
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda kata straf, yang adakalanya disebut dengan

istilah hukuman, walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena

hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.

Soedarto, menyatakan pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada
seseorang yang melakukan pelangagaran terhadap ketentuan undang-undang
(hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau
penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang
tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera. Hukum pidana sengaja mengenakan
penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum.
Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain.
Ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila
sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidanga lain tidak memadai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pidana lebih tepat

didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan

oleh lembaga yang berwenang sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan negara

kepada pelaku tindak pidana atau terpidana sebagai akibat hukum (sanksi atau

penderitaan) bagi pelaku tindak pidana atas perbuatan-perbuatan yang telah

melanggar larangan hukum pidana.

Pidana merupakan salah satu perwujudan dari fungsi hukum pidana yang

bertujuan mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Upaya

pencegahan atau penanggulangan terhadap suatu tindak pidana. Pidana itu sendiri
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merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan, dalam penerapannya

fungsi hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Fungsi umum hukum pidana, untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau
menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.

2) Fungsi khusus hukum pidana, untuk melindungi kepentingan hukum dari
perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana yang sifatnya
lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pidana (sanksi pidana)

merupakan perwujudan dari fungsi hukum pidana sebagai aturan hukum atau

seperangkat kaidah atau norma hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan

yang merupakan perbuatan pidana, kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai

perbuatan pidana serta menetapkan akibat (sanksi) yang diberikan sebagai reaksi

terhadap perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana tersebut. Fungsi hukum

pidana salah satunya adalah memberikan pidana kepada pelaku tindak pidana

melalui alat-alat perlengkapan negara dalam menjaga ketertiban masyarakat.

2. Jenis-Jenis Pidana

Pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai

akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannnya. Jenis-jenis pidana secara

umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

1) Pidana Pokok, terdiri dari :
a) Pidana mati,
b) Pidana penjara,
c) Pidana kurungan,
d) Pidana denda

2) Pidana Tambahan terdiri dari :
a) Pencabutan hak-hak tertentu,
b) Perampasan barang-barang tertentu,
c) Pengumuman putusan hakim.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut

Ad.1   Pidana Pokok

a) Pidana Mati,

Ketentuan pidana mati terdapat dalam Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa
pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan
tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian
menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.Pidana mati adalah sanksi pidana
pokok yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) KUHP, dimana pelaksanaan
pidana mati, terhadap pelaku tindak pidana dilakukan dengan ditembak mati,
(Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964)

b) Pidana Penjara pada Pasal 12 KUHP

(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling

lama lima belas tahun berturut-turut,
(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh

tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh
memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara
selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan
pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima
belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan,
pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua
puluh tahun.

c) Pidana Kurungan Pasal 18 KUHP
(1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
(2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan

atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi
satu tahun empat bulan.

(3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat
bulan.

d) Pidana Denda, dalam Pasal 30 KUHP
(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
(3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling

lama enam bulan.
(4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan

demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau
kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen,
tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari
demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
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(5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau
pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan
pengganti paling lama delapan bulan.

(6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan
bulan.

Ad.2  Pidana Tambahan
a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu, dalam Pasal 35 KUHP

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam
hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam
aturan umum lainnya ialah :
1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan

berdasarkan aturan-aturan umum.
4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan

pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.

5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau
pengampuan atas anak sendiri;

6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.
(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya,

jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk
pemecatan itu.

b) Perampasan barang-barang tertentu Pasal 39 KUHP

(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan
atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat
dirampas.

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam
undang-undang.

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang
telah disita.

c)  Pengumuman Putusan Hakim Pasal 43 KUHP
Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan
kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus
menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya
terpidana.

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis pidana tersebut di atas, pidana yang

terdapat dalam ketentuan hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana

tambahan. Pidana pokok adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku
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tindak pidana terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana

denda, sedangkan pidana tambahan adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada

pelaku tindak pidana, dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan

barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Penjatuhan pidana

tambahan dapat diberikan mengikuti penjatuhan pidana pokok. Klasifikasi

terhadap jenis-jenis pidana ini dilakukan untuk menentukan berat atau ringannya

hukuman atau sanksi pidana atas suatu jenis tindak pidana yang dilakukan.

Jenis-jenis pidana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP,

juga diatur didalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus

(spesialis) dan terkadang mengesampingkan ketentuan pidana yang terdapat

dalam KUHP (generalis), sesuai dengan asas hukum Lex specialis derogat legi

generalis”. Sebagai contohnya pidana yang mengesampingkan ketentuan pidana

yang terdapat pada KUHP adalah :

1) Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Peradilan Anak, tidak mengenal adanya pidana mati, terhadap anak nakal

dapat dijatuhi pidana pengawasan, dikembalikan kepada orang tua atau

negara untuk dilakukan pembinaan.

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Penyalahgunaan Psikotropika

dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Pidana

rehabilitasi terhadap pengguna (pecandu) narkotika atau psikotropika pada

lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk supaya tidak mengkonsumsi

narkotika dan psikotropika lagi. dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pidana atau

sanksi pidana merupakan penderitaan, reaksi atas delik, siksaan, pidana dapat

dijadikan sebagai sarana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana dimasa
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akan datang (sarana penjeraan) atau sebagai pembalasan terhadap perbuatan

pidana yang telah dilakukan terpidana. Pidana sebagai alat negara atau penguasa

yang dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan

hukum pidana dalam menciptakan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Penjatuhan pidana sebagai pembalasan terhadap terjadinya suatu tindak pidana,

apabila dianalisa bertentangan dengan teori pemidanaan, dimana konsep ideal

tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, tetapi lebih ditekankan pada konsep

pembinaan terhadap pelaku tindak pidana supaya tidak mengulangi tindak pidana.

B. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan adalah: suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah.

Artinya: hal-hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja untuk mengatasi problem

dana masalah agar diperoleh hasil yang diharapkan.

(www.mpbi.org/files/retno.../20070804_notulensi-pb-rmhretno.pdf)

penananggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah,

menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.

Kegiatan dalam, ditujukan untuk mengurangi resiko, bersifat preventifseperti:

a) Pencegahan

b) Mitigasi atau Penjinakan

c) Kesiap

C. Pengertian Pungli
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Sebelum memberikan analisis lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu konsep

pungli itu sendiri, kemudian akar sejarah dan prospeknya pada masa mendatang.

Pungli adalah istilah yang cukup dikenal orang dimana-mana termasuk di
Indonesia dan pada tahun 1957 gejala sosial ini mendapat istilah resmi dalam
hukum pidana. dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi Korupsi. Arti harafiah
dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap,
tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang
menghina atau memfitnah. ( Andi Hamzah : 121 : 2002)

Bertolak dari uraian diatas, Pungli merupakan kependekan dari ‘PUNGUTAN
LIAR ’Semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan
hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar
(Pungli).

Dasar hukum tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957

diundangkan tanggal 29 Maret tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

pada tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada tanggal 21 November

2001 diundangkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Andi Hamzah, korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ;

a. Korupsi antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan
hukum diberbagai bidang kehidupan,

b. Korupsi timbul karena ketidak tertiban didalam mekanisme administrasi
pemerintah,

c. Korupsi sebagai salah satu pengaruh dari meningkatnya volume pembangunan
secara relatif cepat, sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan
mekanisme tata usaha negara menjadi semakin komplek dan unit yang
membuat akses dari birokrasi terutama pada aparatur-aparatur pelayanan
sosial seperti bagian pemberian izin dan berbagai keputusan, akses inilah yang
melahirkan berbagai pola korupsi,

d. Masalah kependudukan, kemiskinan, pendidikan dan lapangan kerja dan
akibat kurangnya gaji pegawai dan buruh. ( Andi Hamzah : 151 : 2002)
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Pengertian korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang apa dan bagaimana

korupsi itu mengejawantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini

ditandai dengan belum terdapat keseragaman pengertian korupsi. W. Sangaji,

berpendapat korupsi (corruption) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok

orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan

mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan guna mengabulkan

permohonannya, definisi tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut :

a. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan
hadiah berupa uang maupun benda kepada si penerima untuk memenuhi
keinginannya.

b. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang meminta imbalan dalam
menjalankan kewajibannya.

c. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang negara
atau milik umum untuk kepentingan pribadi,

d. Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan
keuangan dan perekonomian negara,

e. Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
sebagai akibat pertimbangan yang ilegal. ( W Sangaji : 28 : 1998)

W.J.S Poerwadarminta dalam kamus bahasa Indonesia berpendapat bahwa

Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan

uang sogok dan sebagainya). (W.J.S Poerwadarminta : 65 : 1995)

Perbuatan-perbuatan korupsi dilakukan bukan saja oleh Pegawai Negeri tetapi

juga meliputi orang-orang yang menangani proses pemberian pelayanan yang

menerima gaji atau upah dari suatu hukum yang meminta bantuan dari keuangan

negara atau daerah atau badan hukum yang mempergunakan secara ilegal.

Pengertian korupsi yang dipergunakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

adalah pengertian korupsi dalam arti yang luas meliputi perbuatan-perbuatan yang

merugikan keuangan dan perekonomian yang dapat dituntut dan dipidana
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-

undangan yang berlaku saat ini yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan

yang bersifat koruptif yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam penjabaran Pasal 2 sampai

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1)   Pasal 2
(1) Seriap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapar dipidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp  1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalaM ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2)   Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3)   Pasal 5
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau



23

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau;

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau
huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1)

4)   Pasal 6
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud

untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya
untuk diadili atau,

b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut
ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan ditentukan
menjadi advokad untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud
untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan
berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk
diadili.

(2) Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a atau advokad yang menerima pemberian atau janji
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana
yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

5)   Pasal 7
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :
a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau

penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan
bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan
keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan
perang,

b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan
bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,

c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indoneseia
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan
negara dalam keadaan perang atau,

d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
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Indoneseia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang
sebagaimana dimaksud dalam huruf c,

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang
menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan
curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c,
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)

6) Pasal 8
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh
ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai
negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus
menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang
atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang
atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau
membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

7) Pasal 9
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara
waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus
pemeriksaan administrasi.

8) Pasal 10
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara
waktu, dengan sengaja :
a. Mengelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat

dipakai barang, akta atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau
membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena
jalannya atau;

b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut atau;

c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

9) Pasal 11
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima
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puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan
dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah
atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

10)  Pasal 12
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun da pidana
denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah):
a. Pegawai negeri atau penyelenggara negera yang menerima hadiah atau

janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan untuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat
atau disebakan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,

c. Hakim yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkankepadanya untuk diadili;

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah

suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud memperkaya diri

sendiri orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum. Pada

perkembangannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi

tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri tetapi juga meliputi orang-orang yang

menangani proses pemberian pelayanan yang menerima gaji atau upah dari suatu

hukum yang meminta bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan

hukum yang mempergunakan secara illegal. Selain itu juga dapat dikenakan

kepada aparat penegak hukum lainnya seperti advokad, polisi, jaksa dan hakim

yang menerima janji, pemberian, hadiah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

karena jabatannya

D. Pengertian dan Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil
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1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian, pengertian Pegawai Negeri Sipil dirumuskan sebagai :

Pegawai negeri yang dimaksudkan oleh undang-undang dan ini adalah setiap
warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil Daerah, menurut penjelasan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, adalah Pegawai

Negeri Sipil Daerah provinsi/kabupaten/kota yang dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada pemerintah daerah atau

dipekerjakan di luar instansi induknya.

Pengertian pegawai negeri dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah:

1) Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas

negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku,

(Pasal 1 ayat (1)),

2) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri sipil

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 1 ayat (2)),

3) Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur,
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adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan

pembangunan (Pasal 3 ayat (1)).

2. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa pegawai negeri terdiri dari :

1) Pegawai Negeri Sipil,

a) Pegawai negeri sipil pusat,

b) Pegawai negeri sipil daerah.

2) Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

3) Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Pusat adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen Lembaga

Pemerintah non-Departemen, Sekertariat Lembaga Tertinggi atau Tinggi Negara,

instansi vertikal di daerah provinsi /kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilan atau

dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Menurut Sastra Djatmika dan Marsono bahwa didalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal-pasal mengenai ”kejahatan jabatan” (Pasal

413 s/d Pasal 437) diberikan beberapa perumusan mengenai istilah pegawai negeri

yang pada pokoknya dianggap sebagai pegawai negeri atau disamakan dengannya

adalah seseorang yang secara tetap atau untuk sementara diserahi sesuatu jabatan

publik.

Pengertian menurut KUHP tersebut sangat luas sekali, tetapi pengertian ini hanya

berlaku dalam ada orang-orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran
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jabatan, sehingga arti pegawai negeri menurut KUHP ini tidak berlaku lagi dalam

hukum kepegawaian dan disini hanya disinggung untuk mengetahui bahwa dalam

hal melakukan beberapa tindak pidana tertentu, maka orang-orang yang bukan

pegawai negeri seperti anggota DPR, kepala desa, hansip dan sebagainya

dipandang sebagai pegawai negeri.

Pegawai adalah beberapa orang atau sekelompok orang yang mempunyai status

tertentu karena pekerjaan. Sedangkan pengertian lain dari pegawai adalah mereka

yang secara langsung digerakkan oleh manejer untuk bertindak sebagai pelaksana

yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya–karya yang

diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Prasetya Irawan, menyatakan bahwa pegawai atau karyawan adalah sumber daya

manusia yang memiliki organisasi, dan harus dipekerjakan secara efisien,

manusiawi dan efektif. Menurut Sugianti Kaboel bahwa pegawai adalah orang-

orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan gaji sesuai dengan

peraturan yang tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas terdapat unsur-unsur penting untuk

menyatakan seseorang sebagai pegawai negeri yaitu :

1) Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang,

3) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

4) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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5) Definisi pegawai negeri tersebut diatas berlaku dalam pelaksanaan semua

peraturan kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua

peraturan perundang-undangan lain kecuali jika diberikan definisi yang lain.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Pegawai Negeri

adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara baik itu pemerintah

daerah maupun pemerintah pusat yang harus diperdayagunakan dan mendapat

imbalan gaji sesuai dengan peraturan yang ditentukan.

E. Hak, Kewajiban  dan Larangan Pegawai Negeri Sipil

Hak, kewajiban dan larangan ditimbulkan dari adanya hubungan kerja. Hubungan

kerja ada setelah dilakukan perjanjian kerja oleh pihak pegawai / buruh dengan

pemberi, baik secara tertulis maupun secara lisan dalam jangka yang tertentu

maupun tidak ditentukan, hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 50 jo Pasal 51

UU Nomor 13 tahun 2003.

Pengertian Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban,

larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak di taati atau larangan dilanggar oleh

PNS. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi pegawai diatur dalam pasal 2

PP. Nomor 30 Tahun 1980 dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat

Edaran Kepala BAKN Nomor : 23/SE/ 1980, kewajiban PNS adalah sebagai

berikut :

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah;

b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri
sendiri, serta menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat mendesak
kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
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c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara , Pemerintah, dan
Pegawai Negeri Sipil;

d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku;

e. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang

langsung 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 mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang
keamanan, keuangan dan materiil;

k. Mentaati 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 melaksanakan tugasnya;
q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap

bawahannya;
r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
s. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan

kariernya;
t. Mentaati 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 antara sesama warga negara yang memeluk

agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ber-lainan;
w. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam bermasyarakat;
x. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang

berlaku;
y. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
z. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan

yang diterima mengenai pelaggaran disiplin.asila dan Undang-undang Dasar
1945

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah 30 Tahun 1980 setiap Pegawai Negeri

Sipil di larang :
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a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara,
Pemerintah atau PNS;

b. Menyalahgunakan wewenangnya;
c. Tanpa ijin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing;
d. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik

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

meminjamkan barang-barang, dokumen, surat-surat berharga milik negara
secara tidak sah;

f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau
orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
kepentingan pribadi, golongan, pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan negara;

g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam
terhadap bawahannya atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan
kerjanya;

h. Menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga
yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan
atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang
bersangkutan;

i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau
martabat PNS kecuali untuk kepentingan jabatan;

j. Bertindak sewenang-sewenang terhadap bawahannya;
k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang

dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang di
layaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

l. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang di ketahui karena

kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
n. Bertindak selaku perantara bagi suatau pengusaha atau golongan untuk

mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
o. Memiliki saham / modal dalam perusahaan yang kegiatan usahannya berada

dalam ruang lingkup kekuasaannya;
p. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam

ruang lingkup kekuasaanya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian
rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak
langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;

q. Melakukan kegiatan usaha dagang baik resmi atau sambilan, menjadi direksi,
pimpinan atau komosaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina
golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I;

r. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain

Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi

apabila kewajiban tidak di taati atau larangan dilanggar oleh PNS, dan setiap yang
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melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang

berwenang adapun jeni dan tingkat hukuman disiplin disesuaikan dengan jenis

pelanggaran yang dilakukan oleh setiap PNS terseut.

F. Jenis dan tingkat hukuman disiplin :

Hukuman disiplin ringan terdiri dari :
a. Tegoran lisan;
b. Tegoran tertulis; dan
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang terdiri dari :
a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan Gaji berkala untuk paling; lama

(satu) tahun;
c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama1(satu) tahun.

Hukuman disiplin berat terdiri dari :
a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling

lama 1(satu) tahun;
b. Pembebasan dari jabatan;
c. Pemberhentian dengan harmat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai

Negeri Sipil;
d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh:

a. Gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya
(ps. 7 UU No. 43/1999)

b. Memperoleh cuti untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani (ps. 8 UU
No. 8/1974)

c. Memperoleh perawatan bagi yang tertimpa kecelakaan dalam dan karena
menjalankan tugas kewajibannya (ps. 9 UU No. 8/1974)

d. Memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani dan rohani dalam
dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat
bekerja lagi dalam jabatan apapun juga

e. Memperoleh uang duka bagi keluarga PNS yang tewas (ps. 9 UU No. 8/1974)
f. Memperoleh pensiun bagi yang memenuhi syarat - syarat yang ditentukan
g. Menjadi peserta TASPEN (PP. No 10/1983)
h. Menjadi peserta ASKES (Keppres No. 8/ 1977)
i. Menjadi peserta TAPERUM (Keppres No. 64/1994)
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Berdasarkan beberapa uraian tentang Kewajiban, larangan dan hak Pegawai

Negeri Sipil dapat diketahui bahwa Pegawai Negeri berkewajiban untuk Setia dan

taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan

Pemerintah, Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan

atau diri sendiri, serta menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat mendesak

kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain dan

setiap pegawai negeri yang melanggar peraturan seperti Menyalahgunakan

wewenangnya dapat dikenakan hukuman disiplin yang terbagi menjadi tiga yaitu

ringan, sedang dan berat  dan setiap pegawai negeri sepil yang telah melaksanakan

kewajibannya  dan mentaati setiap larangan berhak memperoleh Gaji yang adil

dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya Memperoleh cuti

untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani.


