
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kejahatan Korupsi 

 

1. Pengertian kejahatan Korupsi 

Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus, yang berarti perbuatan 

busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari 

kesucian.
12

 Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih 

tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu 

corruption, corrupt; Perancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, 

korruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu 

korupsi.
13

 

 

Budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya, dilatar belakangi oleh adanya 

kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Yang bisa memelihara perang 

antar saudara bahkan hingga tujuh turunan saling membalas dendam berebut 

kekuasaan. 

 

                                                 
12 Ilham Gunawan, Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan 

Politis, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 8 
13 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4. 
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Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak 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 juga 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. Selanjutnya pada Pasal 4 UUPTPK dijelaskan 

bahwa pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak 

menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dan Pasal 3.  

Kemudian pada Pasal 9 UUPTPK dinyatakan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling dan paling lama 5 

(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek 

hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak 

langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Akibat tindak pidana 

korupsi berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan negara, tetapi 

juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan pembangunan. 
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Terpuruknya perekonomian dan pembangunan di Indonesia yang terus menerus 

pada saat ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

 

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti 

istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah 

penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang 

menyangkut bidang kepentingan umum.
14

 

Makna korupsi secara sosiologis dikaji oleh Martiman Prodjohamiodjojo yang 

mengatakan bahwa “Terjadi korupsi adalah apabila seorang pengawai negeri 

menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud 

mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-

kepentingan sipemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan 

pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam 

pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu 

dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka 

sendiri”.
15

 

 

Mengingat aspek yang luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau 

terkait juga dengan “economic crime”, “organized crime”, “illicit drug 

trafficking”, “money laundering”, “white collar crime”, “political crime”, “top hat 

                                                 
14 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 9 
15 Martiman Prodjohamiodjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Mandar 

Maju, Bandung, 2001, hlm. 11. 



16 

crime” (atau “crime of politician in office”) dan bahkan dimasukkan juga dalam 

salah satu bentuk “transnational crime”.
16

 

 

Memahami pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal yang mudah. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, 

kebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar 

dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi 

(pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan 

jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu bentuk tindak 

pidana korupsi. Mengetahui bentuk/jenis perbuatan yang bisa dikategorikan 

sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak 

melakukan korupsi kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara.  

 

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 

                                                 
16 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 20.  
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upaya untuk memberikan kesejahtraan kehidupan PNS, juga merupakan upaya 

untuk dapat mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh PNS.  

 

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 keburukan 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. 

 

B. Tinjauan Umum tentang Kriminologi 

 

1. Pengertian Kriminologi 

Banyak literatur-literatur tentang kriminologi yang memberikan batasan atau 

pengertian tentang kriminologi. Tujuan dari pemberian definisi tersebut adalah 

untuk menunjukkan objek serta identitas suatu ilmu. Mengenai hal tersebut, 

Wolfgang berpendapat, bahwa krimimologi harus dipandang sebagai pengetahuan 

yang berdiri sendiri, karena kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur 

secara baik dan konsep teoritis yang menggunakan metode-metode ilmiah. 

Dengan kedudukan seperti itu tidak dipungkiri bahwa adanya hubungan yang 

seimbang dalam menyokong pengetahuan akan timbul dengan berbagai lapangan 

ilmu. Kedudukan sosiologi, psikologi, psikiatri, hukum, sejarah dan ilmu-ilmu 

yang lain secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan bantuannya 
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kepada kriminologi tidak mengurangi peranan kriminologi sebagai suatu subjek 

yang berdiri sendiri yang didasarkan atas penelitian ilmiah. 

Kriminologi yang seperti halnya disiplin ilmu lainnya menghendaki pembatasan 

atau definisi. Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek 

tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek 

materiil maupun formil. Pembeda antara bidang ilmu yang satu dengan bidang 

ilmu yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang 

memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama maka ilmu 

itu adalah sama.  

Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah 

mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan 

metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-

faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi 

sosial terhadap keduanya. 

Mengenai ruang lingkup kriminologi para sarjana memberikan definisi sendiri-

sendiri seperti berikut ini : 

1. Edwin H. Sutherland di dalam bukunya yang berjudul “principles of 

criminology” mengatakan bahwa, kriminologi adalah keseluruhan 

pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. dalam 

skop pembahasan ini, termasuk proses-proses pembuatan undang-undang, 

pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. 

Proses-proses ini meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan 

hubungan-hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi. 
17

 

                                                 
17 Edwin Sutherland,principlesof criminology.hlm10 
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2. M.P. Vrij menyatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari kejahatan. Mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, 

kemudian sebab-sebab serta akibat dari pada kejahatan tersebut.
18

 

3. J. Constant melihat kriminologi itu suatu pengetahuan pengalaman yang 

bertujuan menentukan faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan 

penjahat. Dalam hal ini diperhatikan baik faktor-faktor sosiologis dan 

ekonomis,maupun faktor-faktor individu psikologis.
19

 

 

 

C. Kejahatan  

 

1. Pengertian Kejahatan  

Pokok penyelidikan kriminologi sebagaimana ternyata dalam uraian-uraian di atas 

adalah kejahatan, yang artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang 

melakukannya. Pengertian kejahatan secara sosiologis yaitu adanya cakupan yang 

cukup luas dari pada pengertian secara yuridis. Jikalau dalam pengertian yuridis 

yang masuk kejahatan itu terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang 

bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat (anti 

sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan oleh undang-undang pidana saja, 

maka kalau dalam penegrtian sosiologis, selain itu, kejahatan juga meliputi 

tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan oleh undang-undang. 

Pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah 

laku atau perbutan yang secara ekonomis, maupun secara psikologis, menyerang 

atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan 

bersama.
20

 

 

                                                 
18 R.Soesilo,Op Cit,hlm.12 
19 R. Soesilo, Op Cit, hlm. 12   
20 R.Soesilo, Op Cit, hlm.11   



20 

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi  

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, 

dapat diamati bahwa sebenarnya perangkat hukum yang telah dibuat oleh 

pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif untuk menangani masalah 

tindak pidana korupsi sudah cukup untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi, 

namun ternyata dalam kenyataannya perangkat hukum berupa undang-undang dan 

peraturan-peraturan yang ada belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku 

tindak pidana korupsi, bahkan tidak jarang pelaku korupsi tersebut adalah orang-

orang yang seharusnya menjadi penegak hukum di bidang tindak pidana korupsi.  

Tindak pidana korupsi di Indonesia semenjak bergulirnya reformasi pada tahun 

1998 tumbuh dan berkembang dengan pesat, hal ini disebabkan Indonesia belum 

begitu banyak mengalami perubahan yang berarti dalam arti yang positif, terutama 

reformasi di bidang hukum lebih subsidair pada masalah korupsi. Sorotan 

masyarakat internasional dalam  masalah korupsi yang mendudukkan Indonesia 

sebagai salah satu negara terkorup di dunia yang disebabkan oleh tidak baiknya 

kinerja aparat hukum kita yang peduli terhadap penegakan hukum dalam kasus 

korupsi, sehingga jarang sekali pelaku tindak pidana korupsi kasusnya sampai 

tuntas diselesaikan, atau kalaupun dijatuhi hukuman, sanksi pidananya terlalu 

ringan dibandingkan akibat yang ditimbulkan. Kondisi ini diperparah karena 

disebabkan cerdiknya si pelaku dalam mengelabui aparat hukum dan/atau 

menggunakan berbagai alasan untuk meringankan hukuman yang bakal 
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dijatuhkan, enggan datang ke persidangan hingga adanya tersangka yang 

menghilang tanpa jejak. 

 

Berkaitan dengan korupsi dana BOS maka faktor penyebab terjadinya korupsi 

antara lain : 

a. Kurangnya gaji pegawai negeri sipil dibandingkan kebutuhan yang semakin 

hari semakin meningkat.  

b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber 

atau sebab meluasnya korupsi.  

c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien 

yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi.  

d. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi.
21

 

 

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, pemerintah bersama-sama 

dengan pihak legislatif telah menyusun berbagai peraturan mengenai tindak 

pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 3851). 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, 

                                                 
21 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4-5   
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150). 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4250). 

5. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas KKN. 

6. Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum dalam mencegah terjadinya tindak 

pidana korupsi sebagaimana diuraikan di atas, sebenarnya aturan hukum guna 

mencegah hal tersebut sudah cukup untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

korupsi, namun ternyata dalam kenyataannya perangkat hukum berupa undang-

undang dan peraturan-peraturan yang ada belum dapat memberikan efek jera 

kepada pelaku tindak pidana korupsi, bahkan tidak jarang pelaku korupsi tersebut 

adalah orang-orang yang seharusnya menjadi penegak hukum di bidang tindak 

pidana korupsi.  
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D. Faktor Penyebab Kejahatan Korupsi 

Kejahatan kini dapat dilakukan setiap masyarakat dengan tidak memperdulikan 

akibat yang akan timbulkan. Mengenai teori sebab-sebab kejahatan korupsi di 

sebabkan berapa beberapa faktor yang menjadi latar belakang timbulnya kejahatan 

korupsi antar lain : 

1. Kemiskinan, pengangguran dan sistem penddikan yang tidak serasi  

2. Mengendurnya ikatan sosial dan keluaraga 

3. Kadang kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang berimigrasi ke 

kota-kota atau negara. 

4. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung 

jawab langsung kepada rakyat. 

5. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. 

6. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. 

7. Timbulnya motif-motif kejahatan yang beranekaragam yang memungkinkan 

masyarakat meniru kejahatan yang sama 

8. Adanya persaingan di dalam masyarakat  

9. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. 

10. Munculnya rasa ingin memiliki dan rasa iri dalam diri sehingga melakukan 

berbagai upaya untuk memenuhi hasrat pelaku. 

 

E. Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) 

 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 

6 mengemukakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib 
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mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada 

jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 ayat 3 menyatakan 

bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan 

oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. 

Konsekuensi dari amanat tersebut adalah Pemerintah berkewajiban memberikan 

layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi peserta 

didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

serta satuan pendidikan lain yang sederajat. 

 

Salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan 

bermutu, yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah program Bantuan 

Operasional Sekolah atau dikenal dengan BOS. BOS merupakan suatu program 

pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional 

nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh 

Departemen Pendidikan Nasional, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran 

dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis 

Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional 

dan Departemen Agama sebagai departemen teknis yang bertanggungjawab dalam 

pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. 
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F. Upaya Penanggulangan Kejahatan Korupsi 

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 

hukum menjadi kenyataan penanggulangan UU No.2 Tahun 2001 termasuk 

kebijakan kriminal sebagai usaha yang rasional dari rakyat untuk menanggulangi 

kejahtan. Pasal 75 undang-undang tindak pidana pencucian uang telah 

memerintahkan penegak hukum untuk menggabungkan pasal Tindak Pidana 

Pencucian Uang (TPPU) dengan Tindak Pidana Korupsi ada empat keuntungan 

yang dapat di peroleh dari penggabungan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang 

dengan Tindak Pidana Korupsi. Antara lain :  

1. Penggabungan kedua pasal akan menjerat banyak aktor atau pelak tindak 

pidana. Undang-undang tindak pidana pencucian uang memungkinkan 

penegak hukum menjerat korporasi, pengendalinya, serta orang-orang yang 

turut serta mempengaruhi korporasi. 

2. Ancaman hukuman lebih maksimal baik itu pidana penjara maupun denda.  

3. Penggabungan ini juga efektif dalam mengembalikan aset negara. Aset dalam 

bentuk apapun bisa di sita penegak hukum. 

4. Penggabungan kedua pasal pidana ini dinilai efektif dalam memiskinkan 

koruptor.   

 

Perencanan  penanggulangan kejahatan di perlukan agar perundang-undangan 

pidana menjadi sarana yang baik untuk menanggulangi kejahatan korupsi dan 

berlaku efektif.  
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Hukum pidana materil didalamnya dikenal masalah pokok yang menyangkut 

tindak pidana, pertanggung jawaban dan sanksi pidana. Kebijakan perundang-

undangan merupakan kegiatan yang akan mendasari dan akan memeprmudah 

penerapan maupun pelaksanaannya dalam rangka penegakan hukum pidana. 

Barda Nawawi Arief mengemukakan, pencelaan mempunyai fungsi pencegahan 

karena sebagai faktor yang dapat mempengaruhi prilaku. Hal itu diterima oleh 

pelaku si pelaku memasuki kesadaran moralnya, yang akan meentukan tingkah 

lakunya di masa mendatang.  

Upaya yang paling tepat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan 

memberikan pidana atau hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku kejahatan. 

Jika memang demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap 

sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas kejahatan. Namun  kini 

masyarakat nampaknya tidak lagi menghawatirkan ancaman pidana yang berlaku 

di karenakan hukum Indonesia yang sangat lemah maka usaha penanggulngan  

menurut Wahju Muljono adalah : 

1. Penembakan misterius yang dilakukan para resdivisi memang merupakan 

tindakan tegas tindakan yang mengayomi rakyat dari rasa gelisah . 

2. Penerapan secara tegas dan maksimal banyak aparat yang ragu dalam 

pelaksanaan hukumnya, 

3. Pemeriksaan jiwa yaitu salah satu penanggulangan kejahatan yang dapat di 

lakukan dengan mempelajari pisikologi kriminal . 
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4. Pengangkatan hakim yang baik dan adil menjadi salah satunya yang akan 

menggambarkan betapa pentingnya lembaga peradilan bagi para pencari 

keadilan.
22

 

Penanggulangan Korupsi hendaklah jangan mengukur tingkat intensitas dan 

volumenya hanya dari segi perundang-undangan pidana semata, melainkan harus 

dalam kaitanya dengan berbagai aspek yang berpengaruh, seperti sifat 

kepemimpinan dapat menjadi teladan atau tidak, mekanisme pengawasan dapat 

berjalan efektif atau tidak dan hal lainnya. oleh karena itu penegakan hukum 

pidana dengan pendekatan yang legalistik yang berorientasi represif hanya 

merupakan pengobatan yang bersifat simptomatik dan tidak merupakan sarana 

hukum yang ampuh untuk memberantas korupsi.  

                                                 
22 Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi. Hlm 78 


