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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
A. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang 

a. Pengertian Pencucian Uang 

Istilah pencucian uang (money laundering) telah dikenal 

sejak tahun 1930 di Amerika  Serikat.  Pada saat  itu kejahatan ini 

dilakukan oleh organisasi kejahatan ”mafia” melalui pembelian 

perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry) yang 

kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat 

pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis illegal seperti 

perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.
5
 

Dalam Black’s Law Dictionary, MoneyLaundering 

diartikan sebagai berikut: 

“Term used to describe investment or other transfer of 

money flowing from racketeering, drug transactions, and 

other illegal sources into legitimate channels so that its 

orignal source can be traced.” 

 

Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang 

ditandai dengan dikeluarkannya The United Nation Convention 

Against Illicit Trafficin Narcotics, Drugs and Psychotrophic 

Substances of 1988 (Konvensi Wina 1988) yang dipandang 

sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat 

                                                           
5
 Yunus  Husein,  Bunga  Rampai  Anti  Pencucian  Uang,  (Bandung:  Books Terrace&Library, 

2007), hlm. 4. 
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internasional terhadap pencucian uang.
  

Dalam The United Nation 

Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and 

Psychotrophic Substances of 1988 yang kemudian diratifikasi di 

Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang 

Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic in 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan 

Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika), 

istilah Money Laundering diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) b 

sebagai:
6 

“The conversion or transfer of property, knowing that 

such property is derived from any serious (indictable) 

offence or offences, for the purpose of concealing or 

disguising the illicit of the property o rofassisting any 

person who is involved in the commussion of such an 

offence or offence to evade the legal consequences of 

hisaction; or the conceal mentor disguise of the true 

nature, source, location, disposition, movement, rights 

with respect to, or ownership of property, knowing that 

such property is derived from a serious (indictable) 

offence or offences or from anact of  participation in such 

an offence or offences.” 

 

Berdasarkan pada definisi di atas, money laundering atau 

pencucian uang pada intinya melibatkan aset 

(pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat 

digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari 

kegiatan yang illegal. Melalui money laundering pendapatan atau 

                                                           
6
 Yunus, Husein ,Negeri Sang Pencuci Uang,(Jakarta:Pustaka Juanda Tiga lima, 2005), hlm. 13. 
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kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah 

menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang 

sah/legal. 

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan 

pencucian uang atau money laundering sebagai: 

“rangkaian   kegiatan   yang   merupakan   proses   yang   

dilakukan   oleh seseorang atau organisasi terhadap uang 

haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan 

maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-

usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang 

berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana 

dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke 

dalam sistem keuangan (finacialsystem) sehingga uang 

tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem 

keuangan itu sebagai uang yang halal”.
7
 

 

Harkristuti  Harkrisnowo,  sebagai  salah  satu  ahli  

hukum   pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu 

kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang 

sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara 

legal.
8
 

Pencucian uang dikriminalisisasi sebagai tindak pidana 

secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana  

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut 

                                                           
7
 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, 

(Jakarta: PustakaUtama Grafiti), 2007, hlm.5. 

 
8
Harkristuti Harkrisnowo, Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun  

2002, Proceedings-Kerjasama  Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, cet.I.  (Jakarta: 

Mahkamah Agung RI, 2003), hlm.143. 
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UUTPPU). Dalam UUTPPU, pencucian uang didefinisikan 

sebagai: “perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, 

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, menukarkan,   atau   perbuatan   lainnya   

atas   Harta   kekayaan   yang diketahuinya atau patut diduga 

merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk 

menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan 

sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.” 

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu 

kejahatan kerah putih (white collar crime) di bidang perbankan.
 

Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang 

memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang 

tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil  

tindak  pidana  (proceed of crime) dengan tindak pidana asal 

(predicate crimes) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait 

sangan erat.  

Untuk menentukan predicate crime penting sekali 

terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa saja yang 

menghasilkan uang dan juga berkenaan dengan double criminality, 

yaitu bahwa kejahatan itu kalau dilakukan di luar wilayah 

Republik Indonesia harus juga merupakan kejahatan menurut 

hukum Indonesia. 
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Ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang merupakan 

predicatecrie dari tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 

2 UUTPPU. Dalam UUTPPU diatur mengenai adanya sistem 

pembuktian terbalik
  

dimana terdakwa diberikan kesempatan 

untuk membuktikan harta kekayaannya bukanlah berasal dari 

kejahatan. 

Pendekatan anti money laundering merupakan suatu 

pendekatan baru dimana didalam pendekatan anti money 

laundering ini berusaha dilacak harta kekayaan yang berasal dari 

tindak pidana tersebut, kemudian direkonstruksi dari mana  harta  

kekayaan  itu  dan  tindak  pidana  apa  yang  melahirkan  

kekayaan tersebut. Ini dapat disebut metode follow the money.Pada 

umumnya pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan 

pendekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak pidana 

karena hasil tindak pidana itu adalah mata rantai yang paling 

lemah dari tindak pidana dan mengejar orang relatif lebih sulit.  

Dengan mengejar hasil tindak pidana ini berarti kita 

menggempur lifeblood of the crime dan menghilangkan motivasi 

orang yang melakukan kejahatan. Pendekatan ini dilakukan 

melalui pendekatan hilir ke hulu. 

b. Sejarah Singkat Tindak Pidana Pencucian Uang 

Masalah pencucian uang atau money laundering 

sebenarnya telah lama dikenal, yaitu semenjak tahun 1930. 
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Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahan 

laundry (pencucian pakaian). Perusahaan ini dibeli oleh para mafia 

dan kriminal di Amerika Serikat dengan dana yang mereka peroleh 

dari kejahatannya. Selanjutnya perusahaan laundry ini mereka 

pergunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan 

dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-

olah berasal dari sumber yang halal. Berkenaan dengan sejarah 

istilah money laundering,  

Jeffry Robinson mengemukakan sebagai berikut:
 9

 

“The lifeblood of drug dealers, fraudsters, smugglers, 

kidnappers, arms dealers, terrorist, extortionist, and tax 

evaders, myth has it that the term was coined by Al 

Capone, who, like his arc rival George ‘Bugs’ Moran, 

used a string of coin operated Laundromats scatted 

around Chicago to disguise his revenue from gambling, 

prostitution, racketeering and violation of the Prohibition 

laws.” 

 

Walaupun tampak meyakinkan, akan tetapi sebenarnya 

sampai saat ini tidak ada yang dapat memastikan kebenaran dari 

cerita di atas. Penggunaan istilah “money laundering” pertama kali 

dipergunakan di surat kabar dikaitkan dengan pemberitaan skandal 

Water gate di Amerika Serikat pada tahun 1973.  

Sedangkan penggunaan istilah tersebut dalam konteks 

pengadilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya pada tahun 

1982 dalam perkara US vs $4,255,625.39(82) 551 F Supp.314. 

                                                           
9
Jeffry Robinson, The Laundryman. (Simon & Schuster, 1994). hlm. 3 
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Sejak saat itu, istilah tersebut telah diterima dan dipergunakan 

secara luas di seluruh dunia.
10

 

c. Kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang 

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang 

sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga 

langkah yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi seringkali juga 

dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering dan 

integration. 

Penempatan (placement) yakni upaya menempatkan uang 

tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan 

(financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, 

wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kepada 

sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
  

Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu 

langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan 

kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan  kecurigaan  

dan  pada  akhirnya  masuk  ke  dalam jaringan  sistem keuangan.
 

Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik 

melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang 

dari kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun 

dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem 

perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate 

                                                           
10

Sutan Remy Sjahdeini, ”Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan 

Dampaknya Bagi Masyarakat,” Jurnal Hukum Bisnis (Volume 22. No.3 Tahun 2003”). hlm. 7. 
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atau saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing 

atau transfer uang ke dalam valuta asing.
11   

Dengan demikian, melalui penempatan (placement), 

bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk 

menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah tersebut. 

Layering yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan 

yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil 

ditempatkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) 

sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke Penyedia Jasa 

Keuangan yang lain. 

Integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan 

sebagai suatu “legitimate explanation” bagi uang hasil kejahatan. 

Disini yang “dicuci” malalui placement maupun layering dialihkan 

kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak 

berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya 

yang menjadi sumber dari uang yang dicuci.   

Integration ini merupakan tipu muslihat untuk dapat 

memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan.
 
Ada banyak 

cara melakukan integration, namun yang sering digunakan adalah 

metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode loan-back 

atau metode loan default. Metode loan-back meliputi simpanan 

                                                           
11

 Yunus Husein,“Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan 

Ketentuan Know Your Customer,” (Makalah Disampaikan dalam Rangka Sosialisasi UU No. 15 

tahun 2002 tentang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Jakarta 5 September 2002), hlm. 3. 
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berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. 

Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang 

disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat 

digunakan dengan bebas karena uang itu akan terlacak sebagai 

uang yang berasal dari transaksi yang sah. 

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang 

Berdasarkan Ketentuan Pasal-pasal dalam UU No. 8 

Tahun 2010,yang termasuk unsur-unsur tindak pidana pencucian 

uang adalah :
12

 

1) Setiap orang baik orang perseorangan maupun 

korporasi dan personil pengendali korporasi. 

2) Menempatkan,mentransfer,mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah 

bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan 

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan 

hasil tindak-tindakpidana sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010. 

3) Menerima atau menguasai 

penempatan,pentransferan, pembayaran, hibah, 

sembangan,penitipan,penukaran, atau menggunakan 

                                                           
12

 Aziz Syamsuddin,Tindak Pidana Khusus, (Sinar Grafika :Jakarta), 2011. hlm. 23 
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harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana 

sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU 

no.8 Tahun 2010. 

4) Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-

hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta 

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 

2010. 

e. Faktor penyebab dan dampak meningkatnya tindak 

pidana pencucian uang 

 

Tindak pidana pencucian uang sudah menjadi sebuah 

kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga 

keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan 

nonbank dalam lingkup kecil saja ataupun dimungkinkan 

dilakukan oleh perorangan  maupun korporasi melalui lintas 

negara (crossborder) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang 

menyebabkan betapa sulitnya bagi negara - negara untuk 

dilakukan pemeberantasan terhadap hasil kejahatan pencucian 

uang ini secara optimal. Secara umum ada beberapa alasan 
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mengapa money laundering diperangi dan dinyatakan sebagai 

tindak pidana, yaitu:
13

 

1) Pengaruh money laundering pada sistem keuangan 

dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi 

perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada 

nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari 

akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya 

berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa money 

laundering dapat mempengaruhi perekonomian 

dunia; 

2) Dengan dinyatakan money laundering sebagai 

tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat 

hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang 

kadang kala sulit untuk disita, misalnya  aset yang 

susah dilacak atau sudah dipindah tangankan 

kepada pihak ketiga. Dengan ini, maka 

pemberantasan tindak pidana sudah beralih 

orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah 

menyita “hasil tindak pidana”; 

3) Dengan dinyatakan money laundering sebagai 

tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan 

transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang 

                                                           
13

 Yunus Husein, Bunga Rampai Anti  Pencucian Uang,  (Jakarta:  Books Terrace 

&Library,2007),hal. 265. 
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mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan 

bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus 

pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di 

belakangnya. 

Indonesia memang memiliki berbagai faktor yang 

potensial dapat menguntungkan untuk melakukan praktik 

pencucian uang, terutama sebelum berlakunya  UU  TPPU.  Pada  

saat  itu  Indonesia  diduga  merupakan  salah  satu tempat menarik 

bagi pelaku pencucian uang, karena dengan sistem keuangan yang 

sedang berkembang dan adanya ketentuan  rahasia  bank  yang  

ketat  serta kebutuhan dan dari luar negeri dalam jumlah besar 

untuk keperluan pembangunan, dan disamping belum adanya 

pengaturan khusus mengenai pencucian uang, membuat Indonesia 

sebagai tempat menarik bagi para pelaku money laundering 

(money launderer).  

Faktor penyebab timbulnya money laundering begitu 

kompleks sekali. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab 

sekaligus merupakan pendorong maraknya pencucian uang di 

Indonesia yang dilakukan oleh para pelaku praktik pencucian uang 

didasari oleh: 

1) Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, apalagi 

kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri 

yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang 
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menyimpan dananya di bank.
14

Ketatnya suatu 

peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah 

dan data-data rekeningnya, menyebabkan para 

pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.
 

Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem 

perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam 

praktek perbankan, perjanjian/kontrak antara bank 

dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang 

ditetapkan oleh negara.
15  

Ketentuan rahasia bank 

sebagaimana diatur dalam UU No. 72 Tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 10 Tahun 1998 dapat digunakan 

sebagai alat untuk berlindung  bagi  pelaku  

kejahatan  dengan  mempergunakan  bank  sebagai 

sarana untuk melakukan maupun menyimpan dana 

hasil kejahatan. Dengan semakin meningkatnya 

perhatian dunia internasional terhadap upaya-upaya 

untuk memberantas praktek  pencucian uang, 

ketentuan menganai rahasia bank perlahan-lahan 

mengalami  pergeseran.  Pasal  14  dan  15  UU 

TPPU secara jelas menyebutkan perlindungan 

                                                           
14

 Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan 

Pembiayaan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2000), hlm. 76. 

 
15

 H.T. Siahaan, Money LaunderingPencucian Uang dan KejahatanPerbankan, cet.1, (Jakarta: 

PustakaSinar Harapan, 2002), hlm. 28. 
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hukum bagi para penyedia jasa keuangan yang 

menjalankan kewajiban pelaporan sebagaimana 

diamanatkan dalam UUTPPU. Pasal 14 UUTPPU 

menyatakan bahwa: “pelaksanaan kewajiban 

pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang 

berbentuk bank, dikecualikan  dari  ketentuan  

rahasia  bank  sebagaimana  dimaksud  dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai rahasia 

bank.” Sedangkan pasal 15 UU TPPU menyatakan 

bahwa: “Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta 

pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata 

maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban 

pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 

2) Ketentuan devisa bebas yang dianut oleh Indonesia 

memungkinkan para pelaku usaha memiliki devisa, 

menggunakan untuk kegiatan apa saja dan tidak ada 

kewajiban untuk menyerahkannnya kepada Bank 

Indonesia. Pemerintah juga  membebaskan  tanpa  

limit  besarnya  uang  yang  masuk.  Sistem devisa 

bebas ini memungkinkan berbagai rekayasa 

pencucian uang melalui transaksi lintas  batas  

negara  dalam  tempo  cepat  dan  sungguh  sulit  

untuk  dilacak. Namun demikian dengan adanya 
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perangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia, diharapkan dapat meminimalisasi 

kemungkinan terjadinya praktek pencucian uang 

khusunya di perbankan. 

3) Globalisasi  terutama  perkembangan  di  sektor  

jasa  keuangan  sebagai  hasil proses  liberalisasi,  

telah  memungkinkan  para  pelaku  kejahatan  

memasuki pasar keuangan  yang  terbuka.  

Indonesia  sebagai  bagian  dari  dunia internasional 

yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ini. 

4) Sangat  cepatnya  kemajuan  teknologi  di  bidang  

informasi  terutama penggunaan media internet 

memungkinkan kejahatan terorganisir yang 

dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas 

(transnational organized crime)   menjadi   

berkembang   dan   mudah   dilakukan.   Makin   

maraknya elektronik banking, ATM (Automated 

Teller Machine), dan wire transfer, memberikan 

peluang untuk melakukan pencucian uang model 

baru melalui internet  atau cyber laundering,  

cyberspace  dan  munculnya  jenis  uang  baru yang 

disebut electronic money atau e-money. 
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5) Dimungkinkannya pencucian uang dilakukan 

dengan cara layering, dengan cara  ini  pihak  yang  

menyimpan  dana  di bank (nasabah penyimpan 

atau deposan bank) bukanlah pemilik yang 

sebenarnya dari dana tersebut. Deposan hanyalah 

sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana 

amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk 

mendepositokan uang tersebut. Bahkan pihak lain 

tersebut juga bukanlah pemilik yang sesungguhnya 

melainkan juga hanya menerima amanah atau kuasa 

dari seseorang atau pihak lainnya. Hal ini dapat 

menyulitkan pendeteksian kegiatan pencucian yang, 

begitu pula dengan tahap placement dan 

integration. Selain itu, adanya ketentuan 

perundang-undangan mengenai keharusan 

merahasiakan hubungan antara lawyer atau akuntan 

dengan kliennya. 

Dampak dari pencucian uang adalah sebagai berikut: 

1) Merongrong sektor swasta yang sah (undermining 

the legitimate private sectors) 

2) Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (reputation 

risk) 
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3) Mengurangi pendapatan negara dari sumber 

pembayaran pajak (loss revenue) 

4) Merongrong integritas pasar keuangan(undermining 

theintegrity of finacial markets) 

5) Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara 

yang dilakukan oleh pemerintah (risk of 

privatization efforts) 

6) Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (social cost) 

7) Timbulnya distorsi dan ketidak stabilan 

ekonomi(economic distortion and instability) 

8) Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah 

terhadap kebijakan ekonominya (loss of control of 

economic policy) 

9) Menimbulkan dampak makro ekonomi, yang mana 

pencucian uang telah mendistorsi data ekonomi dan 

mengkomplikasi upaya pemerintah untuk melakukan 

pengelolaan terhadap kebijakan ekonomi yang 

nantinya harus memainkan peranan dalam upaya 

anti money laundering, misalnya seperti pengawasan 

lalu lintas devisa (exchange control), pengawasan 

bank terhadap pelaksanaan rambu kesehatan bank 

(prudential supervision), penagihan pajak 
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(taxcollection), pelaporan statistik (statistical 

reporting) dan perundang- undangan (legislation). 

10) Mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada 

pasar dan peranan efisiensi terhadap keuntungan 

yang telah terkikis oleh meluasnya insidertrading, 

kecurangan (fraud) dan penggelapan 

(embezzlement). 

 

2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi 

a. Pengertian Korupsi 

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; Corrupti atau 

Corruptus yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak 

jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, 

kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat 

dibaca dalam The Lexion Webster Dictionary .
16

 Dari bahasa Latin 

itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: 

Corruptio,Corrupt ; Perancis: Corruption; dan Belanda: Corruptie 

(Korruptie).Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah 

turun ke bahasa Indonesia:Korupsi. 

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti 

kemerosotan dari yangsemua baik, sehat dan benar menjadi 

penyelewengan, busuk. Kemudian arti katakorupsi yang telah 

                                                           
16

Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya , (Jakarta: PTGramedia 

Pustaka Utama, 1984), hlm. 7 
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diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia 

itu,disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa 

Indonesia bahwa kata korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti 

penggelapan uang, penerimaan uangsogok, dan sebagainya.
17

 

Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi. Di situ 

tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang 

tentunya berasal dari bahasa Arab (riswah), yang menurut kamus 

Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.Dalam Black’s Law 

Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi 

dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan 

jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan 

untuk dirinya sendiri atau orang lain,berlawanan dengan 

kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.
18

 

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai  

aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk 

mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi  atau  

golongan. Dalam perkembangannya  terdapat  penekanan  

bahwakorupsi  adalah  tindakan  penyalahgunaan  kekuasaan  

(abuse  of  power) atau kedudukan publik untuk kepentingan 

pribadi.  

                                                           
17

W.J.S. Poerwodiminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 1976) 
18

Chaerudin Dkk, Strategi  Pencegahan dan  penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi. 

(Bandung: 2008)  hal 2. 
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Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku 

menyimpang dari public official  atau para pegawai dari norma-

norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan 

untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Vito Tanzi 

mengemukakan bahwa korupsi perilaku yang tidak mematuhi 

prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat 

publik, keputusan ini  dibuat  berdasarkan  hubungan  pribadi  atau  

keluarga  akan  menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik 

kepentingan dan nepotisme.  

Dalam hal ini, Alatas mengemukakan pengertian korupsi 

dengan menyebutkan benang merah yang menjelujuri dalam 

aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum dibawah 

kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran 

norma-norma,  tugas,  dan  kesejahteraan  umum,  dibarengi  

dengan  kerahasian, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan 

yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarkat.  

Menurutnya, ”corruption is the abuse of trust in 

theinferest of private gain”, penyalahgunaan amanah untuk 

kepentingan pribadi Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut 

pandang sosiologis dengan “Apabila seorang pegawai negeri 

menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan 
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maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa 

pada kepentingan-kepentingan si pemberi”
19

 

Sementara  H.  A.  Brasz  mendefinisikan  korupsi  dalam  

pengertian sosiologis sebagai: “Penggunaan yang korup dari 

kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-

diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang 

melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan 

formal,dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan 

menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu 

dengan sah”.
20

 

Tampaknya H.A.  Brasz  dalam  mendefinisikan  korupsi  

sangat  dipengaruhi  oleh  definisi kekuasaannya Van Doorn. Dari 

berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz 

terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan 

yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau 

aparatur negara;dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di 

atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang 

bersangkutan.  

Sementara definisi yang luas disebutkan dalam kamus 

lengkap Webster’s Third New International Dictionary yaitu 

“Ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-

                                                           
19

S. H. Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer ,(Jakarta: 

LP3ES, 1986), hlm. 11 
20

Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi, Cet. ke-3 (Jakarta: LP3ES,1995), 

hlm. 4 
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pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk 

melakukan pelanggaran petugas”.
21

 

Istilah korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah 

hukum Indonesia dalam peraturan Penguasa Perang Nomor 

Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan  Korupsi.  

Kemudian  dimasukan  juga  dalam  Undang-undang Nomor 

24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan 

Tindak Pidana Korupsi.  

Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan  oleh 

Undang-undang  No  3  Tahun  1971  Tentang  Pemberantasan  

Tindak  Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 

1999 digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 

akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 tahun kemudian (16 

Agustus 2001) dan kemudian dirubah dengan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001. 

Memperhatikan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Tindak Pidana 

Korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi Aktif dan 

Korupsi Pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah 

sebagai berikut:
22

 

                                                           
21

William Allan Neilson (editor in chief), Webster’s Third New International Dictionari,Vol I., 

hlm. 599. 
22

Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung 2002, 

hal 1-6 
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1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999) Dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi 

menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau 

sarana yang apa adanya karena jabatan atau 

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-undang 

Nomor 31 tahun1999). 

2) Memberi  hadiah  atau  janji  kepada  Pegawai  

Negara  dengan  mengingat kekuasaan atau 

wewenang melekat pada jabatan atau kedudukannya, 

atau oleh  pemberi  hadiah  atau  janji  dianggap  

melekat  pada  jabatan  atau kedudukan tersebut 

(Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999). 

3) Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat 

untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999). 

4) Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  

Pegawai  Negeri  atau Penyelenggara Negara dengan 

maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
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dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya  (Pasal 5ayat (1) huruf a Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001). 

5) Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara karena atau  berhubung  

dengan  suatu  yang  bertentangan  dengan  

kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam 

jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang 

Nomor 29 Tahun 2001). 

6) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim 

dengan maksud untuk mempengaruhi putusan 

perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili 

(Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001). 

7) Pemborong, ahli bangunan yang ada pada waktu 

membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan 

yang ada pada waktu menyerahkan bahan 

bangunan,melakukan perbuatan curang yang dapat 

membahayakan keamanan orang atau barang, atau 

kesalamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 

ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001). Setiap  orang  yang  bertugas  mengawasi  

pembangunan  atau  penyerahan barang , sengaja 
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membiarkan perbuatan curang sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (2) huruf b 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). 

8) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang 

keperluan Tentara Nasional Indonesia atau 

Kepolisian Negara Republik Indonenesia melakukan 

perbuatan curang yang dapat membahayakan 

keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 

ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001). Setiap orang yang bertugas mengawasi 

penyerahan barang keperluan Tentara Republik 

Indonesia atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan 

curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 

7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001). Pegawai Negeri atau orang lain selain 

Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu 

jabatan umum secara terus menerus atau untuk 

sementara waktu, dengan sengaja mengelapkan uang 

atau surat berharga yang disimpan karena  

jabatannya  atau  membiarkan  uang  atau  surat  

berharga  tersebut diambil atau digelapkan oleh 

orang lain atau membantu dalam melakukan 
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perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001). 

9) Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai 

Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan 

umum secara terus menerus atau untuk sementara 

waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau 

daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan 

administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001). 

10) Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai 

Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan 

umum secara terus menerus atau untuk sementara 

waktu, dengan sengaja menggelapkan, 

menghancurkan, merusakan, atau membuat tidak 

dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang 

digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di 

muka pejabat yang berwenang ,yang  dikuasai  

karena  jabatannya,  atau  membiarkan  orang  lain 

menghilangkan,  menghancurkan,  merusakan,  atau 

membuat  tidak  dapat dipakai barang, akta surat 

atau daftar tersebut , atau membantu orang 

lainmenghilangkan,  menghancurkan,  merusakkan  

atau  membuat  tidak  dapat dipakai barang , akta, 
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surat atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001).  

11) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang : 

a) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan  hukum,  atau  

dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya 

memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau 

menerima pembayaran dengan potongan atau 

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri 

(Pasal12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001) 

b) Pada waktu menjalankan tugas meminta, 

menerima, atau memotong pembayaran 

kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara 

Negara yang lain atau Kas Umum tersebut 

mempunyai hutang kepadanya, padahal 

diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan 

hutang (Pasal 12 Huruf f Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001) 

c) Pada waktu menjalankan tugas meminta atau 

menerima pekerjaan, atau penyerahan barang 

seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, 

padahal diketahui bahwa hak tersebut bukan 



33 

 

Fandias, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 2015 

UIB Repository@2015 
 

merupakan hutang (Pasal 12 Huruf g Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001) 

d) Pada waktu menjalankan tugas telah 

menggunakan tanah negara yang diatasnya  

terdapat  hak  pakai,  seolah-olah  sesuai  

dengan  peraturan perundang-undangan,  telah  

merugikan  orang  yang  berhak,  padahal 

diketahuinya bahwa  perbuatan tersebut 

bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan; atau. Baik langsung maupun tidak 

langsung dengan sengaja turut serta dalam 

pemborongan, pengadaan atau persewaan yang 

pada saat dilakukan perbuatan untuk 

seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk 

mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 Huruf 

i Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001). 

e) Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri 

dengan mengingat kekuasaan atau wewenang 

yang melekat pada jabatan atau kedudukannya 

atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap 

melekat pada jabatan atau kedudukan itu 

(Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 

1999. 
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Sedangkan korupsi pasif adalah sebagai berikut : 

1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 

yang menerima pemberian atau janji karena 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001). 

2) Hakim  atau  Advokat  yang  menerima  

pemberian  atau  janji  untuk mempengaruhi 

putusan perkara yang diserahkan kepadanya 

untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat 

atau pendapat yang diberikan berhubung 

dengan perkara yang diserahkan kepada 

pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). 

3) Orang yang menerima penyerahan bahan atau 

keperluan Tentara Nasional Indonesia atau 

Kepolisian Negera Republik Indonesia yang 

membiarkan perbuatan curang sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 

7 ayat  (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001). 



35 

 

Fandias, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 2015 

UIB Repository@2015 
 

4) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 

yang menerima hadiah atau janji padahal 

diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau 

janji tersebut diberikan untuk menggerakan 

agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya, atau sebagai akibat atau 

disebabkan karena telah melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatanya yang 

bertentangan dengan jabatannya (Pasal 12 

huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001). 

5) Hakim yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa 

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 

mempengaruhi putusan perkara yang 

diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 

huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001) 

6) Advokat yang menerima hadiah atau janji 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa 

hadiah atau janji itu diberikan untuk 

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang 
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diberikan berhubung dengan perkara yang 

diserahkan kepada pengadilan untuk diadili 

(Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001). 

7) Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara 

Negara yang menerima gratifikasi yang 

diberikan berhubungan dengan jabatanya  dan 

berlawanan dengan kewajibannya atau 

tugasnya (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001). 

Demikianlah  pengertian tentang  korupsi yang diatur  

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan yuridis formal istilah korupsi di 

Indonesia ditetapkan dalam Bab II pada Pasal 2-16 undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi : 

1) Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara. Dalam hal tindak korupsi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan 

tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 
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2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan yang dapat merugikan keuntungan 

negara atau perekonomian negara. 

3) Setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 

415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425,dan 435 

KUHP. Setiap orang yang melanggar undang-

undang yang secara tegas menyatakan bahwa 

pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang 

tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku 

ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. 

Setiap  orang  yang  melakukan  percobaan,  

pembantuan,  atau permufakatan jahat untuk 

melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan 

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. 

Setiap orang di luar wilayah negara Republik 

Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, 

sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak 

pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama 
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sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 

5 sampai dengan Pasal 14.Kemudian  dalam  

Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2002  Tentang 

Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik 

Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 

penambahan beberapa item yang digolongkan tindak 

pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan 

Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan 

tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau 

penyelenggara negara, Pasal 6 tentang penyuapan 

terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat 

tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau 

pembangunan, dan seterusnya. 

b. Dampak dan Faktor Korupsi 

1) Dampak Finansial 

Dampak Finansial dapat terdiri dari: 

a) Pengeluaran tidak penting dengan biaya mahal 

untuk pembelanjaan, investasi, jasa, atau 

pendapatan negara menjadi rendah karena 

tidak diperlukannya surat ijin, perijinan, 

konsensi dan sebagainya; 
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b) Sub perincian kualitas penyediaan atau 

pekerjaan tidak sesuai dengan harga yang 

dibayar; Pembebanan kewajiban keuangan 

kepada pemerintah atas pembelanjaan atau 

penanaman modal yang tidak diperlukan atau 

tidak bermanfaat yang secara ekonomi 

biasanya bernilai sangat besar; dan 

Pembebanan atas biaya perbaikan awal kepada 

pemerintah yang kerap diikuti dengan berbagai 

alasan biaya perawatan. 

2) Dampak Ekonomi 

Dampak ekonomi dapat terdiri atas beban 

kepada pemerintah untuk biaya pelaksanaan, 

perawatan dan peminjaman hutang untuk investasi 

atau pembelanjaan, yang tidak digunakan secara 

benar demi kepentingan ekonomi negara. Lebih 

jauh, dampak ekonomi dapat terjadi apabila tingkat 

penanaman modal terus berkurang sebagai akibat 

tingginya angka korupsi yang dapat mengancam 

para penyelenggara bisnis,sehingga kelak 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tenaga 

kerja. 
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3) Dampak Lingkungan 

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa 

dapat mengakibatkan dampak buruk bagi 

lingkungan. Karena proyek-proyek yang dikerjakan 

biasanya tidak mengikuti standarisasi lingkungan 

negara tersebut (atau internasional). Akibat dari 

penolakan mengikuti standarisasi tersebut akan 

berdampak kerusakan parah pada lingkungan dalam 

jangka panjang dan tentunya berimplikasi pada 

tingginya resiko masalah kesehatan. 

4) Dampak pada Kesehatan dan Keselamatan Manusia 

Resiko kerusakan dapat terjadi pada kesehatan 

dan keselamatan manusia berbagai akibat kualitas 

lingkungan yang buruk, penanaman modal yang 

anti-lingkungan atau ketidakmampuan memenuhi 

standarisasi kesehatan dan lingkungan. Korupsi akan 

menyebabkan kualitas pembangunan buruk, yang 

dapat berdampak pada kerentanan bangunan 

sehingga memunculkan resiko korban. 

5) Dampak pada Inovasi 

Korupsi membuat kurangnya kompetisi yang 

akhirnya mengarah kepada kurangnya daya inovasi. 

Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada hasil 
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korupsi tak akan menggunakan sumber dayanya 

untuk melakukan inovasi. Hal ini akan memicu 

perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan 

korupsi untuk tidak merasa harus menanamkan 

modal berbentuk inovasi karena korupsi telah 

membuat mereka tidak mampu mengakses pasar. 

6) Erosi Budaya 

Ketika orang menyadari bahwa tidak jujurnya 

pejabat publik dan pelaku bisnis, serta lemahnya 

penegakan hukum bagi pelaku-pelaku korupsi, akan 

menyebabkan masyarakat meninggalkan budaya 

kejujuran dengan sendirinya dan membentuk 

kepribadian masyarakat yang tamak. Hal serupa juga 

terjadi pada pelaku bisnis yang akan menyadari 

bahwa menawarkan harga dan kualitas yang 

kompetitif saja, tak akan cukup untuk memenuhi 

persyaratan sebagai pemenang tender. 

7) Menurunnya Tingkat Kepercayaan Kepada 

Pemerintah 

 

Ketika orang menyadari bahwa pelaku korupsi 

dilingkungan pemerintahan tidak dijatuhi hukuman, 

mereka akan menilai bahwa pemerintah tak dapat 

dipercaya. Kemudian secara moral, masyarakat 

seakan mendapat pembenaran atas tindakannya 
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mencurangi pemerintah karena dianggap tidak 

melanggar nilai-nilai kemanusiaan. 

8) Kerugian Bagi Perusahaan yang Jujur 

Jika peserta tender yang melakukan korupsi 

tidak mendapat hukuman, hal ini akan menyebabkan 

peserta yang jujur akan mengalami kerugian karena 

kehilangan kesempatan melakukan bisnisnya. Meski 

sesungguhnya hasil pekerjaanya jauh lebih baik 

dibanding perusahaan korup yang mengandalkan 

korupsi untuk mendapatkan tender dengan kualitas 

pekerjaan yang dapat dipastikan buruk. 

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Keadilan 

Aristoteles mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) jenis perbuatan 

yang tergolong adil. Adapun 5 (lima) jenis keadilan yang dikemukakan 

oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut :
23

 

a. Keadilan Komutatif 

Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada 

seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah 

diberikan. 

 

                                                           
23

 http://www.habibullahurl.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html diunduh pada 

tanggal 11 April 2015 

http://www.habibullahurl.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html
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b. Keadilan Distributif 

Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap 

seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah 

diberikan. 

c. Keadilan Kodrat Alam 

Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai 

dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita 

sendiri. 

d. Keadilan Konvensional 

Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika 

seorang warga negara telah menaati segala peraturan 

perundang-undangan yang telah dikeluarkan. 

e. Keadilan Perbaikan 

Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha 

memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar. 

2. Teori Hukum Pembangunan 

Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha 

mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum 

yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan 

hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat. 

Salah satu bentuk perkembangan hukum adalah lahirya 

teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar 
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Kusumaatmadja pada tahun 1973.
24

 Awalnya, teori hukum 

pembangunan ini sesungguhnya tidak digagas untuk menjadi 

sebuah teori, tetapi hanya sebagai konsep pembinaan hukum 

nasional,  namun karena kebutuhan akan kelahiran teori ini, 

menjadikan teori ini dapat diterima secara cepat sebagai bagian dari 

teori hukum baru yang lebih dinamis, sehingga dalam 

perkembangannya konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi 

nama teori hukum pembangunan.  

Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum 

pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar 

Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (melaise) dan 

kekurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. 

Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan 

dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang 

mengumandangkan The rule of law dengan harapan kembalinya 

ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat Tata 

tentram kerta raharja.
25

 

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja 

memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu :
26

  

a. Pertama, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat 

direduksi pada satu hal yakni ketertiban (order) yang 

                                                           
24

 Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian,  Konsep-Konsep Hukum 

dalam Pembangunan, (Bandung : Alumni, 2002), hlm 1. 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
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merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. 

Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat 

pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang 

teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi 

segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. 

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka 

diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar 

manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari 

hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi 

dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.  

b. Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti 

pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur 

oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-

kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-

kaidah sosial lainya. Oleh karenanya, antara hukum dan 

kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan 

yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada 

ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, 

maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum 

dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai 

bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.  

c. Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai 

hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan 
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kekuasaan bagi pelaksanaanya karena tanpa kekuasaan 

hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yag 

berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan 

batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan 

bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, 

kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.  

d. Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak 

terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu 

masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu 

merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan 

hukum yang hidup (The living law) dalam masyarakat 

yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat itu sendiri.  

e. Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan 

masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk 

memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum 

tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa 

yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus 

dapat  membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. 

Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan 

perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat 
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berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat 

sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, 

antropologi kebudayaan masyarakat. 

Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan defini hukum yang 

lebih memadai bahwa hukum seharusnya tidak hanya 

dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas 

yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, 

tetapi harus pula mencakup lembaga (instituions) dan 

proses (procces) yang diperlukan untuk mewujudkan 

hukum itu dalam kenyataan. Apabila dilakukan analisis, 

makna definisi tersebut adalah:
27

  

a. Pertama, kata asas dan kaidah menggambarkan hukum 

sebagai gejala normatif, sedang kata lembaga dan proses 

menggambarkan hukum sebagai gejala sosial.  

b. Kedua, kata asas menggambarkan bahwa Mochtar 

memperhatikan aliran hukum alam, karena asas itu ada 

kaitannya dengan nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan, 

sedangkan kata kaidah menggambarkan bahwa Mochtar 

memperhatikan pengaruh aliran positivisme hukum karena 

kata kaidah mempunyai sifat normatif. Sedang kata 

lembaga menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan 

pandangan mazhab sejarah. Kata proses memperhatikan 

                                                           
27

 Ibid.hlm. 3-5. 
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pandangan Pragmatic legal realism dari Roscoe Pound, 

yaitu proses terbentuknya putusan hakim di pengadilan. 

Lebih lanjut kata lembaga dan proses mencerminkan 

pandangan Sosiological jurisprudence karena lembaga dan 

proses merupakan cerminan dari living law yaitu sumber 

hukum tertulis dan tidak tertulis yang hidup di masyarakat. 

Kata kaidah mencerminknan berlakunya kaidah dalam 

kenyataan menggambarkan bahwa bentuk hukum haruslah 

undang-undang. 

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar 

Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam 

arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan 

masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. 

Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan 

sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk 

menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. 

Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-

undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari 

kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi 

suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
28

 

                                                           
28

 Ibid.hlm. 88. 
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Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang 

sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis 

besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:  

a. Pertama, masalah-masalah yang langsung mengenai 

kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya 

dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat,  

b. Kedua, masalah-masalah yang bertalian dengan 

masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan 

dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama 

faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah 

pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan 

masyarakat moderen.   

Jika dikaji secara substansial, maka teori hukum 

pembangunan merupakan hasil modifikasi dari Teori Roscoe 

Pound Law as a tool of social enginering yang di negara Barat 

yang dikenal sebagai aliran Pragmatig legal realism yang 

kemudian diubah menjadi hukum sebagai sarana pembangunan. 

Hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam 

arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) 

atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan 

manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan disamping 

fungsi hukum untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban 

(order). 
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Pengembangan teori hukum sebagai sarana pembangunan 

masyarakat di Indonesia memiliki jangkauan dan ruang lingkup 

yang lebih lebih luas jika dibandingkan dari tempat asalnya sendiri 

karena beberapa alasan, yaitu :
29

  

a.  Pertama,bahwa dalam proses pembaruan hukum di 

Indonesia lebih menonjolkan pada perundang-undangan 

walaupun yurisprudensi juga memegang peranan, berbeda 

dengan keadaan di Amerika dimana teori Roscoe Pound 

ditujukan pada pembaruan dari keputusan-keputusan 

pengadilan khususya Supreme Court sebagai mahkamah 

tertinggi.  

b. Kedua, bahwa dalam pengembangan di Indonesia, 

masyarakat menolak pandangan aplikasi mechanistis yang 

teradapat pada konsepsi Law as a tool of social 

engineering yang digambarkan dengan kata tool yang 

akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda 

dengan penerapan legisme dalam sejarah hukum yang 

dahulu pernah diterapkan oleh Hindia Belanda, namun 

masyarakat Indonesia lebih memaknai hukum sebagai 

sarana pembangunan serta dipengaruhi pula oleh 

pendekatan-pendekatan filasafat budaya dari Northrop dan 

pendekatan Policy oriented.  

                                                           
29

 Ibid.hlm 83-85. 
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c. Ketiga, bahwa bangsa Indonesia sebenarnya telah 

menjalankan asas hukum sebagai alat pembaruan, 

sehingga pada hakikatnya konsepsi tersebut lahir dari 

masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan yang 

mendesak dan dipengaruhi faktor-faktor yang berakar 

dalam sejarah masyarakat bangsa Indonesia. 

3. Hukum Progresif  

Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh 

Prof.Satjipto Rahardjo dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan dan 

keprihatinan atas kualitas penegakkan hukum di Indonesia. Oleh 

sebab itu, semangat hukum progresif adalah semangat pembebasan. 

Pembebasan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, asas, dan 

teori yang selama ini dipakai. 

b. Pembebasan terhadap kultur penegakkan hukum 

yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat 

usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan. 

Gerakan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar 

yaitu: 

a. Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. 

Oleh karena itu ketika terjadi permasalahan hukum, 

maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, 
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bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk 

dimasukkan kedalam skema hukum. 

b. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta 

final, karena hukum selalu berada dalam proses 

untuk terus menjadi (law as a proces, law in the 

making). 

Dalam teori hukum progresif, manusia berada diatas 

hukum.Hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga 

berbagai kebutuhan manusia. Teori hukum progresif memiliki 

karakter yang progresif karena hukum: 

a. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan 

manusia, oleh karenanya memandang hukum selalu 

dalam proses menjadi (law in making). 

b. Peka terhadap perubahan yang terjadi dimasyarakat, 

baik lokal, nasional maupun global. 

Menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi, 

suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga 

menimbulkan perlawanan dan pemberontakkan yang berujung pada 

penafsiran progresif terhadap hukum.
30

 

 

                                                           
30Rahardjo Satjipto, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Cet. 1, (Jakarta, 

2011), hlm. 34-37. 


