
 

 

 

 1 

 

 

M O D U L  

 
Kode Mata Kuliah  : M P B 

Bobot S K S   : 3 SKS  

Dosen Pengampu   : Firman T. Rahman, S.Sos, M.Si 

Nama Mata kuliah  : Pengantar Ilmu Politik 

Topik/Pokok Bahasan : Korupsi 

Pokok-Pokok Perkuliahan :  

  Unsur-Unsur Korupsi  

 Jenis-Jenis Korupsi  

 Sebab-Sebab Korupsi 

 Ciri-Ciri Korupsi 

 Modus Korupsi 

 Akibat Korupsi 

 Istilah Korupsi 

 Hukuman Korupsi 

 

__________________________ 

 

A) KORUPSI 

Dari segi semantik Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio dari kata 

kerja corrumpere yang artinya BUSUK, RUSAK, MENGGOYAHKAN, 

MEMUTARBALIK, MENYOGOK.  Sementara menurut Transparency International 

adalah “Perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, 

yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka 

yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang 

dipercayakan kepada mereka,” Sedangkan dalam bahasa Inggris berarti corrupt, 

yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti 

bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol.  Istilah korupsi juga 

bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang 

dilakukan karena adanya suatu pemberian.  Dalam prakteknya, korupsi lebih 

dikenal sebagai menerima uang yang ada hubunganya dengan jabatan tanpa ada 

catatan administrasinya. Sedangkan secara hukum pengertian Korupsi adalah 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.  
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Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan 

jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan 

rentan korupsi dalam prakteknya.  Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang 

paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi 

dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan 

sebagainya.  Titik ujung korupsi adalah KLEPTOKRASI, yang arti 

harafiahnya adalah pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak 

jujur pun tidak ada sama sekali.  Korupsi yang muncul di bidang politik dan 

birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi 

sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian 

uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. 

 

a.1 Unsur-Unsur Korupsi  

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar 

melingkupi unsur-unsur sebagai berikut : 

 Perbuatan melawan hukum;  

 Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;  

 Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;  

 Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;  

 Tidak dianggarkan; 

 Peruntukannya tidak sesuai; 

 

a.2 Jenis-Jenis Korupsi  

Terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya :  

 Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);  

 Penggelapan dalam jabatan;  

 Pemerasan dalam jabatan;  

 Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara 

negara);  

 Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). 
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a.3 Sebab-Sebab Korupsi 

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi 

menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa 

dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi 

lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini 

adalah aspek-aspek penyebab seseorang berbuat Korupsi. 

 

- DORONGAN DARI DALAM DIRI SENDIRI (KEINGINAN, HASRAT, KEHENDAK 

DAN SEBAGAINYA), 

- RANGSANGAN DARI LUAR (DORONGAN TEMAN-TEMAN, ADANYA 

KESEMPATAN, KURANG KONTROL DAN SEBAGAINYA. 

[Dr. Sarlito W. Sarwono] 

 

- KURANGNYA GAJI PEGAWAI NEGERI DIBANDINGKAN DENGAN 

KEBUTUHAN YANG MAKIN MENINGKAT 

- LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN ATAU KULTUR INDONESIA YANG 

MERUPAKAN SUMBER ATAU SEBAB MELUASNYA KORUPSI  

- MANAJEMEN YANG KURANG BAIK DAN KONTROL YANG KURANG EFEKTIF 

DAN EFISIEN, YANG MEMBERIKAN PELUANG ORANG UNTUK KORUPSI. 

- MODERNISASI PENGEMBANGBIAKAN KORUPSI  

[Dr. Andi Hamzah]  

 

Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul 

"Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain :  

 

 Aspek Individu Pelaku 

1. Sifat tamak manusia  

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin 

atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup 

kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur 

penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri 

sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.  
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2. Moral yang kurang kuat  

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk 

melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman 

setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan 

untuk itu.  

3. Penghasilan yang kurang mencukupi  

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya 

memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka 

seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi 

bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan 

semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan 

tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua 

curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.  

4. Kebutuhan hidup yang mendesak  

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami 

situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang 

bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan 

melakukan korupsi. 

5. Gaya hidup yang konsumtif  

Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendoronggaya hidup seseong 

konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan 

pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk 

melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu 

kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. 

6. Malas atau tidak mau kerja  

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa 

keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial 

melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, 

diantaranya melakukan korupsi.  

7. Ajaran agama yang kurang diterapkan  

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang 

tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan 

menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. 
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Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang 

diterapkan dalam kehidupan.  

 

 Aspek Organisasi 

1. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan  

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal 

mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa 

memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya 

berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil 

kesempatan yang sama dengan atasannya. 

2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar  

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. 

Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan 

berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada 

posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk 

terjadi.  

3. Sistim akuntabilitas yang yang kurang memadai  

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas 

visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan 

tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna 

mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit 

dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya 

atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi 

penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi 

organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi. 

4. Kelemahan sistim pengendalian manajemen  

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak 

pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah 

pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka 

perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.  

5. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi  
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Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang 

dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini 

pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. 

 

 Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada  

Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa 

ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang 

karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak 

kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan. Masyarakat 

kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat masih kurang 

menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan 

masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara 

rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan 

bisa berkurang karena dikorupsi.  

Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi Setiap korupsi pasti 

melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. 

Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-

hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari. Masyarakat kurang menyadari 

bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif Pada 

umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab 

pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas 

hanya bila masyarakat ikut melakukannya.  

Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya 

kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup 

adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, 

kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, 

sangsi yang terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang 

bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. 

 

a.4 Ciri-Ciri Korupsi 

Korupsi di manapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Ciri 

tersebut bisa bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :  

 Melibatkan lebih dari satu orang  
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 Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota 

birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta  

 Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam 

temple, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau 

benda atau wanita.  

 Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya  

 Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak 

selalu berupa uang.  

 Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan 

publik atau masyarakat umum  

 Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 

pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.  

 Di bidang swasta korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran 

uang, dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat 

seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan. 

 

a.5 Akibat Korupsi 

Korupsi selalu membawa konsekuensi. Konsekuensi negatif dari korupsi 

sistimik terhadap proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan 

adalah:  

 Korupsi mendelegetimasi proses demokrasi dengan mengurangi 

kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang.  

 Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, 

membuat tiadanya akuntabilitas publik, dan menafikan the rule of law. 

Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaaan dan pemilik 

modal.  

 Korupsi meniadakan sistim promosi dan hukuman yang berdasarkan 

kinerja karena hubungan patron-client dan nepotisme.  

 Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas 

umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan.  

 Korupsi mengakibatkan kolapsnya sistim ekonomi karena produk yang 

tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri  
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Sedangkan korupsi yang sistimatik atau sistematis menyebabkan :  

 Biaya ekonomi tinggi oleh penyimpangan insentif;  

 Biaya politik oleh penjarahan atau penggangsiran terhadap suatu 

lembaga publik; dan  

 Biaya sosial oleh pembagian kesejahteraan dan pembagian kekuasaan 

yang tidak semestinya.  

 

a.6 Modus Korupsi 

Modus korupsi adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan. Banyak 

modus-modus dalam korupsi. Di bawah ini hanyalah sekedar contoh bagaimana 

modus korupsi itu dilakukan :  

 Pemerasan Pajak  

Pemeriksa pajak yang memeriksa wajib pajak menemukan kesalahan 

perhitungan pajak yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak. 

Kesalahan-kesalahan tersebut bisa karena kesengajaan wajib pajak dan bisa juga 

bukan karena kesengajaan. Kekurangan tersebut dianggap tidak ada dan 

imbalannya wajib pajak harus membayarkan sebagian kekurangan tersebut masuk 

ke kantong pemeriksa pajak.    

 

 Manipulasi Tanah  

Berbagai cara dilakukan untuk memanipulasi status kepemilikan tanah 

termasuk, memanipulasi tanah negara menjadi milik perorangan/badan, 

merendahkan pembebasan tanah dan meninggikan pertanggungjawaban, 

membebaskan terlebih dahulu tanah yang akan kena proyek dengan harga murah.    

 

 Jalur Cepat/Ptong Kompas  

Misal dalam pembuatan KTP dikenal 'jalur biasa' dan 'jalur cepat'. Jalur biasa 

adalah jalur prosedural biasa, yang mungkin waktunya lebih lama tapi biayanya 

lebih murah. Sedangkan 'jalur cepat' adalah proses pembuatanya lebih capat dan 

harganya lebih mahal.  Contoh lain, dalam proses pembuatan SIM secara resmi, 

diberlakukan ujian/tes tertulis dan praktek yang dianggap oleh sebagian warga, 

terutama sopir akan mempersulit pembuatan SIM Untuk mempercepat proses itu 
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mereka membayar lebih besar, asalkan tidak harus mengikuti ujian. Biaya tidak 

resmi pengurusan SIM biasanya langsung ditetapkan oleh petugas. Biasanya yang 

terlibat dalam praktek ini adalah warga yang mengurus SIM dan oknum petugas 

yang menangani kepengurusan SIM.   

 

 Markup Budget/Anggaran  

Biasanya terjadi dalam proyek dengan cara menggelembungkan besarnya 

dana proyek dengan cara memasukkan pos-pos pembelian yang sifatnya fiktif. 

Misalnya dalam anggaran dimasukkan pembelian komputer tetapi pada 

prakteknya tidak ada komputer yang dibeli atau kalau komputer dibeli harganya 

lebih murah.    

 

 Proses Tender  

Dalam proses tender pengerjaan tender seperti perbaikan jalan atau 

pembangunan jembatan seringkali terjadi penyelewengan. Pihak yanag 

sebenarnya memenuhi persyaratan tender, terkadang tidak memenangkan tender 

karena telah dimenangkan oleh pihak yang mampu 'main belakang' dengan 

membayar lebih mahal, walaupun tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini telah 

terjadi penyogokan kepada pemberi tender oleh peserta tender yang sebenarnya 

tidak qualified.   

 

 Penyelewengan dalam Penyelesaian Perkara  

Korupsi terjadi tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi mengubah 

(menafsirkan secara sepihak) pasal-pasal yang ada untuk meringankan hukuman 

kepada pihak yang memberi uang kepada penegak hukum. Praktek ini melibatkan 

terdakwa/tersangka, penegak hukum (hakim/jaksa) dan pengacara. Ada banyak 

cara dan upaya para pejabat atau penyelenggara Negara di berbagai lembaga, 

badan maupun instansi untuk melakukan penyimpangan sampai penyelewengan 

uang Negara. Setidaknya ada 11 modus yang sudah tercium sebagai praktik 

korupsi tersebut. Hal ini disampaikan Ichsanudin Noorsy, anggota Tim Indonesia 

Bangkit, menyampaikan analisisnya itu dalam diskusi Dialektika Demokrasi 

Indonesia, antara lain : 

- Pemberian bantuan partisipasi 
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- Bantuan perjalanan 

- Bantuan hubungan baik 

- Bantuan perawatan kesehatan 

- Bantuan kegiatan 

- Bantuan apresiasi 

- Bantuan pembuatan rancangan undang-undang 

- Bantuan kegiatan kunjungan 

- Bantuan untuk pemangku kepentingan 

- Bantuan dalam uji kelayakan dan kepatutan 

- Bantuan penempatan pegawai. 

 

 Modus Korupsi Anggota Dewan  

Secara umum data Indonesia Corruption Watch (ICW) dari Januari hingga 

Desember 2004 mengenai kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan 

menunjukkan beberapa hal.  Dari sisi jumlah kasus, perbuatan korupsi yang 

melibatkan anggota DPRD merupakan jumlah terbanyak, yakni 102 kasus dari total 

239 kasus korupsi yang muncul pada sebagian besar wilayah di Indonesia. Data di 

atas sekaligus hendak menunjukan bahwa aktor korupsi yang menempati urutan 

terbesar adalah anggota dewan. Data ini pararel dengan hasil survey Transparansi 

Internasional Indonesia (TII) tahun 2004 yang menempatkan partai politik sebagai 

lembaga yang dianggap paling korup. Dengan demikian, terdapat korelasi yang 

masuk akal antara kondisi partai politik yang buruk dengan perilaku anggota 

dewan yang korup. 

Secara umum terdapat empat (4) modus korupsi DPRD yang dapat kita temui 

di hampir semua kasus, antara lain :  

1. Menggelembungkan batas alokasi penerimaan anggota dewan atau 

yang lebih akrab disebut mark-up. Dikatakan sebagai praktek mark-up 

karena PP 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD sebenarnya 

telah membatasi secara rinci penerimaan bagi anggota dewan yang bisa 

ditoleransi sesuai dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

2. Menggandakan (redundant) item penerimaan anggota dewan melalui 

berbagai strategi. Strategi yang paling kerap muncul adalah dengan 

memasukkan item anggaran yang berbeda-beda untuk satu fungsi. 
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Misalnya terdapat pos asuransi untuk kesehatan, tetapi di pos lain 

muncul item tunjangan kesehatan. Padahal kedua pos penerimaan 

tersebut adalah untuk satu fungsi, yakni anggaran bagi kesehatan 

anggota dewan. Strategi lain adalah dengan menitipkan pos penerimaan 

itu pada anggaran eksekutif (Pemda). Biasanya item anggaran itu sering 

disebut sebagai bantuan untuk instansi vertikal seperti yang terjadi 

dalam kasus dana kaveling di Jawa Barat. 

3. Mengada-adakan pos penerimaan anggaran yang sebenarnya tidak 

diatur dalam PP 110/2000. Kasus yang paling banyak mencuat dan 

digugat oleh berbagai elemen masyarakat adalah alokasi anggaran 

untuk pos dana purnabakti. Di Jawa Barat dana purnabakti lebih popular 

dengan istilah uang kadeudeuh. Selain dana purnabakti, fasilitas rumah 

dinas yang seharusnya hanya diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua 

DPRD juga ternyata digelontorkan untuk seluruh anggota dewan.  

4. Pelaksanaan program kegiatan dewan. Dari aspek tindakan, korupsi jenis 

ini adalah korupsi yang paling telanjang dan nyata. Hal ini sebagaimana 

telah dilakukan oleh anggota DPRD Kota Padang yang telah 

memalsukan tiket pesawat perjalanan dinas (SPJ fiktif) hingga mencapai 

Rp 10,4 Miliar.  

Diantara keempat modus korupsi tersebut, modus keempat bisa dianggap 

yang paling konvensional dan umum terjadi di berbagai instansi pemerintah. 

Dalam pengertian bahwa tindakan korupsi dengan cara memanipulasi dokumen 

pertanggungjawaban penggunaan APBD hingga seolah-olah sebuah program 

telah dilaksanakan merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum, 

merugikan keuangan negara dan terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri. 

Sementara itu, modus korupsi anggota dewan yang pertama hingga ketiga 

merupakan produk kesepakatan dua pihak (eksekutif dan legislatif) dengan 

memanfaatkan dua hal, yakni kewenangan yang dimiliki untuk membuat peraturan 

dan celah perundang-undangan yang tumpang tindih. Korupsi model ini dianggap 

seolah-olah bukan merupakan tindakan korupsi karena telah dinaungi dalam 

sebuah peraturan daerah (Perda) yang legal. Padahal dari sisi materi peraturan, 

banyak terdapat penyimpangan (corrupt), baik terhadap peraturan yang lebih 
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tinggi maupun dari aspek normatif lainnya seperti rasa keadilan, kepantasan 

umum atau kelaziman.  

Oleh karena dipayungi dalam bentuk peraturan, korupsi jenis ini sering 

disebut sebagai korupsi yang dilegalkan atau legalisasi korupsi. Mengingat 

legalisasi penyimpangan didasari atas kesepakatan dua pihak pengelola daerah, 

korupsi yang telah menyeret beratus-ratus anggota dewan itu sebenarnya tidak 

bisa dilepaskan dari keterlibatan dan tanggung jawab pihak eksekutif.  

 

a.7 Istilah Korupsi 

Berikut sejumlah istilah atau kata lain dri Korupsi yang berkembang di 

masyarakat Indonesia, antara lain : 

 UANG TIP : Sama dengan 'budaya amplop' yakni memberikan uang 

ekstra kepada seseorang karena jasanya/pelayanannya. Istilah ini muncul 

karena pengaruh budaya Barat yakni pemberian uang ekstra kepada 

pelayan di restoran atau hotel.  

 ANGPAO : Pada awalnya muncul untuk menggambarkan kebiasaan yang 

dilakukan oleh etnis Cina yang memberikan uang dalam amplop kepada 

penyelenggara pesta. Dalam perkembangan selanjutnya, hingga saat ini 

istilah ini digunakan untuk menggambarkan pemberian uang kepada 

petugas ketika mengurus sesuatu di mana pemberian ini sifatnya tidak 

resmi atau tidak ada dalam peraturan  

 UANG ADMINISTRASI : Pemberian uang tidak resmi kepada aparat 

dalam proses pengurusan surat-surat penting atau penyelesaian 

perkara/kasus agar penyelesaiannya cepat selesai.  

 UANG DIAM : Pemberian dana kepada pihak pemeriksa agar kekurangan 

pihak yang diperiksa tidak ditindaklanjuti. Uang diam biasanya diberikan 

kepada anggota DPRD ketika memeriksa pertanggung jawaban 

walikota/gubernur agar pertanggung jawabanya lolos.  

 UANG BENSIN : Uang yang diberikan sebagai balas jasa atas bantuan 

yang diberikan oleh seseorang. Istilah ini menggambarkan ketika 

seseorang yang akrab satu sama lain, seperti antara temen satu dengan 

yang lain. Misalnya A minta bantuan B untuk membeli sesuatu, si B 

biasanya melontarkan pernyataan, uang bensinya mana ?  
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 UANG PELICIN : Menunjuk pada pemberian sejumlah dana (uang) untuk 

memperlancar (mempermudah) pengurusan perkara atau surat penting.  

 UANG KETOK : Uang yang digunakan untuk mempengaruhi keputusan 

agar berpihak kepada pemberi uang. Biasanya ditujukan kepada hakim 

dan anggota legislatif yang memutuskan perkara atau 

menyetujui/mengesahkan anggaran usulan eksekutif, dilakukan secara 

tidak transparan.  

 UANG KOPI : Uang tidak resmi yang diminta oleh aparat pemerintah 

atau kalangan swasta. Permintaan ini sifatnya individual dan berlaku di 

masyarakat umum.  

 UANG PANGKAL : Uang yang diminta sebelum melaksanakan suatu 

pekerjaan/kegiatan agar pekerjaan tersebut lancar  

 UANG ROKOK : Pemberian uang yang tidak resmi kepada aparat dalam 

proses pengurusan surat-surat penting atau penyelesaian perkara/kasus 

penyelesaianya cepat.  

 UANG DAMAI : Digunakan ketika menghindari sanksi formal dan lebih 

memberikan sesuatu biasanya berupa uang/materi_ sebagai ganti rugi 

sanksi formal.  

 UANG DI BAWAH MEJA : Pemberian uang tidak resmi kepada petugas 

ketika mengurus/membuat surat penting agar prosesnya cepat  

 UANG LELAH : Menunjuk pada pemberian uang secara tidak resmi ketika 

melakukan suatu kegiatan. Uang lelah ini bisanya diminta oleh orang 

yang diminta bantuanya untuk membantu orang lain. Istilah ini 

kemudian sering digunakan oleh birokrat ketika melayani masyarakat 

untuk mendapatkan uang lebih. 

  

 Istilah-istilah Korupsi di Daerah  

 Medan  

- HEPENG PARKOPI (UANG KOPI) : Uang tambahan yang diberikan ketika 

melakukan suatu urusan, misalnya berkaitan dengan urusan administrasi  

- Hepeng par sigaret (uang rokok) :  Uang yang dibayarkan oleh 

seseorang untuk mempercepat penyelesaian suatu urusan. Istilah ini 



 

 

 

 14 

muncul ketika warga harus berurusan dengan aparat, terutama ketika 

mengurus administrasi, seperti surat izin.  

- HEPENG PATARUON (UANG ANTAR) : Uang yang diberikan kepada 

seseorang untuk meneruskan urusan kepada seseorang. Misalnya uang 

diberikan oleh warga kepada pegawai PDAM yang melakukan 

pencatatan meteran dan menagih pembayaranya. Warga bersedia 

melakukan itu karena merasa sudah ditolong sehingga tidak perlu 

bersusah payah membayar ke loket.  

- UANG PAGO-PAGO : Uang yang diberikan suatu proyek atau kegiatan 

yang dibagi-bagikan. Misalnya, ketika mendapatkan proyek, kita harus 

memberikan uang pago-pago kepada pemberi proyek.  

- SILUA : Menggambarkan kebiasaan untuk membawa oleh-oleh ketika 

berkunjung ke rumah seseorang. Kebiasaan ini kemudian berkembang 

tidak hanya dilakukan ketika berkunjung ke rumah kerabat, tetapi juga 

dilakukan oleh bawahan ketika berkunjung ke rumah atasan agar 

memperoleh kenaikan jabatan.  

- MANULANGI : Membuat suatu acara dengan memberi makan kepada 

seseorang yang dihormati.  

- HEPENG HAMULIATEON : Uang yang diberikan kepada seseoarang 

karena telah membantu mempercepat penyelesaian suatu urusan, 

misalnya dalam pengurusan administrasi.  

 

 Bandung  

- BIONG : Makelar tanah yang menjual tanah dengan harga tinggi untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar meskipun itu tanah negara, 

dengan cara mempengaruhi masyarakat untuk menyerobot tanah 

negara dan dijual oleh makelar tersebut ke tangan orang lain dengan 

harga tinggi.  

- D3 (duit, duekuet dan dulur) : Merupakan akronim dari duit (uang), 

duekuet (dekat) dan dulur (saudara). Digunakan untuk menggambarkan 

suatu kondisi di mana jika seseorang ingin memperoleh pekerjaan 

makaia harus mempunyai D-3.  
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- DIKURUD : Artinya dipotong, memotongi janggut atau kumis. Kemudian 

digunakan untuk menggambarkan anggaran yang dipotong atau 

mengambil benda yang bukan miliknya. Misalnya suatu daerah 

menerima dana program, seharusnya 5 juta, tetapi kenyataanya hanya 2 

juta karena sudah dipotong 3 juta.  

- DIPANCONG : Artinya terkena cangkul secara tidak sengaja, istilah ini 

kemudian digunakan untuk menggambarkan pemotongan anggaran, 

baik itu dana proyek maupun dana perjalanan.  

- INJEK : Digunakan untuk menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan 

pejabat yang lebih tinggi untuk menekan pejabat yang lebih rendah 

yang dianggap menghalangi.  

 

 Padang  

- UANG TAKUIK : Uang takut, uang yang dipungut secara liar oleh preman 

dan agen liar di terminal atau di daerah-daerah tertentu yang dilewati 

oleh angkutan umum. 

- JARIAH MANANTANG BULIAH : Setiap ada pekerjaan harus diberi 

imbalan. 

- BAJALAN BAALEH TAPAK : Setiap ada perjalanan harus ada ongkosnya 

baik uang makan maupun uang yang diberikan ketika suatu urusan telah 

selesai. 

- BAKAMEH : Uang yang diberikan kepada seorang pejabat yang akan 

dipindahtugaskan atau habis masa jabatannya. Orang yang memberikan 

bakameh adalah mitra atau rekan pejabat tersebut. 

- SUMBAR : Merupakan akronim dari semua uang masuk bagi rata. 

Misalnya, dalam suatu proyek ada dana sisa hasil proyek maka dana 

tersebut harus dibagi rata kepada semua orang yang terlibat dalam 

proyek tersebut. 

- UANG DANGA : Uang dengar, yakni uang yang didapat dari kehadiran 

dan mendengar suatu transaksi yang bernilai jual.  

 

 Makasar  
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- PAMALLI KALURU : Tindakan yang dilakukan oleh petugas yang 

meminta imbalan uang kepada warga yang mengurus suatu 

urusan/surat-surat. Pihak-pihak yang terlibat adalah petugas suatu 

instansi pemerintah yang berurusan dengan surat-surat resmi, seperti 

imigrasi, keluruhan dan ditlantas  

- PAMALLI BENSING : Seseorang yang meminta uang pembelian bensin 

kepada pejabat, jika ia akan bertugas karena diperintah oleh pejabat 

yang bersangkutan.  

- PASSIDAKA : Memberikan hadiah sebagai penghormatan kepada tokoh 

agama atau tokoh masyarakat. Kemudian berkembang, pemberian 

hadiah itu tidak hanya ditujukan kepada tokoh agama/masyarakat, 

tetapi juga kepada pejabat. Tujuannya agar mendapatkan posisi yang 

baik dalam pekerjaan, mendapatkan kenaikan jabatan atau agar urusan 

bisnisnya diperlancar.  

- PA'BERE : Pemberian kepada seseorang yang berjasa membantu urusan 

seperti KTP, SIM atau STNK sehingga proses pembuatanya cepat dan 

mudah.  

- DIKOBBI : Tindakan yang dilakukan petugas/aparat ketika meminta 

sesuatu imbalan kepada yang berurusan, cukup dicolek saja agar urusan 

lancar. Istilah ini digunakan untuk memperhalus perilaku petugas yang 

meminta sogok.  

- AMAPO (UANG AMPLOP) : Digunakan oleh wartawan yang biasa 

meminta amapo kepada pejabat yang diwawancarainya. Istilah ini 

menggambarkan praktek penyuapan. 

 

 Korupsi di Indonesia 

   Indonesia merupakan rangking kelima negara terkorup dunia, oleh karena 

itu sebaiknya semua pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan pencegahan 

secara dini untuk tidak memgkorup uang negara.  Indonesia menjadi urutan 

kelima itu karena masalah korupsi hanya dijadikan bacaan, bukan sebagai larangan 

yang harus ditaati. Indeks korupsi Indonesia juga sangat rendah, yakni 2,4 poin. 

Poin itu nilainya sama dengan 4 atau D. Jika seorang mahasiwa yang mendapat 

nilainya D atau 4 dalam ujiannya, dia tidak lulus, katanya mencontohkan.  
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 Pada tahun 2006, Indonesia menempati urutan ke 130 dari 163 negara 

sebagai negara terkorup di dunia, dengan angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 

Indonesia menurut Survey Transparency International (TI) 2,4 point. Posisi 

Indonesia terus merangkak naik, tahun 2001 Indonesia berada di angka rendah 1,9 

sampai tahun 2003 yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup 

keenam dari 133 negara yang disurvey. Bahkan menurut survey lembaga 

pemeringkat yang berbasis di Hongkong, Poitical and Economic Risk Consultancy 

(PERC), Indonesia tidak lagi menjadi negara terkorup. Meski belum sampai tuntas, 

namun usaha pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di 

Indonesia mulai menunjukan hasil.  Dalam publikasi hasil survei terhadap 1.500 

pengusaha ekspatriat itu, PERC menempatkan Indonesia di urutan kedua bersama 

Thailand. Sedangkan predikat negara terkorup di Asia, menurut responden survei, 

adalah Filipina. Pada survei yang sama tahun lalu, Indonesia berada di urutan 

pertama alias berpredikat negara paling korup di Asia.  

 Menurut lembaga yang memberikan konsultasi bagi perusahaan dan 

pemerintah itu, Indonesia mencatat kemajuan yang berarti dalam penindakan 

terhadap pelaku korupsi.  Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dinilai lebih 

baik oleh responden survei dibanding yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dan 

Thailand yang masih menerapkan junta militer.  Sejalan dengan survey PERC, 

indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menurut survey Transparency International 

Indonesia (TII) semakin meningkat tiap tahunnya. Tahun 2005, IPK Indonesia 2,2, 

pada tahun 2006 mencapai 2,4.  

 

a.8 Hukuman Korupsi 

 Hukum Positif 

Menurut undang-undang No 31 Tahun 1971 Pasal 2 ayat 1, “Apabila 

seseorang terbukti melakukan tindakan korupsi akan dipidana dengan 

hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjarang paling singkat 4 

tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta 

hingga Rp 1 milyar,” 

 Dalil Naqli/Aqli 

“Sesungguhnya Allah SWT melaknat orang yang menyogok atau yang 

disogok, ”  
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