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PENDAHULUAN 

Perkcmbangan pcradaban dunia semak.in hari scakan-akan herlari menuj u 

mo<Jemisasi. Pcrkcmbangan yang selalu membawa perubahun dalnm seuap sendi 

kehiduparr tampak lcbih nyma. Seiring dengan itu p ula bentuk-bentuk kejahatan 

juga senantiasa mengikuti pcrkcmbangan jaman dan bertransfom1asi dalrun 

bentuk·bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam Kejahatan dalam 

bidang teknologi dan ilmu pengrtahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan 

masa kini memang udak lagi sclalu mcnggunakan cara-cara lamn yang tclah 

terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Risa kita 

libat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (cyberc:rime). tindak pidana 

pcncucian uang (money la1111deri11g), tindak pidana korupsi dan tindak pidana 

lainnya. 

Kemudian sctelah perang dunia kedua. muncul era baru. gcjolak korupsi 

ini meningkal di Negara yang sedang berkembang. Negara yang baru mcmpcroleh 

kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangal berbahaya karcna dapat menghancurkan 

1aringan sosial, yang sccara tidal< 13ngsung memperlemah ketahanan nasional 

serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa 

korupsi dapal mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk 

,.,engkredilkan suatu bangsa. Bukanlah tidal< mungkin penyaluran akan timbul 

JPabila penguasa tidak sccepatnya men}elesaikan masalah korupsi 
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Dalarn Ensiklopedia Indonesia disebut "korupsi" (dari bahasa Latin: 

corruptio=penyuapan; corruptore9nerusak) gejala di mana para pejabat, badan

badan negara menyalahgunakan wcwenang dengan terjadinya penyuapan, 

pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. 

Secara harafiah korupsi mcrupakan sesuatu yang busuk, jahat dan 

merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan 

kenyataan semacarn iru karena korupsi mcnyangkut segi-segi moral, sifat dan 

keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi :itau apamtur pcmerintah, 

penyelewengan kekuasan dalam jabatan karena pemberian. faktor ckonomi dan 

politik serta penempatan keluarga atau golongan kc dalam kcdinasan d i  bawah 

kekuasaan jabatannya. Dengan demikiai1 sccara harafiah dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. 

Baharuddin Lopa rnengutip pendapat dari David M. Chalmers, 

menguraikan nrti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut 

masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, 

clan yang menyangkut bidang kepcntingan urnum. Kcsimpulan ini diambil dari 

defenisi yang dikemukakan ant::ra lain berbunyi, financial manipulations and 

Jelictio11 injurious to the economy are ofien labeled corrupt (manipulasi dan 

keputusan mengcnai keuangan yang membahayakan perekonomian sering di 

k:itegorikan perbuatan korupsi). Selanjutny:i ia menjelaskan the term is ofien 

appilied also to misjudgements by officials in the public economies (istilah ini 

sering juga digunakan terhadap kesalahan kctetapan oleh pejabat yang 

menyangkut bidang perekonomian umum). Dik:itakan pula, disguised payment in 
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