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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana 

korupsi menurut undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 

2001 tentang tindak pidana korupsi dan bagaimana pertanggungjawabannya dalam 

perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. 

Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum premier, 

sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan metode analisis 

kualitatif. Bentuk tindak pidana korupsi tertera dalam undang-undang No. 31 tahun 

1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001. Sedangkan pertanggungjawabannya 

sesuai dengan  pidana pokok dalam KUHP serta pidana tambahan yang berupa ganti 

kerugian hingga penutupan perusahaan dan sebagainya. 

Kata kunci : bentuk tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana 

korupsi 

 

SISTEM OF CRIMINAL LIABILITY IN CRIME OF CORRUPTION IN 

PERSPECTIVE CRIMINAL LAW INDONESIA 

 

ABSTRACT 

 This study to determine the forms of corruption by law No. 31 1999 Jo . 

Law No. 20 of 2001 on corruption and for accountability in the perspective of the 

Indonesian criminal law . This research is a normative law with legislation 

approximation method and approach to the concept . Sources and types of legal 

materials in this study is the premier legal materials , secondary , and tertiary derived 

from literature study with qualitative analysis methods . Forms of corruption 

contained in the law No. 31 1999 Jo . Law No. 20 in 2001. Meanwhile, criminal 

responsibility in accordance with the principal of the Penal Code as well as the 

additional penalty for damages up to the closure of the company and so on . 

Keywords : forms of corruption , criminal liability of corruption 
  



I. PENDAHULUAN 

 

Perbincangan mengenai bentuk–bentuk korupsi dan sistem 

pertanggungjawaban tindak pidana sepertinya tidak mengenal kata akhir karena 

permasalahan tersebut selalu menarik perhatian publik untuk dikaji secara hukum. 

Seperti dalam kasus tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu 

penyakit masyarakat serta sulit diberantas meskipun bentuk-bentuk tindak pidana dan 

sistem pertanggungjawaban pidana sudah tertuang dalam undang-undang korupsi, 

Karena korupsi mendapatkan uang yang dengan tidak lelah menjadi kaya tanpa etika 

dan hukum. Banyak cara yang dilakukan untuk korupsi dengan tanpa memandang 

bahwa bentuk hukuman dari tindak pidana korupsi dan pertanggungjawabannya yang 

sudah jelas tetapi masih terus terjadi dan semakin banyaknya pelaku korupsi.  

Pemerintah Indonesia bertekad untuk memberantas korupsi ini sampai ke 

akar-akarnya dengan mengeluarkan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak 

pidana korupsi, dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana 

korupsi, maka diharapkan mampu mengurangi serta memberantas korupsi yang masih 

terjadi maupun akan terjadi di Indonesia. 

Korupsi adalah merupakan suatu bentuk tindak pidana yang telah merugikan 

masyarakat dan negara. Menghadapi permasalahan yang seperti ini dari tahun 

ketahun tidak kunjung ada pemecahan guna mengurangi ataupun memberantasnya. 

Pemberantasan kasus tindak pidana korupsi sampai saat ini memang belum berjalan  

sebagaimana mestinya. Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang tidak tuntas 



dalam penyelesaiannya maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai 

alat untuk menekan semakin maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Minimnya tindakan hukum pada tindak pidana korupsi, sepertinya 

terpengaruh dengan hukum yang berlaku serta asas-asas yang menjadi dasar 

pemikiran untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana di 

Indonesia.seperti yang diketahui bahwa hukum pidana  adalah bagian dari 

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara dengan dasar-dasar dan aturan-

aturan untuk : 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan manakah yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancam; 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangaka melanggar larangan 

itu; 

 Permasalahan yang timbul dari pembahasan dalam penelitian ini mengenai 

bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi menurut untdang-undang No. 31 

tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 dan bagaimana 

pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum 

pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan 



metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber dan jenis 

bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum premier, sekunder dan tersier 

dan diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan-bahan yang berhasil diperoleh dalam 

penelitian kemudian diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis dengan 

metode kualitatif. 

Dalam penelitian ini dapat diketahui bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi 

berdasarkan undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 

2001, antara lain : memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, 

dilakukan dengan melawan hukum, mengakibatkan kerugian keuangan perekonomian 

negara, menyalahgunakan lkewenangan, kesempatan atau sarana jabatan atau 

kedudukan, memberi jani kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, 

memberikan suap pada hakim dan advokat, pemborong yang curang. Sedangkan 

bentuk pertanggungjawabannya tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum 

pidana Indonesia, seperti : pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari 

dijatuhkannya pidana pokok sesuai dengan KUHP serta pidana tambahan yang 

berupa ganti kerugian hingga penutupan perusahaan dan sebagainya. 

  



II. PEMBAHASAN 

 

 Tindak pidana korupsi di indonesia terjadi hampir diseluruh lembaga baik 

eksekutif, legislative maupun lembaga penegakan hukum seperti : polisi, jaksa, 

maupun lembaga penjaga keadilan pun tidak luput dari korupsi. Kendati demikian 

tindak pidana korupsi tersebut harus dibasmi meskipun pelakunya tidak akan habis-

habisnya melakukan hal tersebut, tetapi dalam konteks ini mestinya ada upaya 

maksimal untuk melakukan encegahan. Salah satu lembaga yang dengan inten 

melakukan penindakan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu lembaga 

yang bernaung dibawah lembaga kepresidenan selain polisi dan juga jaksa yang 

diketahui melakukan tugas yang serupa. Penegakan hukum dalam kasus tindak 

pidanan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 

adalah merupakan bentuk dari upaya hukum untuk mengurangi, mencegah dan 

memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. 

1. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi 

Dalam perumusan tindak pidana korupsi yang di muat dalam Undang-undang 

No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana 

korupsi, terdapat 12 uraian mengenai bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi yang 



dimuat sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, bentuk-bentuk yang 

dimaksud dalam Undang-undang tersebut antara lain :
1
 

a. Kerugian keuangan negara 

b. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Jabatan 

atau Kedudukan 

c. Memberikan Janji Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara 

Negara 

d. Suap Menyuap Pada Hakim dan Advokat 

e. Pemborong Yang Curang 

f. Pemerasan 

g. Penggelapan 

h. Gratifikasi 

Diberlakukannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan pemberantas korupsi 

yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 

korupsi di Indonesia.
2
 

Terkait dengan korupsi itu sendiri maka dengan adanya Komisi 

pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dapat diharapkan menjadi suatu 

pemecah dari permasalahan meningkatnya kasus korupsi tersebut, selain itu juga 

dalam hukum pidana telah diatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak 

pidana yang terdapat dalam tiga pokok peninjauan yaitu : perbuatan yang dilarang, 

orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana (sanksi) bagi orang yang 

melakukan tindak pidana tersebut. 

                                                           
1
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Dilihat dari sudut pandang hukum pidana Indonesia maka yang menjadi 

permasalah pokok dari hukum pidana terletak pada persoalan tentang perbuatan apa 

yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk 

mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan sanksi 

(pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. 

2. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Hukum 

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep 

pertanggungjawaban hukum (liability). Seseorang secara hukum dikatakan 

bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan 

suatu sanksi dalam suatu perbuatan berlawanan normanya dalam kasus sanksi yang 

dikenakan karena perbuatannya sendiri yang mengakibatkan orang tersebut harus 

bertanggungjawab. 

Menurut teori terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu 

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak. 

Hukum primitive melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak 

memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu tersebut telah diantisipasi 

atau tidak atau dilakukan dengan sengaja atau tidak adalah tidak relevan, adalah 

cukup apabila perbuatan tersebut telah mengakibatkan hukum yang berarti 

menunjukkan hubungan antara perbuatan dan efeknya. 



Seseorang melakukan kesalahan menurut prodjohamidjojo jika pada waktu 

melakukan delik dan dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian 

menurutnya seseorang melakukan pidana tergantung 2 (dua) hal yaitu;
3
 

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata 

lain harus ada unsur melawan hukum; 

2. Terhadap pelaku ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau 

kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di 

pertanggung jawabkan kepadanya. 

Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi terkait 

dengan kemampuan untuk bertanggungjawab maka yang penting dan menjadi dasar 

untuk menentukan seseorang itu mampu atau tidaknya bertanggungjawab adalah 

dengan melihat kesehatan dari orang tersebut, kemampuan bertanggungjawab 

normalnya dijatuhkan pada orang yang dalam keadaaan sehat dan mampu mengatur 

tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukurang yang dianggap baik oleh 

masyarakat.
4
 

a. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan 

apakah seseorang itu mampu bertanggungjawab atas tindakan yang 

dilakukannya secara pidana atau tidak. Kemampuan tersebut 

                                                           
       

3
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memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan 

atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari 

tindakan yang dilakukan tersebut. 

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai 

pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan 

perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan 

hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah 

selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya 

akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

kesalahan. Adapun syarat sahnya untuk menentukan dapat dipidana atau 

tidaknya seseorang atas perbuatannya, antara lain : 

  a.  Melakukan perbuatan pidana;  

b. Mampu bertanggung jawab;  

c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan  

d. Tidak adanya alasan pemaaf.  

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan 

pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. 

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah 

ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat 

telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam 

bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan 



masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut 

akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat 

berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan 

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi 

terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. 

b. Subyek Pertanggungjawaban Pidana 

Subyek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi adalah 

orang dan korporasi, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas 

bahwa yang akan mempertanggungjawabakan suatu tindak pidana adalah 

pelaku tindak pidana itu sendiri atau pun korporasi sehingga sudah barang 

tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. 

c. Jenis Pertanggungjawaban Pidana 

Berdasarkan uraian mengenai pertanggungjawaban pidana serta 

subyek hukum yang bertanggungjawab atas pidana yang dijatuhkan pada 

pelaku tindak pidana korupsi, antara lain : 

a. Subyek hukum orang 

Pidana yang diberikan pada subyek hukum orang, antara lain 

meliputi : 

1. Hukuman penjara 

2. Hukuman kurungan 

3. Hukuman denda 



Dalam KUHP hukuman itu dibedakan menjadi dua yaitu hukuman 

pokok yang terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan serta denda dan 

hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, prampasan 

barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim, semua itulah yang 

menjadi acuan dalam menjatuhi pidana bagi pelaku tindak pidana, namun 

dalam kasus tindak pidana korupsi maka pemberian hukuman pada pelaku 

tindak pidana korupsi itu sebatas kurungan, penjara, denda serta pemberian 

hukuman tambahan. 

b. Subyek hukum korporasi 

Bila korporasi terbukti terlibat melakukan tindak pidana korupsi 

maka pidana yang akan diberikan meilputi : 

1. Pengurus sebagai pembuat maka pengurus pula yang 

bertanggungjawab 

2. Korporasi sebagai pembuat dan pembuat yang akan 

bertanggungjawab 

3. Korporasi sebagai pembuat maka korporasi pula yang akan 

bertanggungjawab 

Dalam hal ini korporasi sebenarnya tidak dapat dijatuhi pidana 

melainkan pada pengurus, namun jika pertanggungjawabannya 

membutuhkan dana yang besar maka korporasi dapat mengajukan pailit 

sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas kerugian yang ditimbulkan. 

 



3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana 

Sistem pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat 

mampu bertanggungjawab. Dengan menerapkan asas legalitas dan asas tiada pidana 

tanpa adanya kesalahan merupakan salah satu asas fundamental yang ditegaskan 

secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Dari perspektif hukum kedua asas 

tersebut dipandang tidak kaku dan bersifat absolut, oleh karena itu memberi 

kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas strict liability, vicarious 

liability, erfolgshafthung, kesehatan atau eror, rechterlijk pardon, culpa in causadan 

pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana 

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidanatidak dapat dilepaskan 

dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan 

adalah unsur sentral dalam hukum pidana dan terletak dalam lapangan objektif yang 

diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban 

pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab 

dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) 

Sistem pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pertanggungjawaban 

seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, maka pertanggungjawaban 

terjadi karena adanya pidana yang dilakukan.
5
 Dengan adanya pertanggungjawaban 

pidana pada tindak pidana korupsi maka memberikan efek jera bagi pelaku tindak 

pidana korupsi sangatlah mungkin untuk dilakukan, bahkan sistem 

pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dikatakan tidak mudah 
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untuk diterapkan karena dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum, maka 

secara tidak langsung sistem pidana dan pemidanaannya juga seharusnya berorientasi 

pada korporasi. Ini berarti perlu juga adanya reformulasi pengaturan pidana. 

a. Kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan 

dipertanggungjawabkan karena kebijakan selama ini ada yang 

merumuskan dan ada yang tidak merumuskan dalam peraturan 

perundang-undangan 

b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan juga ada yang merumuskan 

dan ada yang tidak. Untuk yang akan dating maka kebijakan legislasi 

tentang siapa yang dapat dipertangungjawabkan dalam korporasi harus 

diatur dengan tegas 

c. Jenis sanksi harus dirumuskan kembali secara jelas dan terinci baik 

menyangkut jenis pidananya baik itu berupa pidana pokok, pidana 

tambahan dan tindakan tata tertib serta jenis-jenis sanksi dari pidana 

tersebut. Termasuk pilihan model pemidanaan yang diberlakukan untuk 

korporasi diatur berbeda dengan jenis sanksi untuk subjek tindak pidana 

berupa manusia ataukah akan dilakukan pemisahan, artinya pemidanaan 

khusus untuk korporasi diatur secara tersendiri 

d. Perumusan sanksi juga harus jelas dan konsisten sehinga dapat 

diterapkan terhadap korporasi 



e. Apabila untuk yang akan dating korporasi menjadi subjek tindak pidana 

secara umum dan diatur dalam KUHP maka perlu adanya pengaturan 

pemidanan yang berlaku secara umum untuk korporasi. 

  



III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat di ambil 

simpulan sebagai berikut : 

1. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur 

dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 

tahun 2001 terdiri dari : kerugian keuangan negara, menyalahgunakan 

kewenangan , kesempatan atau sarana jabatan atau kedudukan, 

memberikan janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, 

suap menyuap pada hakim dan advokat, pemborong yang curang, 

pemerasan, penggelapan, dan gratifikasi 

2. Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi 

terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban mutlak secara perorangan, 

dan pertanggungjawaban korporasi.Dalam hal pertanggungjawaban 

pidana maka tidak dapat dipidananya subjek hukum orang maupun 

korporasi tanpa adanya bukti terjadinya pidana dalam kasus korupsi 

B. Saran 

1. Perlu dilakukannya amandemen khusus terkait dengan kasus korupsi yang 

ada di Indonesia saat ini  

2. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku tindak pidana 

korupsi sebaiknya ditambah lagi guna memberikan efek jera serta 

peringatan keras bagi para koruptor
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