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ABSTRAK
Korupsi adalah sebuah perbuatan tercela yang dilakukan oleh seseorang dengan
menyahgunakan jabatanya atau wewenang dengan bermaksud ingin mengeruk keuntungan atau
memperkaya diri sendiri.
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelititan inin adaah bagaimana dampak tindak
pidana korupsi terhadap perekonomian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaiu, untuk
mengetahi dampak tindak pidana korupsi. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis
normati, yaitu mengkaji atau menelaah aturan-aturan, norma-norma yang berlaku seperti
hukum positif.
Kata Kunci : tindak pidana, korupsi.
Salah satu penyebabnya adalah rendahnya

A. PENDAHULUAN
Kemajuan
ditentukan

suatu

oleh

keberhasilannya
pembangunan.

negara

kemampuan
dalam

sangat

kualitas sumber daya manusianya. Kualitas

dan

tersebut

melaksanakan

Pembangunan

bukan

hanya

dari

segi

pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga

sebagai

menyangkut

kualitas

moral

suatu proses perubahan yang direncanakan

kepribadiannya.

mencakup

rendahnya tingkat kejujuran dari aparat

semua

aspek

kehidupan

Rapuhnya

dan

negara

moral

dan

masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan

penyelenggara

pembangunan terutama ditentukan oleh

terjadinya korupsi.Korupsi di Indonesia

dua faktor, yaitu sumber daya manusia,

dewasa ini sudah merupakan patologi

yakni (orang-orang yang terlibatsejak dari

social

perencanaan samapai pada pelaksanaan)

berbahaya

dan pembiayaan. Diantara dua faktor

aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa

tersebut yang paling dominan adalah faktor

dan

manusianya.Indonesia merupakan salah

mengakibatkan kerugian materiil keuangan

satu negara terkaya di Asia dilihat dari

negara yang sangat besar. Namun yang

keanekaragaman kekayaan sumber daya

lebih

alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta

terjadinya

ini dibandingkan dengan negara lain di

pengurasankeuangan

kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah

dilakukan secara kolektif oleh kalangan

negara yang kaya malahan termasuk

anggotalegislatif

dengan

negara yang miskin.Mengapa demikian?

banding,

uang

(penyakit

menyebabkan

social)

yang

yang

sangat

mengancam

semua

bernegara.

Korupsi

memprihatinkan

lagi

telah

adalah

perampasan

THR,

negara

dan
yang

dalih

studi

pesangon

dan
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lainsebagainya di luar batas kewajaran.
Bentuk

perampasan

dan

B. PEMBAHASAN

pengurasan

Kata

Korupsi

menurut Fockema

keuangan negara demikian terjadi hampir

Andreae (2007), kata “korupsi” berasal

di

Hal

dari bahasa latin yaitu “corruptio atau

rendahnya

corruptus“. Namun kata “corruptio” itu

moralitas dan rasa malu, sehingga yang

berasal pula dari kata asal “corrumpere“,

menonjol adalah sikap kerakusan dan aji

yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang

mumpung. Persoalannya adalah dapatkah

lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian

korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain

turun ke banyak bahasa Eropa seperti

kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus

Inggris

diberantas.

berhasil

yaitu corruption, Belanda yaitu corruptie.

memberantas korupsi,atau paling tidak

Dari bahasa Belanda inilah yang kemudian

mengurangi sampai pada titik nadir yang

turun ke bahasa Indonesia, sehingga

paling rendahmaka jangan harap Negara

menjadi korupsi.

seluruh

wilayah

itumerupakan

ini

tanah

air.

cerminan

Jika

akan

kita

tidak

mampu

ketertinggalannya

mengejar

dibandingkan

yaitu corruption,

Menurut Robert

Prancis

Klitgard

(2007),

negara

Pengertian Korupsi adalah suatu tingkah

lain untuk menjadi sebuah negara yang

laku yang meyimpang dari tugas-tugas

maju. Karenakorupsi membawa dampak

resmi jabatannya dalam negara, dimana

negatif yang cukup luas

untuk memperoleh keuntungan status atau

dan dapat

membawa negara ke jurang kehancuran.

Dari

latar

belakang

uang

yang

menyangkut

diri

pribadi

(perorangan, keluarga dekat, kelompok

tersebut

peneliti dapat menarik suatu rumusan

sendiri),

masalah, yaitu bagaimana dampak

pelaksanaan yang menyangkut tingkah

korupsi terhadap perekonomian?

laku pribadi. Pengertian korupsi yang

mengetahui

dampak

yang

dipakai

aturan

dilihat dari perspektif administrasi negara.

tindak

Sedangkan menurut Gunnar Myrdal,

pidana korupsi terhadap perekonomian
Metode

melanggar

diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:
Untuk

atau

korupsi adalah suatu masalah dalam

dalam

pemerintahan karena kebiasaan melakukan

penelitian ini adalah yuridis normatif,

penyuapan dan ketidakjujuran membuka

yaitu mengkaji atau menelaah aturan-

jalan membongkar korupsi dan tindakan-

aturan,

tindakan

penghukuman

pelanggar.

Tindakan

norma-norma

yangberlaku

seperti hukum positif.

korupsi

biasanya

terhadap

pemberantasan

dijadikan

pembenar

utama terhadap KUP Militer.
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Banyak para ahli yang mencoba

dari pihak ketiga yang diterima atau

merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari

diminta

struktrur bahasa dan cara penyampaiannya

diteruskan

yang berbeda, tetapi pada hakekatnya

partainya/ kelompoknya atau orang-orang

mempunyai makna yang sama. Kartono

yang

(2007) memberi batasan korupsi sebagi

dengannya, juga dapat dianggap sebagai

tingkah laku individu yang menggunakan

korupsi. Dalam keadaan yang demikian,

wewenang dan jabatan guna mengeduk

jelas bahwa ciri yang paling menonjol di

keuntungan

merugikan

dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat

negara. Jadi

yang melanggar azas pemisahan antara

korupsi merupakan gejala salah pakai dan

kepentingan pribadi dengan kepentingan

salah

masyarakat, pemisaham keuangan pribadi

pribadi,

kepentingan umum dan

urus

dari

kekuasaan,

demi

oleh

seorang

kepada

mempunyai

keuntungan pribadi, salah urus terhadap

dengan masyarakat.

sumber-sumber kekayaan negara dengan

Korupsi

menggunakan

wewenang

kekuatankekuatan

formal

pejabat

untuk

keluarganya

hubungan

mengurangi

atau

pribadi

pendapatan

dan

dari sektor publik dan meningkatkan

(misalnya

pembelanjaan pemerintah untuk sektor

denagan alasan hukum dan kekuatan

publik.

senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

kontribusi pada nilai defisit fiskal yang

Korupsi terjadi disebabkan adanya

Korupsi

juga

memberikan

besar, meningkatkan income inequality,

penyalahgunaan wewenang dan jabatan

dikarenakan

yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai

kesempatan individu dalam posisi tertentu

demi

untuk

kepentingan

pribadi

dengan

korupsi

mendapatkan

membedakan

keuntungan

dari

mengatasnamakan pribadi atau keluarga,

aktivitas pemerintah pada biaya yang

sanak saudara dan teman. Wertheim

sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat

(dalam Lubis, 2007) menyatakan bahwa

Ada

seorang

melakukan

meningkatnya perubahan pada distribusi

tindakan korupsi bila ia menerima hadiah

pendapatan terutama di negara negara yang

dari

bertujuan

sebelumnya memakaii sistem ekonomi

mengambil

terpusat disebabkan oleh korupsi, terutama

menguntungkan

pada proses privatisasi perusahaan negara

pejabat

dikatakan

seseorang

mempengaruhinya
keputusan

yang
agar ia

yang

indikasi

bahwa

Lebih

kadang

mekanisme pasar dan alokasi sumber daya

hadiahdalam

yang

bentuk

termasuk dalam

balas

korupsi.

menawarkan
jasa

juga

korupsi

kuat,

kepentingan si pemberi hadiah. Kadangorang

lanjut

yang

mendistorsi

dikarenakan:

Selanjutnya,

1. Korupsi

Wertheim menambahkan bahwa balas jasa

mengurangi

kemampuan

pemerintah untuk melakukan perbaikan
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dalam bentuk peraturan dan kontrol

dari

akibat kegagalan pasar (market failure).

sentralistik ke perekonomian yang lebih

Ketika

dalam

terbuka atau pemerintahan otoriter ke

pengaruh korupsi yang kuat maka

pemerintahan yang lebih demokratis,

pengenaan peraturan dan kebijakan,

sebagaimana

misalnya, pada perbankan, pendidikan,

Indonesia.

kebijakan

dilakukan

distribusi makanan dan sebagainya,
malah

akan

mendorong

tipe

perekonomian

Korupsi

terjadinya

terjadi

dalam

memperbesar

yang

kasus

angka

kemiskinan. ini sangat wajar. Selain

inefisiensi.

dikarenakan program-program pemerintah

2. Korupsi mendistorsi insentif seseorang,

sebagaimana

disebut

di

atas

tidak

dan seharusnya melakukan kegiatan

mencapai

sasaran,

korupsi

juga

yang

mengurangi

potensi

pendapatan

yang

produktif

menjadi

keinginan

untuk merealisasikan peluang korupsi

mungkin diterima oleh si miskin. Menurut

dan pada akhimya menyumbangkan

Tanzi (2002), perusahaan perusahaan kecil

negatif value added.

adalah pihak yang paling sering menjadi

3. Korupsi menjadi bagian dari welfare

sasaran korupsi dalam bentuk pungutan tak

cost memperbesar biaya produksi, dan

resmi (pungutan liar). Bahkan, pungutan

selanjutnya memperbesar biaya yang

tak resmi ini bisa mencapai hampir dua

harus dibayar oleh konsumen dan

puluh persen dari total biaya yang harus

masyarakat

dikeluarkan oleh perusahaan ini amat

(dalam

kasus

pajak),

sehingga secara keseluruhan berakibat

mengkhawatirkan,

pada kesejahteraan masyarakat yang

negara

turun.

Indonesia, perusahaan kecil (UKM adalah

4. Korupsi mereduksi peran pundamental

pembuatan

pemberian

kontrak,

property

berkembang

pada
seperti

mesin pertumbuhan karena perannya yang

pemerintah (misalnya pada penerapan
dan

negara

dikarenakan

banyak menycrap tenaga kerja).

proteksi,

rights

dan

C. KESIMPULAN

sebagainya). Pada akhirnya hal ini akan

Korupsi adalah suatu tindakan atau

memberikan pengaruh negatif pada

perbuatan seseorang yang mempunyai

pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

jabatan atau wewenang, dan

5. Korupsi mengurangi legitimasi dari

menyalah

gunakan jabatannya untuk mendapatkan

peran pasar pada perekonomian, dan

keuntungan.

juga proses demokrasi. Kasus seperti

Tindak pidana korupsi berdampak

ini sangat terlihat pada negara yang

terhadap

pertumbuhan

perekonomian.

sedang mengalami masa transisi, baik
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Semakin banyak orang melakukan korupsi
maka perkonomia akan semakin lemah.
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