
 

 

 

 

 

 

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 sangat akrab di telinga 

masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai 

kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun 

pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu 

kejahatan jenis “white collar crime” atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah 

korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian 

masyarakat terhadap korupsi, “white collar crime” mampu menarik perhatian 

masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh 

masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun 

merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat. 
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Sebagaimana dikatakan oleh Mien Rukmini bahwa korupsi digolongkan sebagai 

kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Tidak saja karena modus dan teknik 

yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel dan 

merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-

budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.
1
 

 

Timbulnya kejahatan jenis seperti ini menunjukan bahwa sudah tidak hanya 

kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbuknya kejahatan, melainkan 

faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-

orang melakukan kejahatan.
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Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(selanjutnya disingkat dengan UUPTPK) dinyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan tidak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Kemudian dalam Pasal 3 UUPTPK dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi juga 

dapat merupakan setiap orang yang dengan sengaja 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.  

 

 

                                                 
1 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 111 
2 J.E. Sahetapy, Kapita Selekta Kriminologi, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 68 - 69 
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Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat 

ini masih terus bergulir, namun walaupun berbagai strategi telah dilakukan, 

perbuatan korupsi masih tetap saja merebak di berbagai sektor kehidupan. Bahkan 

diyakini bahwa terpuruknya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun 

terakhir ini penyebab terbesarnya adalah perilaku korupsi yang telah merasuk ke 

seluruh kehidupan yang telah berjalan puluhan tahun dan terjadi tidak saja di 

birokrasi atau pemerintahan tetapi juga sudah merambah ke kalangan korporasi 

termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

 

Kebijakan pemerintah Indonesia didalam menanggulangi kasus korupsi di 

lingkungan pejabat negara yang lebih mengedepankan cara administratif dengan 

analisa moralisnya yaitu dengan menaikkan gaji PNS telah beberapa kali 

dilakukan. Baru-baru ini dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2013 tentang Kenaikan Gaji Pokok PNS sebagai pengganti dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mulai berlaku pada 13 April 2013 telah 

memastikan bahwa gaji pokok dari para PNS akan naik dengan kisaran 7% dari 

gaji semula Setelah sebelumnya pada 2010 juga mengalami kenaikan sebesar 

10%. Kebijakan kenaikan gaji PNS yang dilakukan oleh pemerintah selain sebagai 

upaya untuk memberikan kesejahtraan kehidupan PNS, juga merupakan upaya 

untuk dapat mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh PNS bahkan 

pemerintah memberikan sertifikasi kepada semua guru sebagai tunjangan agar 

guru dapat hidup lebih sejahtera. 
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Namun kenyataannya kenaikan gaji PNS tersebut tidak mampu mereduksi jumlah 

PNS yang terjerat kasus korupsi, baik yang ditemukan oleh Kepolisian, Kejaksaan 

maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan sifat kebinatangan dari 

manusia yang tak pernah merasa cukup, maka membuat upaya pemerintah untuk 

menekan angka tindakan korupsi di lingkungan pejabat  pemerintah dengan 

melakukan kenaikan gaji PNS nampaknya belum membuahkan hasil yang 

maksimal.  

 

Program dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan dari 

pemerintah untuk mengalokasikan anggaran cukup besar bertujuaan untuk 

program belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah agar siswa miskin 

dapat memperoleh pendidikan yang layak dan pendidikan yang sama. Sehingga 

dapat terlahir anak bangsa yang cerdas dan kreatif. Dana BOS diberikan pada 

seluruh siswa khususnya siswa miskin yang tidak mampu bersekolah.  

 

Dana BOS yang diberikan untuk sekolah juga perlu dikelola dengan baik. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dana BOS adalah 

pengelolaan dana dan segala sumberdaya yang ada dalam program dana BOS. 

Namun bantuan untuk siswa miskin ini malah disalahgunakan, banyak sekali 

muncul oknum yang memanfaatkan setiap dana BOS yang di berikan pemerintah 

untuk memenuhi kebutuhan egoisme atau hasrat diri pelaku untuk melakukan 

korupsi. Dengan adanya kewenangan dan kesempatan yang dimiliki dapat 

mempermudah kejahatan korupsi itu sendiri terjadi. Korupsi tidak lagi 

memandang tujuan dan apa kegunaan uang negara itu sendiri, karena sifat yang 
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keji itulah yang telah menutup mata koruptor untuk melakukan kejahatan dengan 

cara apapun, tidak peduli hak siapa yang diambil. 

 

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 

Tulang Bawang salah satunya adalah kejahatan korupsi berupa dana Bantuan 

Oprasional Sekolah. Contoh kasus yang ada kemudian tersangkanya dijatuhi 

sanksi pidana akibat perbuatannya tersebut. Sebagai contoh pelaku tindak pidana 

korupsi dapat dilihat terhadap Putusan Nomor: 42/Pid./TPK/2013/PN.TK 

terhadap terdakwa Eni Lina Kusmiati, S.Pd yang dengan memanfaatkan 

kewenangan dan kesempatannya selaku Kepala SDN 02 Sido Mukti Kecamatan 

Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang dengan cara tidak menggunakan 

dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) untuk SDN 02 Sido Mukti Kecamatan 

Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan peruntukannya. Di 

mana kemudian hakim menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan Menghukum 

terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.020.000,- (enam belas 

juta dua puluh ribu rupiah).  

 

Dapat kita ketahui Eni Lina Kusmiati adalah seorang Kepala Sekolah yang terpilh 

dan dipercayai pemerintah karena di anggap sebagai pribadi yang baik untuk 

menjadi tauladan sehingga di berikan kepercayaan untuk menjadi Kepala Sekolah, 

dan dapat kita ketahui seorang kepala sekolah mempunyai gaji yang sangat cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ditambah lagi ia adalah seorang istri yang 

tidak berkewajiban untuk menafkahi keluarganya sehingga tidak ada beban 
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baginya untuk menghidupi keluarganya melainkan hanya membantu suaminya 

dalam mencari uang. 

 

Keserakahan yang ada pada pemegang kekuasaan memunculkan sifat korupsi itu 

sendiri. Di sebabkan karena adanya kesempatan melakukan kecurangan demi 

memenuhi kebutuhan hidup yang sangat banyak. Akibat dari ketidak tegasan 

konsekuensi yang di berikan untuk pelaku kecurangan maka kini korupsi mudah 

dilakukan oleh siapapun. Agama telah gagal menjadi pedemoan petunjuk moral 

bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk 

agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada 

masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama tidak berfungsi dalam 

petunjuk sosial. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam 

bentuk penelitian skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap 

Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Oprasional Sekolah di Kabupaten Tulang 

Bawang (Putusan Nomor: 42/Pid./TPK/2013/PN.TK)”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan yaitu : 

a. Apakah faktor penyebab terjadinya korupsi dana Bantuan Oprasional Sekolah 

di Kabupaten Tulang Bawang ? 
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b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya korupsi dana Bantuan 

Oprasional Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian dapat lebih terfokus dan terarah sesuai dengan penulis maksud, 

maka sangat penting dijelaskan terlebih dahulu ruang lingkup penelitian termasuk 

kedalam kajian hukum pidana. Ruang lingkup tempat penelitian dibatasi pada 

wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lampung, Pengadilan Negeri Kelas 1A 

Tanjung Karang, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, penelitian di 

lakukan pada tahun 2015, mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Korupsi 

dana BOS di Kabupaten Tulang Bawang. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya 

korupsi dana BOS di Kabupaten Tulang Bawang. 

b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis upaya penanggulangan 

terjadinya korupsi dana BOS di Kabupaten Tulang Bawang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi. 
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2. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar 

dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu 

permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan berfikir 

penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai kejahatan korupsi melalui 

dalam sudut pandang kriminologis. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari 

berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard 

(1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku 

kata yakni kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu 

pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Sedangkan 

kejahatan merupakan suatu tindakan bersifat merugikan dan menimbulkan banyak 

ketidaktenangan  dalam suatu masyarakat.  

 

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori 

sebab terjadinya kejahatan : 

a. Teori aktivitas rutin  

Sebuah sub-bidang dari kriminologi pilihan rasional. Dikatakan bahwa 

kriminalitas adalah normal dan tergantung pada kesempatan-kesempatan 

yang tersedia, maka kejahatan tidak membutuhkan pelanggaran-
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pelanggaran kelas berat, pemangsa-pemangsa super, para residivis atau 

orang-orang jahat. Kejahatan membutuhkan kesempatan. 

b. Teori Ekologis  

Sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara mahluk 

hidup dengan lingkungannya. yang berarti sebab-sebab kejahatan ialah 

bahwa kejahatan itu timbul diantaranya karena faktor lingkungan 

disekitarnya. 

c. Teori Faktor Ekonomi : 

Kejahatan yang sering terjadi dalam bidang ekonomi, hubungan antara 

kemiskinan dan status ekonomi yang rendah berdasarkan perbedaan antara 

daerah tempat kediaman para penjahat dan bukan penjahat akan tetapi 

dapat di sebabkan pula oleh adanya hubungan antara kemiskinan dan 

status Ekonomi pada periode waktu yang berlainan. 

d. Teori Differential Association  

Ialah teori yang hendak mencari dan menemukan bagaimana nilai-nilai 

dan norma-norma dimaksud dapat di komunikasikan atau di alihkan dari 

kelompok masyarakat yang satu kepada kelompok masyarakat yang lain. 
3
 

 

Barda Nawawi mengemukakan upaya perlindungan masyarakat yang dapat di 

tempuh dengan dua cara yaitu: 

a. Jalur Penal yaitu: dengan menerapkan hukum pidana. penanggulangan 

kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif 

(penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. 

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk menghadapi pelaku 

                                                 
3 Soedjono Dirdjosisworo, Doktrin-doktrin kriminologi,hlm 34 
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kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang 

berlaku dimana tujuan di berikan hukuman agar pelaku jera. 

b. Jalur nonpenal yaitu: dengan cara diselesaikan di luar hukum pidana dan 

sarana-sarana non-penal. Non-penal lebih menitikberatkan pada sifat 

preventif (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. 
4
 

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan 

yang utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan 

pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, 

buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa.
5
 

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya.
6
 

2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala 

kejahatan seluas-luasnya. 
7
 

3. Korupsi adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahkan 

wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 

                                                 
4 Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 42. 
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, 

hlm. 78 
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia,2001,hlm.43  
7  Muhammad Mustafa, Kriminologi, Depok, 2007, hlm.2 
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atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara. 
8
 

4. Dana Bantuan Oprasional Sekolah merupakan aliran dana yang di berikan 

oleh pemerintah untuk membantu kelangsungan peningkatan mutu sekolah. 
9
 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam upaya memudahkan maksud dari penelitian ini serta dapat dipahami, maka 

penulis membaginya ke dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling 

berhubungan yaitu sebagai berikut : 

 

I.  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang 

lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konsepsional 

serta sistematika penulisan. 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang 

kriminologi dan objek kriminologi, pengertian kejahatan, dan upaya 

penanggulangan kejahatan.  

 

III.  METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan metode penelitian yang menguraikan langkah-langkah 

atau cara yang dilakukan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data 

serta analisa data. 

                                                 
8  Pasal 2 ayat (1) UUPTPK 
9  Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok 

permasalahan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan korupsi dana 

Bantuan Oprasional Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang dan upaya 

penanggulangan terjadinya kejahatan korupsi dana Bantuan Oprasional 

Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang. 

V.  PENUTUP 

Pada Bab ini dibahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban 

permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta pemberian saran 

berdasarkan kesimpulan sebagai alternatif dalam menyelesaikan 

permasalahan di masa yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 


