera dan rasa ketakutan bagi pelaku maupun orang lain agar tidak 

melakukan korupsi.  
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