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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

A. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

A.1. Sejarah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

DeminterwujudnyanUUPA Pasal 19, yang menyatakan demi 

menjamin kepastian hukum, Pemerintahnmengadakan pendaftaran tanah 

di seluruh wilayah Republik Indonesianmenurutnketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi: 

Pengukuran, perpetaan dannpembukuan tanah; Pendaftaran hak-hak atas 

tanah dan peralihan hak-hakntersebut; Pemberian surat-surat tanda bukti 

hak, yang berlaku-sebagai-alatnpembuktian  yang kuat.
1
 

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara 

memberikan jaminan hukum-dan kepastian hak terhadap hak atas tanah 

yang sudah terdaftar. Bahwa jaminannbukti adanya tanah yang sudah 

terdaftar dengannmemberikan suratntanda bukti hak yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yangnkuat.  

Sebagai realisasinpengadaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia, pemerintahnmengeluarkan sebuahnkebijakan yang disebut 

dengan kebijakan ProyeknOperasi NasionalnAgraria (untuk selanjutnya 

disingkat Prona). Prona dibentuk berdasarkannKeputusan Menteri Dalam 

Negeri No. 189 Tahun 1981, pada ketentuannkonsideran diatur bahwa 

dalam rangka pelaksanaan catur tertibnadministrasi pertanahan, 

                                                             

1 F.X. Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi, Penerbit Universitas Lampung Bandar 

Lampung, 2015. hlm.17. 
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pemerintahnmelaksanakan sertifikasintanah secara massal untuk 

memberikannjaminan kepastian hukumnbagi penguasaanndan kepemilikan 

tanah sebagai alat tanda bukti hak yang kuat.  

Proyek OperasinNasionalnAgraria (Prona) dilaksanakan awal 1980-

an (tahun 1981) olehnDitjen Agraria, Depdagrindi bawah komando 

Mayjen (Purn) Daryono, SH dan diselenggarakannoleh Badan Pertanahan 

NasionalnRepubliknIndonesia (BPN-RI) saat BPN-RI dipimpin oleh Joyo 

Winoto, PhD.  BerdasarkannPP Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah, sifat utama Pronanpada mulanya merupakannupaya Pendaftaran 

Tanah. Pendaftaranntanahnakan menghasilkannpenerbitan sertifikat tanah, 

sebagaintanda buktinhak atas tanah, selanjutnya menjadi Program 

PertanahannNasional dalam percepatan PendaftarannHak atas Tanah yang 

dikenal sebagainLegalisasi Aset Tanah warganmasyarakat berdasar PP 

Nomor 24 tahun 1997 tentangnPendaftaran Tanah. Pendaftaranntanah 

pertamankali, juga sebagaintanda bukti hak atasntanah.
2
 Semenjak tahun 

2016 diubahnberdasarkan Peraturan MenterinAgraria dan Tata 

Ruang/KepalanBadan Pertanahan NasionalnNomor 35 Tahun 2016 

tentang PercepatannPelaksanaan PendaftarannTanah Sistematis Lengkap. 

A.2 Pengertian Pendaftaran Tanah   

Pendaftaran berasalndari bahasa Belanda “Cadastre”, yaitu istilah 

teknisnuntuk sesuatu yang menunjukkannpada luas, nilai dan kepemilikan 

                                                             

2 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, 1999. Hal 34. 
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(atau lain-lain alas hak) terhadapnsuatu bidang tanah. Istilah “Cadastre” 

berasal dari bahasa latin “Capitastrum” yangnberarti suatu register atau 

unit yangndiperbuat untuk pajak tanahnromawi (Capotatio Terrens).
3
 

Pendaftaran tanahnmerupakan hubungan hukumnantara seseorang 

dengan tanahnsebagai suatu benda tetap. Hubungannhukum antara 

seseorang denganntanah sebagai suatu benda tetap adalahnkajian hukum 

pertanahan. Hal inindapat disimpulkan dari definisinHukum Pertanahan 

menurutnHerman Soesangobeng yaitu:
4
 

Kumpulan peraturan yang mengatur hubungan sinergi dari berbagai 

cabang hukum dan kedudukan hukum hak keperdataan orang atas tanah 

sebagainbenda tetap, yang dikuasai untuk dimiliki maupun dimanfaatkan 

serta dinikmati hasilnya oleh manusia, baik secara pribadi maupun dalam 

bentuk persekutuan hidup bersama. 

 Pendaftaranntanahnmenurut Pasal 19 ayat (2) UUPAnmeliputi 3 

(tiga) kegiatannsebagainberikut :  

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuannbuku tanah;  

b. Pendaftaran haknatas tanah dannperalihan hak-hak tersebut; 

c. Pemberian suratntanda buktihak, yangnberlaku sebagai alat pembuktian 

yangnkuat. 

Berdasarkannketentuan pasal tersebut, makansetiap kegiatan 

pendaftaran tanahnharus dimulai dari tahapnpengukuran, perpetaan dan 

pembukuannbuku tanah. Tahap kedua adalahnmelakukan pendaftaran hak 

                                                             

3 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1999. Hal. 18. 
4 Herman Soesangobeng. 2012, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria, 

Yogyakarta: STPN Press. Hal. 7. 
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atas tanahntersebut termasuk peralihan hakntersebut di kemudian hari. 

Setelah prosesnpendaftaran hak maupunnperalihan hak tersebutnselesai, 

maka tahapnakhirnya adalah pemberiannsertipikat sebagai suratntanda 

bukti hak. 

Pengertiannpendaftaran tanah yang telahnditentukan Pasal 19 ayat 

(2) UUPAndilengkapi oleh Pasal 1 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997nyaitu 

sebagai berikut :
5
 

Rangkaiannkegiatan yang dilakukannoleh Pemerintah secara terus 

menerus, berkesinambungan dannteratur, meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan dannpenyajiannserta pemeliharaan data fisik dan 

data yuridis, dalamnbentuk peta dan daftar, mengenai bidangbidang tanah 
dan satuan-satuan rumahnsusun, termasuknpemberian surat tanda bukti 

haknya baginbidang-bidang tanah yang sudahnada haknya dan hak milik 

atas satuan rumahnsusun serta hak-hak tertentu yangnmembebaninya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, makandapat di simpulkan bahwa ada 

berbagai macam kegiatan dalamnpenyelenggaraan pendaftaran tanahnyang 

saling berurutanndan berkaitan satu dengan yang lain, dannmerupakan satu 

kesatuannrangkaian yang akan menghasilkan tanda buktinhak atas tanah 

yangndisebut sertipikat. 

A.3. Asas Hukum Pendaftaran Tanah  

Menurut pendapatnSoedikno Mertokusumo sebagaimana dikutip 

oleh Urip Santoso terdapatndua 2 (dua) macam asasndalam pendaftaran 

tanah, yaitu (Urip Santoso, 2011 : 16 – 17):
6
 

a. Asas Spesialitas (AsasnSpecialiteit)  

                                                             

5 Boedi Harsono, op.cit. hal. 74. 
6 Urip Santoso,  Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011. Hal. 16-17. 
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Asas Specialiteit memberikanndata fisik mengenai letakntanah, letak 

batas-batasnyandan luasnbidang tanahnya. 

b. Asas Puplisitas (Asas Openbaarheid)  

Asas Openbaarheid memberikanndata yuridis mengenainorang-orang 

yang menjadinpemegang hak, apa nama hak atasntanah serta bagaimana 

terjadinyanperalihan dan pembebanannya. 

Asas spesialitasndan asas publisitas diatasndimuat dalam suatu daftar 

agar dapatndiketahui secara mudah oleh siapapun yangningin 

mengetahuinya, sehinggansiapapunnyang ingin mengetahuindata-data baik 

fisik maupun yuridis suatutanah tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan 

langsung 24 kenlokasi tanah yang bersangkutan karena segala data 

tersebutndapat diperoleh dengan mudah dinKantor Pertanahan. 

A.4. Asas-asas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah  

MenurutnPasal 2 PP No. 24 Tahun 1997, pendaftaranntanah 

dilaksanakannberdasarkan beberapa asas, yaitu:
7
 

a. Asas Sederhanandimaksudkan supaya segalanketentuan pokok maupun 

prosedur dapatndengan mudah dipahaminoleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, terutamanpara pemegangnhak atas tanah. 

b. Asas amanndimaksudkan agar pendaftarantanah harusndiselenggarakan 

secara telitindan cermat, sehingganhasilnya dapatnmemberikan jaminan 

kapastiannhukum yang sesuaindengan tujuannpendaftaran tanah. 

                                                             

7 Boedi Harsono, op. cit. Hal. 471. 
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c. Asas terjangkau, artinyanpendaftaranntanah harus dapatndijangkau oleh 

pihak-pihaknyang memerlukan. 

d. Asas muktahir, artinyandata-data yang diperolehndari penyelenggaraan 

pendaftaranntanah harus dijaga eksistensinya, sehinggandata tersebut 

terpeliharansesuai dengan kenyataan. 

e. Asas terbuka, artinya baginmasyarakat maupunnpemerintah yang ingin 

memperolehnketerangan baik data fisik maupunndata yuridis, akan 

dapatnmemperoleh data yangnbenar di kantor pertanahannsetiap saat. 

A.5. Sistem Pendaftaran Tanah 

Berdasarkan pendapatnBoedi Harsono, terdapat 2 (dua) macam 

sistemnpendaftaran tanah yaitu sistemnpendaftaran akta (registration of 

deeds) dannsistem pendaftarannhak (registration of titles). Sistem 

pendaftarannyang digunakan dalamnpendaftaran tanahnmenentukan apa 

yangndidaftar, bentuknpenyimpanan dan penyajian datanyuridisnya serta 

bentukntanda bukti-bukti haknya.
8
  

Dalamnsistem pendaftaran akta, yangndidaftar oleh Pejabat 

PendaftarannTanah (PPT) adalah akta. PPT bersikap pasif, artinyania tidak 

melakukannpengujian kebenaran datantersebut dalam aktanyang terdaftar. 

Sistem pendaftarannakta melakukan pendaftarannterhadap dokumen-

dokumen yangnmembuktikan diciptakannya haknyang bersangkutan dan 

dilakukannyanperbuatan hukum mengenai hakntersebut kemudian.
9
 

                                                             

8 Boedi Harsono, op. cit. Hal. 76. 
9 Urip Santoso, op. cit. 32. 
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Berdasarkannpendapat ahli di atas, setiap penciptaannhak baru dan 

segalanperbuatan hukumnyang menimbulkan perubahannkemudian harus 

dibuktikannsuatu akta. Hak yangndiciptakan dan perubahan-perubahannya 

kemudianndidaftarkan dimasukkan kendalam akta sebagainsumber data. 

Akta merupakanndokumen yang memuat data yuridis danndata fisik yang 

dihimpun danndisajikan serta diterbitkannyansertipikat sebagai surat tanda 

buktinhak atas tanah yangndidaftar. 

 Sebelumnberlakunya UUPA, Indonesia menganut sistem 

pendaftarannakta (registration of deeds) yang diatur dalam 

Overschrijvings Ordonnantie. Aktanperalihan hak atas tanah dilakukan 

dihadapan pejabat pendaftaran tanahnpada masa itu yang disebut 

Overschrijvings Ambtenaar. Kemudiannhasil dari pendaftaran tanah, 

penerima hakndiberikan grosse akta sebagainbukti terjadinya peralihan 

hak.  

Setelahnberlakunya UUPA, Indonesianmenganut sistemnpendaftaran 

hakn(registration of titles). Sistem pendaftarannini digunakan karena 

peralihannhak atas tanah di Indonesiansesuai dengan hukumnadat adalah 

bersifatnnyata, terang danntunai (kontant, concreet, belevend en 

participarend denken) yaitu:
10

 

a. Tunai, artinyanpenyerahan hak atas tanah olehnpemilik tanah (penjual) 

dilakukan bersamaanndengan pembayaran harganyanoleh pihak lain 

(pembeli). 

                                                             

10 Urip Santoso, op. cit. Hal. 361-362. 
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b. Riil/Nyata, artinya kehendaknatau niat yang diucapkannharus diikuti 

dengannperbuatan yang nyatanmenunjukkan tujuan jualnbeli tersebut, 

misalnyandengan diterimanya uang olehnpenjual, dan dibuatnya 

perjanjianndi hadapannkepala desa. 

c. Terang, artinyanuntuk perbuatan hukum tersebutnharuslah dilakukan 

dihadapan kepalandesa sebagai tanda bahwanperbuatan itu tidak 

melanggarnketentuan hukumnyang berlaku. 

B. Sumber Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

B.1. Dasar Hukum 

Pada awalnyanketentuan mengenai biayanpendaftaran tanah yang 

di adakan pemerintah diaturnberdasarkan Surat EdarannKepala BPN RI 

c.q. Deputi HaknAtas Tanah dan PendaftarannTanah Nomor 963-310-D.TI 

tanggal 28 Maret 2008 sebagaimanandiubah berdasarkannSurat Kepala 

BPN RI c.q. Deputi HaknAtas Tanah dan PendaftarannTanah Nomor 

1079/17.1-300/IIU2013 tanggal 19 Maret 2013 tentangnPetunjuk Teknis 

Prona, padantahun 2017 diubahnberdasarkan PetunjuknTeknis Nomor 

345/2.1-100/I/2017 tentangnPedoman PelaksanaannAnggarannPendaftaran 

TanahnSistematis Lengkap (PTSL) 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran PTSL mengaturnterkait 

pembiayaan pendaftaranntanah yang dipsonsori dan/atau dibiayainoleh 

negaranmelalui APBN. Biayanpelaksanaan pengelolaannkegiatan PTSL 

http://www.bpn.go.id/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=1677&articleid=10070&documentid=2912
http://www.bpn.go.id/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=1677&articleid=10070&documentid=2912
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bersumberndari AnggarannPendapatan dannBelanja Negara (APBN) yang 

dialokasikannke DIPA-DPN RI. Anggarannyangndimaksud yaitu :
11

 

1. penyuluhan/sosialisasi; n 

2. pengumpulan datanyuridis (pengumpulanndata-data permohonan calon 

peserta PTSL); n 

3. Pengukurannbidang tanah; n 

4. Pemeriksaanntanah; n 

5. Penerbitan SK Hak/PengesahannData Fisik dan data Yuridis; n 

6. Penerbitan Sertifikat; n 

7. Pelaporan. n 

B.2. Besaran Biaya Pelaksanaan PTSL 

Standarnbiaya keluaran sertipikatnberdasarkan  pada Petunjuk 

Teknis Nomor 345/2.1-100/I/2017 tentangnPedoman Pelaksanaan 

AnggarannPendaftaran Tanah SistematisnLengkap adalahnsebagai 

berikut:
12

 

 

 

                                                             

11 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hlm. 5. 
12 Ibid. 

http://www.bpn.go.id/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=1677&articleid=10070&documentid=2912
http://www.bpn.go.id/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=1677&articleid=10070&documentid=2912
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TABEL I. ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PENDAFTARAN 

TANAH SISTEMATIS LENGKAP 

 Catatan : 

052  Pengumpulanndata diperuntukan untuknpembiayaan “Satgas Yuridis. 

053 Pengukuran bidangntanah yang diperuntukan untuknpembiayaan 

“Satgas Fisik” 

054 Pemeriksaan tanah diperuntukan untuk pembiayaan “Panitia 

Ajudikasi” 

Berdasarkan angka 4 (empat)  dalam surat edaran yang sama 

menengaskannbahwa biaya yangnditanggung peserta adalah biaya yang 

timbulndalam memohonkan haknatas tanah melalui PTSL seperti biaya-

biayanmaterai, Bea Perolehan Hak Atas Tanahndan Bangunan (BPHTB) 
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dannPajak Penghasilan (PPh) Finalnbagi yang terkena sesuai dengan 

hitungannNilai Obyek Pajak TidaknKena Pajak (NOPTKP) 

berdasarkannUndang-Undang No. 28 Tahun 2009  yangnnilainya di atas 

Rp. 60 juta. 

Berdasarkannsurat edaran tersebut dapat kitansimpulkan bahwa 

biaya yang dibiayai oleh negara meliputi biaya; npenyuluhan/sosialisasi, 

pengumpulanndata yuridis (pengumpulan data-datanpermohonan calon 

pesertanPRONA), Pengukuran bidangntanah, Pemeriksaan tanah, 

Penerbitan SKnHak/Pengesahan Data Fisikndan data Yuridis, Penerbitan 

Sertifikat, Pelaporan. Sedangkannbiaya materai, pembuatanndan 

pemasanagan patokntanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanahndan 

Bangunan (BPHTB) dannPajak Penghasilanndari Pengalihan Hak Atas 

Tanah dannBangunan (PPh) bagi yangnterkenanketentuan perpajakan 

menjadi bebannkewajiban peserta program.  

Selain itunditegaskan lebih lanjut dalamnPasal 1 ayat (1) Kep 

MenegnAgraria 4/1995 menyatakan sebagainberikut : 

"Pemberiannhak-hak atasntanah negara kepadanmasyarakat, 

penegasan/pengakuannatas tanah-tanah hak adat danntanah-

tanah lainnya yangnditentukan sebagai lokasinProyek Operasi 

NasionalnAgraria dalamnrangka persertifikatkanntanah secara 

masal, dibebaskanndari kewajiban membayarnuang pemasukan 

kepada Negaranseperti yang telah ditentukanndalam Peraturan 

MenterinDalam Negeri Nomor 1 tahun 1975, dannkepada 

penerimanhak-haknya dikenakan kewajiban membayar biaya 

administrasi". 

Berdasarkannketentuan tersebut dapat ditariknkesimpulan bahwa 

PTSLntidaklah gratis. Artinyanterdapat dua klasifikasinbiaya yang harus  
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dipahami, yaitunBiaya Pengurusan dannBiaya Proses. BiayanPengurusan 

adalah biayanyang ditanggung olehnpeserta PTSL yangntimbul akibat 

adanyanpermohonan hak atasntanah melalui PTSL, yaitunberupa; 

permohonan haknatas tanah yang telahndipasang materai danndibubuhi 

tandantangan-tandantangan pihak-pihak yang berkepentingannberikut alas 

hak/surat buktinpengaaaan atas tanah, PatoknTanda Batas, biayanBPHTB 

dannPPhnFinal. 

SedangkannBiaya Proses adalah biaya yangnditanggung oleh 

negaranmelalui APBN berupankegiatan yang dilaksanakannoleh Aparat 

BPN-RI, yaitunmeliputi biaya; penyuluhannPTSL kepada calonnpeserta, 

pengumpulanndata yuridis ataupengumpulan data permohonannhak calon 

pesertanPTSL (tidak termasuk pengadaannblanko permohonan 

dannkelengkapan admnisitrasi yang menjadi tanggungnjawab peserta 

menyangkutnpermohonan hak), kegiatannpengukuran fisik bidang tanah, 

dan kegiatan lanjutan lain di Kantor Pertanahan Kab/Kotanberupa 

Penetapan dannPenerbitan SK HaknAtas Tanah, PendafatarannHak serta 

PenerbitannSertipikat, serta Pelaporan. 

B.3. Pungutan Biaya 

PengertiannPungutan dalam kamus besarnbahasa Indonesia (KBBI) 

adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarifnyang wajib dibayarkan 

yang dilakukannoleh yang berwenang. Sedangkanndalam KBBI, biaya 

diartikannsebagai sejumlahnuang yang dikeluarkannuntuk mengadakan, 
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mendirikan, dannmelakukan sesuatu, bisa jugandisebut sebagai ongkos 

ataunpengeluaran.
13

 

Pengertiannbiaya menurut HenrynSimamora dalam bukunya 

AkuntansinManajemen (2002:36) adalah 

 “Biaya (cost) adalahnkas atau setarandengan kas yang 

dikorbankan (dibayarkan) untuk barangnatau jasa yang 

diharapkannmemberikan manfaat (pendapatan) padansaat ini 

atau dimasanmendatang” 

Dari kutipanntersebut  disimpulkan bahwanpungutan biaya dalam 

dapat diartikannsebagai bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang 

dibayarkanndengan mengorbankannsumber ekonomi yangndapat dinilai 

dengannsatuan uang, baik yangntelah terjadi maupun yangnakan terjadi 

gunanmencapai tujuan tertentundi masa mendatang.  

 

C. Tindak Pidana Korupsi 

C.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Istilah tindaknpidana adalah berasal darinbahasa Belanda 

“strafbaar feit”. Strafbaarnfeit terdirindari tiga kata yakninstraf, baar, dan 

feit, yangnmana straf diartikan dengannpidana dan hukum, sedangkan 

baardiartikan dengan dapatndan boleh. Sedangkan kata feitnditerjemahkan 

dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.
14

  

                                                             

13 Dilihatya, Pengertian Biaya, http://dilihatya.com, diakses pada Jumat, 7 Desember 2018 pukul 

14.00. 
14 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag.1, Jakarta : Raja Grafido Persada, 2002, hlm. 

67. 

http://dilihatya.com/
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Apabila dilihatnsecara harfiah, kata “straf” artinya pidana/ 

hukuman, sedangkan“baar” artinya dapat/ boleh, sedangkannkata “feit” 

diterjemahkandengan perbuatan yangnuntuk mewujdkannyandiisyaratkan 

adanyansuatu gerakan darintubuh atau bagian dari tubuhnmanusia, seperti 

mengambil (Pasal 362 KUHP) ataunmerusak (Pasal 406 KUHP), 

sedangkannperbuatan pasifndiartikan suatu bentuknperbuatan fisik apapun 

yang olehnkarenanya seseorangntersebut telah mengabaikannkewajiban 

hukumnya, sepertinperbuatan tidaknmenolong (Pasal 531 KUHP) atau 

perbuatannmembiarkan (Pasal 304 KUHP). Tindaknpidana adalah suatu 

perbuatannyang pelakunya dapatndikenakan hukumnpidana. Hal ini 

sebagaimananpendapat Moeljatno yang menyatakan.
15

 

“Bahwanperbuatan pidananadalah perbuatan yangndilarang oleh 

suatu aturan hukum. Larangannmana disertai dengan ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 

melanggarnlarangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa 

perbuatan pidananadalah perbuatan yang olehnsuatu aturan 

hukumndilarang dan diancam pidana, asalnsaja dalam pada itu 

diingat bahwanlarangan ditunjukan kepadanperbuatan (yaitu 

suatu keadaannatau kejadian yang ditimbulkannoleh kelakuan 

orang), sedangkannancaman pidananya ditunjukannkepada 

orang yangnmenimbulkan kejadian itu.” 

Sedangkannkata korupsi berasal darinbahasa latin “Corruptuss” 

yang berartinkebusukan, kebejatan, tidaknberbuat jujur, dapat disuap, tidak 

bermoral, penyimpanganndari kesucian, dan setiapnkata yang menghina 

maupunnmemfitnah menurutnpengertian dalam ThenLexion Webster 

                                                             

15 Ibid. Hlm 71. 
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Dictionary.
16

 Darinbahasa latin itulah turun ke banyaknbahasa Eropa 

sepertinInggris: Corruption, Perancis: Corruption, dannBelanda: Koruptie. 

Dapatndikatakanan dari bahasa Belandaninilah kata korupsinturun ke 

bahasanIndonesia.  

Acapkali kita memakainistilah korupsi dalam artinluasnmencakup 

permasalahan tentangnpenggelapan ataupunnsegala hal yangndisinyalir 

dengan istilahnitu. Dalam hal ininkorupsi artinyanpengrusakan 

(bederving), ataunpelanggaran (schending) danndalam arti luas 

“menyalahgunakan” (misbruik). Dalamnhal penggelapannmisalnya, orang 

berhadapanndengan “merusak” (bederven) atau melanggar (schenden) 

ataupunnsegala hal yang diberikannkepada si penggelapndan mengenai 

penyalahgunaannkekuasaan ataunkedudukan didalam istilahnyang umum. 

Rumusannyuridis formal istilahnkorupsi di Indonesianditetapkan 

dalamnbab II pada Pasal 2-16 Undang-undangnNomor 31 Tahun 1999 

TentangnPemberantasan TindaknPidana Korupsi:
17

 

a. (1) Setiap orangnyang secara melawan hukumnmelakukan perbuatan 

memperkaya dirinsendiri atau orang lain atau suatunkorporasi yang 

dapat merugikannkeuangan Negara ataunperekonomian Negara. (2) 

Dalam halntindak korupsi sebagai manandimaksud dalam ayat (1) 

dilakukanndalam keadaan tertentu, pidananmati dapat dijatuhkan. 

                                                             

16 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta : PT Gramedia 

Pustaka Utama, 1984, hlm. 7. 
17 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Bandung : Citra Umbara, 2003, hlm. 80-84. 
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b. Setiap orangnyang dengan tujuan menguntungkanndiri sendiri atau 

orang lainnatau suatu korporasi, menyalahgunakannkewenangan, 

kesempatannatau sarana yangnada padanya karenanjabatan atau 

kedudukannyang dapat merugikan keuntungan Negaranatau 

perekonomiannNegara.  

c. Setiap orangnyang melakukan tindaknpidana sebagaimanandimaksud 

dalamnPasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 

435 KUHP. 

d. Setiapnorang yang melanggar undang-undang yangnsecara tegas 

menyatakan bahwanpelanggaran terhadap ketentuannundang-undang 

tersebutnsebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuannyang diatur 

dalamnundang-undang ini. 

e. Setiapnorang yangnmelakukan percobaan, pembantuan, atau 

permufakatannjahat untuknmelakukan tindak pidanankorupsi, dipidana 

dengan pidana yang samansebagaimana dimaksudndalam Pasal 2, Pasal 

3, Pasal 5 sampaindengan Pasal 14. 

f. Setiap orangndi luar wilayah Negara RepubliknIndonesia yang 

memberikannbantuan, kesempatan, sarana ataunketerangan untuk 

terjadinyantindak pidana korupsi dipidanandengan pidana yang sama 

sebagaimana pelakuntindak pidana korupsinsebagaimana dimaksud 

dalamnPasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampaindengan Pasal 14.  

Kemudian dalamnUndang-undang Nomor 20 Tahun 2002 

TentangnPerubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 
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TentangnPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adanpemberantasan 

beberapa itemnyang digolongkan tindaknpidana korupsi, yaitunmulai 

Pasal 5 sampaindengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan 

tentang penyuapan terhadap pegawainnegeri atau penyelenggaraan 

Negara, Pasal 6 tentangnpenyuapan terhadapnhakim dannadvokat. Pasal 7 

memuat tentangnkecurangandalam pengadaannbarang ataunpembangunan, 

dannseterusnya. 

C.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi 

Terdapatnbeberapa faktor yang menyebabkannseseorang 

melakukanntindak pidana korupsi, yaitu:
18

 

1. Penyalahgunaannwewenang. Jabatan ataunkewenangan seseorang dapat 

melakukannpelanggaran disiplin oleh oknumnyang melakukan pugutan 

di luar ketentuan. 

2. Faktornmental. Karakter ataunkelakuan dari padanseseorang dalam 

bertindak dannmengontrol dirinya sendiri. 

3. Faktornekonomi. Penghasilan yangnbisa dikatakan tidaknmencukupi 

kebutuhan hidup tidaknsebanding dengan tugas/jabatannyang diemban 

membuat seseorangnterdorong untuk melakukannpungli. 

4. Faktor kultural & BudayanOrganisasi. Budaya yangnterbentuk di suatu 

lembaga yangnberjalan terus menerus terhadapnpungutan liar dan 

penyuapan dapatnmenyebabkan pungutan liar sebagainhal biasa. 

                                                             

18 Op cit. Andi Hamzah, hlm. 17 dan 22. 
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5. Terbatasnyansumber daya manusia. 

6. Lemahnyansistem kontrol dannpengawasan oleh atasan. 

C.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi  

Tindaknpidana korupsi terdiri atasnunsur- unsur obyektifndan 

unsur-unsur subjektifnantara lain, yaitu:  

a.  Unsur-unsur Obyektif  

Unsurnobjektif tindak pidana korupsi halnini diatur dalam 

rumusannkorupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 

berasalndari Pasal 423 KUHP adalah :  

1. Pegawainnegeri atau penyelenggarannegara (deambtenaar);  

2. Menyalahgunakannkekuasaan (misbruik van gezag);  

3. Memaksanseseorang (iemand dwigen om) untuk :  

a. Memberikannsesuatu (iets af geven);  

b. Membayar (uitbetaling); n 

c. Menerima pembayaranndengan potongan, atau (eene 

terughoudingngenoegen nemenbijneene uitbetaling);  

d. Mengerjakan sesuatunbagi dirinya sendiri(eennpersoonlijken 

dienstnverrichten).  

b.  Unsur-unsur Subyektif  

 Unsurnsubjektif dalam hal ini diaturndalam rumusan korupsi 

padanPasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasalndari Pasal 

423 KUHPnadalah :  
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1. Atau dengannmaksud untuk (met hetoogmerk om) menguntungkan 

dirinsendiri atau orang lainnsecara melawannhukum (zichnof een 

andernwederrechtelijk te bevoordelen); 

2. Menguntungkannsecaranmelawan hukum (wederrechtelijknte 

bevoordelen).  

C.4. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi 

BerdasarkannKetentuan  Undang-UndangnNomor 20 Tahun 2001 

perubahannatas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang 

PemberantasanTindak PidananKorupsi. Dijelaskanndalam Pasal 5 

Undang-UndangnNomor. 20 Tahun 2001 bahwa;  

“barang siapa, memberinatau menjanjikan sesuatunkepada pegawai 

negeri ataunpenyelenggara negara dengannmaksud supayapegawai 

negeri ataunpenyelenggara negara tersebut berbuatnatau tidak 

berbuatnsesuatu dalam jabatannya, yangnbertentangan dengan 

kewajibannya; ataunmemberi sesuatu kepadanpegawai negeri atau 

penyelenggarannegara karena atau berhubunganndengan sesuatu 

yangnbertentangan dengan kewajiban, dilakukannatau tidak 

dilakukanndalam jabatannya”. Bagi pegawainnegeri atau 

penyelenggarannegara yang menerima pemberiannatau janji 

sebagaimanandimaksud dipidana dengannpidana yang sama ( 

Dipidanandengan pidana penjaranpaling singkat 1 (satu) tahunndan 

paling lama 5 (lima) tahunndan atau pidana dendanpaling sedikit 

Rp 50.000.000,00 (lima puluhnjuta rupiah) dan palingnbanyak Rp 

250.000.000,00 (duanratus lima puluhnjuta rupiah)). 

 

Pasal 11 ;  
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“Dipidanandengan pidana penjaranpaling singkat 1 (satu) tahun 

dan palingnlama 5 (lima) tahun dan ataunpidana dendanpaling 

sedikit Rp 50.000.000,00 (limanpuluh juta rupiah) dannpaling 

banyak Rp 250.000.000,00 (duanratus lima puluh jutanrupiah) 

pegawainnegeri atau penyelenggara negaranyang menerima hadiah 

ataunjanji padahal diketahui ataunpatut diduga, bahwanhadiah atau 

janji tersebut diberikannkarena kekuasaan ataunkewenangan yang 

berhubunganndengan jabatannya, atau yangnmenurut pikiran orang 

yangnmemberikan hadiah atau janji tersebutnada hubungan dengan 

jabatannya”. 

Pasal 12 ; 

“Dipidanandengan pidana penjara seumurnhidup atau pidana 

penjaranpaling singkat 4 (empat) tahun dannpaling lama 20 (dua 

puluh) tahunndan pidana denda palingnsedikit Rp 200.000.000,00 

(dua ratusnjuta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah), pegawainnegeri ataunpenyelenggara negara 

yang dengannmaksud menguntungkan diri sendiri ataunorang lain 

secara melawan hukum, ataundengan menyalahgunakan 

kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, 

membayar, atau menerimanpembayaran dengan potongan, atau 

untuk mengerjakannsesuatu bagi dirinya sendiri”. 


